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1. Algemene gegevens

1.1. School en organisatie

Onze school is onderdeel van SKOzoK: Samen Koersen op Zichtbare Onderwijskwaliteit. SKOzoK is een enthousiaste, ambitieuze
onderwijsstichting met 29 basisscholen in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. Onze scholen zijn
verdeeld in 15 clusters. Daarnaast hee  SKOzoK één basisschool voor speciaal basisonderwijs. 28 van de SKOzoK-scholen zijn Rooms-
Katholiek en twee hebben een Protestants-christelijke grondslag.
Zo’n 530 medewerkers verzorgen samen primair onderwijs voor circa 5.250 leerlingen.

Contactgegevens:
SKOzoK
Pastoor Jansenplein 21
5504 BS Veldhoven
040-2531201
info@skozok.nl

1.2. School en haar omgeving
+ 

De omgeving van de school
De Windroos is gelegen aan de Haagstraat in Valkenswaard, naast een speciale school voor basisonderwijs (de Zonnewijzer) en een andere
basisschool (de Dorenhagen), samen vormen we Haagstraatplein. Ouders kunnen kiezen uit een breed aanbod van onderwijs op
Haagstraatplein. Iedere school hee  haar eigen onderwijsconcept en identiteit.
Het voedingsgebied ligt vooral in de wijken "Geenhoven" en "het Gegraaf". Hier komen de meeste kinderen vandaan. Daarnaast zien we dat
steeds meer ouders voor de Windroos kiezen vanwege de onderwijsvisie of het 5 gelijke dagen weekrooster. Er komen daarom ook kinderen
vanuit andere delen van Valkenswaard en andere plaatsen naar de Windroos.

Leerlingprognose:



2. Missie, visie en koers

2.1. Van de organisatie
Missie
Wij zijn SKOzoK en leren onze leerlingen leren in een gemeenschappelijk georganiseerde leeromgeving, zodat zij zich optimaal ontwikkelen.

Visie
Onze visie op onderwijzen
Wij zijn SKOzoK en uiteraard begeleiden we leerlingen in hun ontwikkeling op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast
stimuleren we bij onze leerlingen bewust de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling en vergroten we hun zelfkennis over hoe ze
(het beste) kunnen leren. Dat verstaan wij onder leren leren.

Onze visie op organiseren
Wij zijn SKOzoK en door het vergroten van de flexibiliteit en door het intensiveren van de onderlinge samenwerking, kunnen onze steeds
kleiner wordende scholen langer goed blijven functioneren. Dit uit zich in het gemeenschappelijk organiseren, onder andere door in
samenhang met onze partners groeps- en schooloverstijgend te werken. Wij willen door ook op organisatieniveau te blijven leren leren de
draagkracht en weerbaarheid van de leergemeenschap vergroten en daarmee de kwaliteit van het onderwijs verhogen.

Onze visie op ontwikkelen
Wij zijn SKOzoK en om onze leerlingen te leren leren en door gemeenschappelijk te organiseren, richten wij ons op het in gezamenlijkheid en
met alle partners verder ontwikkelen van onze collega’s. Door met elkaar te professionaliseren, bewust te di erentiëren naar relevante
kwaliteiten en zelf ook te leren leren, komen onze talenten maximaal tot bloei.

2.2. Van visie naar koers
Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen om het continu aanpassen van onze aanpak. Onderwijs wordt meer op maat en
tegelijkertijd inclusiever. Iedereen krijgt de kans om mee te doen, op zijn of haar eigen manier. Leren duurt een leven lang en dankzij
digitalisering kan leren altijd en overal. Onder andere door de toenemende technologische mogelijkheden en de mate waarin dit invloed
krijgt op onze maatschappij, is nu nog niet bekend welke kennis en vaardigheden onze leerlingen in de toekomst nodig hebben. Met sociale
innovaties investeren wij in een leeromgeving die een platform vormt voor samenwerking tussen leerlingen, ouders, onderwijsprofessionals
en tal van andere partners.

Door de maatschappelijke en demografische omstandigheden te combineren met onze visie, ontstaat onze koers voor de komende
planperiode.

We zetten maximaal in op twee focuspunten:
- Excellent in leren leren
- Gemeenschappelijk organiseren

2.3. Koersplan 2019 -2022
Met ons Koersplan geven we richting aan de organisatie.  Voor elk schooljaar zijn jaardoelen geformuleerd. In 2019 zijn we gestart met ons
nieuwe Koersplan, dat loopt tot 2022. 

In hoofdstuk 3 en 4 worden de focuspunten van ons Koersplan verder toegelicht.



3. Focuspunt Excellent in leren leren

3.1. Toelichting

In ons primaire proces richten wij ons op het optimaal ontwikkelen van onze leerlingen. Wij willen er bij iedere

leerling uit halen wat erin zit. Dat doen wij met een goede balans in aandacht voor de drie ontwikkelingsgebieden: de sociaal-emotionele
ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en de ontwikkeling in leren leren. We streven naar optimale betrokkenheid en welbevinden van
onze leerlingen, minimaal een gemiddeld niveau op de cognitieve leeropbrengsten per school en excellent toegeruste leerlingen voor het
vervolg van hun (school)loopbaan.

Dat betekent dat onze leerlingen leren om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling. Hierbij richten we ons op het
aanleren van vaardigheden in de vorm van zestien leerstrategieën, zodat we leerlingen voorbereiden op de snel veranderende maatschappij
en zij stapsgewijs (mede-)eigenaar van hun leerproces worden. Hierin vinden wij het belangrijk dat leerlingen hun eigen leerproces leren
evalueren en reflecteren vanuit gestelde doelen en hierdoor zicht hebben op hun eigen vorderingen. Voor de motivatie van leerlingen is het
een essentiële voorwaarde dat zij het belang van de kennis en de toepassing ervan leren. Betekenisvol leren blij  daarbij het uitgangspunt.
Dat vraagt dat we blijven investeren in de bewustwording van leerlingen: in hoeverre hebben zij hier zelf invloed op en hoe kunnen zij hun
ontwikkeling het beste vormgeven? Dit start met het inzicht geven in leren en de resultaten daarvan (zelf volgen). Hiervoor hebben leerlingen
ruimte en vertrouwen nodig, maar ook sturing en begeleiding door de leerkracht. Hoe meer zelfsturend de leerling is, hoe minder sturing
nodig is en hoe meer de leerkracht begeleider wordt in plaats van leider. De leerling krijgt vrijheid binnen de verantwoordelijkheid die hij/zij
aankan. Ook stimuleert het leerlingen om met en van elkaar te leren. Leren leren is geen apart vak, maar is zoveel mogelijk geïntegreerd in
het leerproces.

Leren leren passen wij op alle niveaus toe: voor onze leerlingen en voor al onze collega’s. Als onze collega’s zich in het eigen handelen en in
hun eigen professionalisering focussen op excellent worden in leren leren, dan bereik je dat ook bij de leerlingen. Bij leerlingen sluiten we aan
op hun ontwikkelfase en werken we aan leren leren. Onze collega’s geven het goede voorbeeld. Zij zorgen ervoor dat zij actief kennis opdoen
over de laatste onderwijskundige inzichten. Zij verbeteren hun pedagogische en didactische vaardigheden, zodat zij optimaal afstemmen op
de leerbehoe e van de leerlingen. Collega’s werken samen om het best mogelijke aanbod aan al onze leerlingen te bieden en zetten daar
elkaars talenten op in. Door meer te di erentiëren binnen teams en binnen de organisatie, benutten we de aanwezige kwaliteiten maximaal
en houden we de belastbaarheid van onze collega’s op peil.

3.2. Overzichtskaart en mijlpalen uit Koersplan



3.2. Overzichtskaart en mijlpalen uit Koersplan



4. Focuspunt Gemeenschappelijk organiseren

4.1. Toelichting
Gemeenschappelijk organiseren betekent dat wij de driehoek leerling-ouders-collega’s verbinden met alle betrokkenen binnen en buiten
SKOzoK vanuit onze gedeelde ambitie. Met een verbonden leergemeenschap bevorderen wij de samenwerking tussen onze collega’s, zowel
binnen als tussen scholen en clusters, ouders en leerlingen. Zo verbeteren wij de continuïteit en kwaliteit van ons onderwijs en ontstaat een
gedeeld bewustzijn van ‘wij zijn SKOzoK’. Door gemeenschappelijk te organiseren, creëren wij ook een flexibelere organisatie, waarbij de
gezamenlijke doelen van de organisatie leidend zijn, we optimaal gebruik maken van kwaliteiten, minder kwetsbaar zijn, e iciënter werken
en weerbaarder zijn tegen de krimp in onze omgeving. Het koersplan is leidend in onze organisatie en bepaalt daarmee de doelen van de
schoolplannen.

Verbinding binnen schoolteams
Voor goede onderwijskwaliteit zijn de schoolteams de belangrijkste succesfactor. Een lerende en onderzoekende houding van onze collega’s
zien wij als basisvoorwaarde voor de realisatie hiervan. Gemeenschappelijk organiseren gee  ons de mogelijkheid onze collega’s meer vanuit
hun kracht in te zetten en hun kwaliteiten beter te benutten. Dit betekent onder andere dat we binnen schoolteams taken verdelen in plaats
van dat iedereen alles moet kunnen en doen. Op die manier kunnen we e iciënter en gerichter werken.

Verbinding binnen de organisatie
Binnen de organisatie verdelen we de taken vanuit de overtuiging dat we samen verantwoordelijk zijn voor al onze leerlingen. Iedereen, op
school-, cluster- en organisatieniveau, draagt bij aan het succes op gemeenschappelijk niveau. De persoonlijke ontwikkeling van onze
collega’s wordt versterkt door in te zetten op gemeenschappelijk leren. Ontwikkeling wordt gefaciliteerd door professionaliseringstrajecten
voor al onze medewerkers in wisselende samenstellingen, door middel van collegiale consultatie, praktijkgericht leren en een breed
professionaliseringsaanbod.

Verbinding met ouders
Het partnerschap met ouders in de betrokkenheid bij het leren en stimuleren van hun kind en hun verbondenheid met de school willen we
verder versterken. Hun betrokkenheid en inbreng van expertise hierin is voor ons van groot belang. Uitgangspunt is wederzijds respect en
vertrouwen. Leerkrachten zijn duidelijk over hun verwachtingen naar de leerling en de ouders en vice versa, zowel over de leerontwikkeling
(didactisch partnerschap) als over zelfstandigheid, moreel besef en sociale vaardigheden (pedagogisch partnerschap). Zo kan er gezamenlijk
gewerkt worden aan het partnerschap in het belang van de leerling. School en ouders communiceren in dialoog. Betrokkenheid van beide
kanten over de leefwereld van de leerling, thuis en op school, blij  van groot belang om de ontwikkeling van leerling zo goed mogelijk te
begeleiden.

Verbinding met ketenpartners en maatschappelijke partners 
SKOzoK is een open organisatie die graag de interactie aangaat met haar ketenpartners ter bevordering van de onderwijskwaliteit en het
welzijn van leerlingen en collega’s. De voornaamste partners zijn gemeenten, verenigingen en voorzieningen in de omgeving, samenwer‐
kingsverbanden, opvangpartners, voortgezet onderwijs en maatschappelijke partners. Wij streven naar een breed aanbod in actieve
afstemming met onze ketenpartners.

4.2. Overzichtskaart en mijlpalen uit Koersplan





5. Onze school

5.1. Missie en visie

“De Windroos gee  richting aan de toekomst” 

Ik werk en leer voor mezelf
om te ontdekken waarom ik doe wat ik doe,

om mijn zelf gestelde doelen te kunnen behalen
en te kunnen reflecteren op mijn gedrag en handelen.

Ik heb hierbij vertrouwen in mezelf
en durf mijn eigen keuzes te maken!

Missie
De Windroos is een basisschool waar kinderen en leerkrachten in een rijke leeromgeving en in een prettige sfeer voortdurend uitgedaagd
worden tot leren van en met elkaar. Wij willen onze kinderen ontwikkelen tot zelfstandige, weerbare en ondernemende kinderen in onze
complexe maatschappij. Ouders zien wij daarbij als belangrijke partner.

Onze Visie
De Windroos brengt het onderwijs meer terug naar het kind, daar waar dat mogelijk is. We volgen het kind op leerlijnen.
De ontwikkeling van dit concept is onder begeleiding van het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS) uit Utrecht vorm gegeven.

De Windroos biedt een uitdagende leeromgeving, waarin we tegemoet komen aan de verschillen in ontwikkelingsniveau van de kinderen.
De individuele ontwikkeling van elk kind staat centraal. Elk kind krijgt zoveel mogelijk de kans zichzelf onder begeleiding van de leerkracht  te
ontwikkelen. Er is dus veel aandacht voor alle kinderen, afgestemd op individuele behoe es.

De ontwikkeling van het kind op sociaal-emotioneel gebied is een voornaam aandachtspunt. We proberen de leerlingen zover te brengen, dat
ze zelf (aangepast aan hun ontwikkelingsniveau) verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen voor hun eigen handelen t.o.v. zichzelf, de
medemens, de groep en hun omgeving.

Daarbij staat centraal de gedachte respect te hebben voor de gevoelens, gedachten, ideeën en eigendommen van zichzelf en de ander. 

Kernpunten zijn:

1. Kinderen “eigenaar“ laten worden van hun eigen leren
2. Leren in betekenisvolle situaties
3. Leren in heterogene groepen van 4 t/m 7 en 8 t/m 12 jaar
4. Leren in een uitdagende voorbereide leeromgeving
5. Kinderen verantwoordelijk laten worden voor hun eigen ontwikkeling
6. Reflectie van zowel kind als leerkracht is een krachtig instrument om tot verdere ontwikkeling te komen.

De basisbegrippen Relatie, Competentie en Autonomie staan centraal binnen ons onderwijs. Door
als leerkracht betekenisvolle en zinvolle onderwijsleersituaties te creëren maken we gebruik van
bijgevoegd model:

5.2. Van visie naar koers



Vanuit de visie werken we aan een aantal componenten om zo onze koers en jaarplannen te kunnen bepalen en sturen.

Didactische ontwikkeling  

We streven naar stabiele, didactische resultaten, passend bij de leerlingpopulatie. Voor de komende periode is het van belang dat de
didactische opbrengsten vastgehouden worden en daar waar nodig nog verder aangescherpt worden.   Gepersonaliseerd leren en "leren
leren" gaan ons hierbij helpen.

Pedagogische ontwikkeling  

We besteden op De Windroos veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind en de groep. Dit is verwerkt in ons aanbod
in de mentorgroep  en instructiegroep en dit komt terug in kindgesprekken.
Deze kindgesprekken willen we graag structureler weg zetten.
Bij elk thema wordt er een specifiek plan gemaakt m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze koppeling van de sociaal-emotionele
ontwikkeling, samen met de "leren leren" strategieën,  gaan we de komende jaren borgen.  

Leerkrachtvaardigheden  

Voor de instructiemomenten gebruiken de leerkrachten het zes-fasen-model. Tijdens instructies wordt er nadrukkelijk aandacht besteed aan
doelbepaling en oplossings-en aanpakstrategieën.
En verder:

Procesgericht denken staat centraal
De koppeling tussen leerlijndoelen en thema's
Leerkrachten maken heldere groepsplannen en een groepsoverzicht, waarin duidelijk de clusters in de groep zichtbaar zijn. 
Het bedienen van deze clusters is opgenomen in de weekplanning. 
De te behalen doelen zijn beschreven voor iedere cluster. 
Leerkrachten bekijken de onderwijsbehoe en van de kinderen vanuit observatie en data en stemmen zo het aanbod af op de
individuele leerling en groep.

Leiderschap 

Het proces van borging dient te worden bewaakt. Het borgen door leerkrachten en het reflecterend vermogen van de collega’s dient
versterkt te worden.

Vanuit de visie waarvoor we staan binnen Basisschool de Windroos wordt het team aangestuurd. We zijn als directie en team samen
verantwoordelijk en mede eigenaar van de schoolontwikkeling.
De persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten wordt gekoppeld aan de schoolontwikkeling. 
We borgen de schoolontwikkeling middels een jaarplan, dit gebeurt procesgericht.
Door te sturen op de gezamenlijke verantwoording en de organisatie daarop te laten aansluiten voelt het team zich verantwoordelijk voor
dat wat er gebeurt.

Samenwerking  

Kinderen leren van, met en door elkaar; dit komt zoveel mogelijk tot uiting tijdens de werkplekken. Er zijn momenten dat kinderen
zelfstandig de leerstof aan het verwerken zijn, maar zeker zoveel momenten dat ze met 2 of meer kinderen aan een opdracht werken.
Op teamniveau vindt veel samenwerking plaats. Leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor een bouw, waarbij er ook nog een overlap is
tussen onder- en bovenbouw. Verder zijn er gezamenlijke groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen en bereiden we samen de
groepsplannen en thema’s voor.  

De samenwerking met ouders is belangrijk. We staan immers voor het zelfde
doel, samen de ontwikkeling van het kind stimuleren, begeleiden en volgen. De ouders zijn hierin partner van de school.

Ook op schoolniveau hebben we de samenwerking met ouders nodig. Via de schoolraad en de oudervereniging kunnen ouders actief
meedenken en meewerken aan de ontwikkeling van het onderwijs op onze school.



5.3. Excellent in leren leren ambities

Ambities Excellent in leren leren

ONDERWERP EINDDOEL PROCES TIJDPAD

Gepersonaliseerd leren Er wordt planmatig gewerkt
met gepersonaliseerd leren.

Kinderen krijgen meer zicht op
hun eigen leerproces. 

Leerkrachten kunnen
succescriteria koppelen aan
leerdoelen

Kinderen kunnen reflecteren op
succescriteria. 

We kiezen een passend
volgsysteem voor de kleuters.

Het leerproces visueel maken (
b.v. datamuur of portfolio)

Voor de instructielessen
 worden succescriteria
gekoppeld aan de doelen.

Evaluatie van de les >
reflecteren op succescriteria 

Kinderen worden betrokken bij
ontwikkelingsgesprekken

2019 - 2024

Leerstrategie Kinderen kiezen passende
strategieën kijkend naar de
ontwikkeling op didactisch en
pedagogisch gebied.

Inzet van "leren
leren" strategieën
Gekoppeld aan schoolbrede
thema's  en observaties
vanuit ZIEN

2019 - 2023

Kwaliteit en competenties De kinderen hebben kennis van
hun eigen talenten en
competenties en:

kunnen deze verwoorden
weten welke leerdoelen en
succescriteria erbij horen
weten wat ze nodig hebben
om leerdoelen te bereiken
volgen hun eigen proces
kunnen reflecteren op dit
proces

Leerdoelen worden zichtbaar
gemaakt (datamuur)
kinderen stellen
succescriteria op
leerdoelen worden
besproken per periode
op doelen wordt
gereflecteerd (succescriteria)

2021 - 2023

5.4. Gemeenschappelijk organiseren ambities



5.4. Gemeenschappelijk organiseren ambities

Ambities Gemeenschappelijk organiseren

ONDERWERP EINDDOEL PROCES TIJDPAD

Samenwerking binnen team Samenwerking via
werkverdeling voor beter
organiseren van onderwijs.

Kennis van aanwezige
kwaliteiten binnen het  team en
daar gebruik van maken.
Regelmatig werkoverleg i.v.m.
borging.

2019 - 2023

Delen van kennis en kunde Intern en extern wordt kennis
en kunde gedeeld.

Extern: op verzoek

informatie
collegiale consultatie

Intern

bouw- en teamoverleg
studiemomenten om samen
voor te bereiden en te
verdiepen

2019 - 2023

Ouders als partner Ouders zijn betrokken bij het
leerproces.

ouders worden geïnformeerd
over de leerdoelen

2019 - 2024

5.5. Overige ambities

Overige ambities

ONDERWERP EINDDOEL PROCES TIJDPAD

Taalonderwijs Basisaanbod is afgestemd op
onze populatie
Structurele inzet van 'Zien is
snappen'.

Scholing leerkrachten:
Woordenschat, begrijpend lezen
en begrijpend luisteren. e.d.
Afstemming met thema's
binnen de school
Hoe te gebruiken/af te
stemmen binnen taalaanbod en
-werkplek

2019 - 2024



Didactische opbrengsten Stabiele opbrengst passend bij
de leerlingpopulatie.

Cyclisch proces van data-
duiden-doelen en daden (HGW)

plannend aanbod, evaluatie
en zo nodig aanpassen
plannend aanbod op alle
werkgebieden (winkel,
raamopdrachten, instructie,
club en plusklas)
leerkrachten spreken
expliciet verwachtingen uit
 zodat
kinderen vooraf weten wat er
van hen verwacht wordt

2019 - 2023

Rekenonderwijs Het rekenen is verbeterd door
o.a. de inzet van
gepersonaliseerd leren. 

We werken voor rekenen vanuit
met de leerlijn.

leerkrachten bereiden samen
voor m.b.v. 6 fasen model
kennis van de leerlijn met
voorliggende en naliggende
doelen
De werkvormen (
cooperatief) worden
vastgelegd en eenduidig
gemaakt 
De strategieën die we
gebruiken voor rekenen
worden vastgelegd
succescriteria (GPL) worden
gekoppeld aan rekenaanbod
en verwerking

2019 - 2022

Visie concretiseren Iedereen spreekt dezelfde taal
over de onderwijskundige
onderbouwing van de visie.

De onderwijskundige pijlers
worden verder uitgewerkt.

Kwaliteitskaarten worden
gemaakt, waarin het
onderwijskundig proces  is
beschreven om zo de kwaliteit
te borgen.

2020 - 2023

Ons onderwijs aan het jonge
kind (kleuters)

Kennis en kunde rond Kijk is
gerealiseerd

Implementatie van kijk

Vanuit geborgenheid en
veiligheid groeien kleuters in in
de werkwijze van de Windroos. 

m.b.v. training worden de OB
mensen bekend gemaakt met
KIJK

Proefondervindelijk toepassen
in de praktijk

daarna overgaan tot
(aangepaste) implementatie

2019 - 2023

5.6. Schoolpopulatie



5.6. Schoolpopulatie

Enige beelden van de kinderen die onze school bezoeken.

Wat hebben onze leerlingen nodig, hoe stem je hierop af, hoe maak je een doorlopende leerlijn mogelijk?

Basis-instroom of zij-instroom

Op onze school komen diverse kinderen van andere basisscholen. Dit komt o.a. door:

Verhuizing
Schoolwisseling t.b.v. de ontwikkeling

Bij aanmelding volgen we het protocol aanmelding, uiteraard conform de wettelijke regelingen.

5.7. Schoolondersteuningsprofiel



5.7. Schoolondersteuningsprofiel
In schooljaar 2018-2019 is het schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Hierin is terug te lezen op welke manier wij Passend Onderwijs
vormgeven op onze school:

hoe basisondersteuning en andere vormen van ondersteuning geboden kunnen worden
hoe het didactisch en pedagogisch handelen eruit ziet 
waar onze focuspunten en ontwikkelpunten liggen.  

U vindt hier het schoolondersteuningsprofiel

Klik op logo voor algemene ondersteuningsprofiel SKOzoK

Klik op logo voor ondersteuningsprofiel Bs. de Windroos

 

5.8. Schoolbeeld / schoolambitie
Hier brengen we onze school in beeld. Dit doen we door de opbrengsten in schema's te delen en een beschrijving te geven van de kernpunten
waar we als school voor staan.

Wij als basisschool de Windroos hebben vertrouwen in de ontwikkeling en de leermogelijkheden van kinderen.

Daarom kiezen we voor onderwijs…

Waar kinderen deels eigen keuzes maken m.b.t. hun leerproces (zelfsturing)
Waar kinderen aan verschillende doelen werken (divergente di erentiatie)
Waar kinderen actief leren
Waar kinderen betrokken zijn,  op hun eigen ontwikkeling.
Waar kinderen zichtbaar bezig zijn

Onderwijs is goed als alle kinderen optimaal leren.

We gaan daarbij uit van:  

het kind ontwikkelt zich
het welbevinden van kinderen is goed
de haalbaarheid van ondersteuning 

Door oog te hebben voor al het bovenstaande willen we en merken we dat kinderen en leerkrachten zich thuis voelen op de Windroos, dat ze
mogen zijn wie ze zijn en dat ze merken dat ze erbij horen en gewaardeerd worden.

We willen zo zorgen dat onze kinderen zelfstandig, weerbaar en ondernemend de stap kunnen zetten naar het vervolgonderwijs.

https://www.basisschooldewindroos.nl/-uploads/files/insite/ondersteuningsprofiel-skozok.pdf
https://www.basisschooldewindroos.nl/-uploads/files/insite/skozok-sop-de-windroos.pdf


Waar zijn we goed in

De kinderen die op onze school binnenkomen verschillen in aanleg en ontwikkeling, in mogelijkheden en behoe en.
We houden daar zoveel mogelijk rekening mee zodat ons onderwijs datgene biedt wat leerlingen nodig hebben en van ons vragen.
We werken intensief met ouders samen omdat we er van overtuigd zijn dat dit de ontwikkeling van de leerling ten goede komt.
We hechten belang aan orde en regelmaat, want dat schept veiligheid voor de leerlingen.

Het schoolbeeld in de didactische opbrengsten van ons onderwijs .
Hier tre  u een beeld aan van de gemiddelde opbrengsten van de afgelopen drie jaar. Dit op de volgende gebieden: DMT(technisch lezen)
Rek-Wisk (rekenen) Spelling  en BL (begrijpend lezen).  Daarnaast ziet u ook een gemiddelde uitstroom aan het einde van de basisschool.

In onderstaand schema tref je aan wat de normering inhoudt

I
20%

Hoogst scorende kinderen

II
20%

Boven het landelijk
gemiddelde

III
20%

Landelijk gemiddelde

IV
20%

Onder het landelijk
gemiddelde

V
20%

Laagst scorende kinderen

Schoolambitie

Naast het didactische streven willen we ook werken aan een werk- en leeromgeving waarbij de betrokkenheid en het welbevinden in orde



zijn. Op deze manier kunnen zowel kinderen als leerkrachten zich optimaal ontwikkelen. Door het begeleiden en sturen in het maken van
keuzes, het aanspreken op gedrag en het stellen van persoonlijke doelen denken we dit te bereiken.

Didactische ambitie:

5.9. Schoolaanbod (onderwijstijd, vakken, burgerschap)
Onderwijstijd:

Sinds schooljaar 2018/2019 zijn de schooltijden verdeeld over 5 gelijke dagen.
De kinderen gaan  iedere dag naar school van 08.30 uur tot 14.00 uur.
Ze eten samen met de leerkracht in de groep.
De jaarlijkse inzet van onderwijsuren is gekoppeld aan de gezamenlijke afspraken rond school- en vakantietijden (Zie hiervoor de
schoolgids).

Aantal onderwijsuren in de afgelopen 4 jaar:

Aantal geplande onderwijsuren in de komende 4 jaar:



Het onderwijs richt zich op een breed aanbod. 

Dit realiseren we mede doordat we structureel in thema's werken. Thema's lopen altijd van een vakantie tot de volgende vakantie.
Deze thema's omvatten alle vakgebieden.

Daarnaast bieden we kinderen de volgende ontwikkelgebieden aan:

Zintuiglijke en lichamelijke ontwikkeling
Nederlandse taal
Rekenen en wiskunde
Engelse taal
Wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur waaronder biologie)
Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Expressie-activiteiten
Bevordering sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer
Bevordering van gezond gedrag
Schoolveiligheid/welbevinden van de leerlingen
Bevordering actief burgerschap en sociale integratie, overgedragen kennis/kennismaking met
de diversiteit van de samenleving

Burgerschap

Het onderwijs gaat ervan uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving. Daarom is het onderwijs gericht op het bevorderen van
actief burgerschap en sociale cohesie, en op het kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van
lee ijdgenoten. Het aanbod draagt bij aan de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.
De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de kinderen in en om de school gedurende de schooldag. Dit blijkt onder
andere uit de beleving van de veiligheid en het welbevinden van kinderen. De uitingen van kinderen en personeel zijn in lijn met de
basiswaarden van de democratische rechtsstaat.

We kennen hierbij 4 kernen:

werking en belang van de democratische rechtsstaat; 
betekenis van mensenrechten en kinderrechten voor het dagelijkse (samen)leven; 
sociale vaardigheden en omgangsvormen; 
maatschappelijke verantwoordelijkheid.

We geven hier o.a. vorm aan door:

Deelname aan maatschappelijke projecten (zoals Kinderpostzegels) liefst gekoppeld aan de thema's van het jaar
Cultuurprojecten vanuit samenwerking met collega basisscholen, gemeente  en de combinatiefunctionarissen
Debatten (vooral in bovenbouw)
Sociale kringgesprekken
Filosoferen met kinderen



Kennis en kunde vergroten t.a.v. andere culturen en geloofsovertuigingen

Werkplek ontdekken
Kanjerkring in de mentorgroep

5.10. Schoolresultaten

De scores op de eindtoets: 

Alle kinderen van onze school nemen deel aan de verplichte eindtoets.
Tot en met 2016 namen we deel aan de Cito-eindtoets, na dat jaar zijn we gaan werken met de IEP eindtoets
Hieronder tre  u de schoolresultaten aan.

5.11. Kwaliteitszorg
Binnen onze visie werken we handelingsgericht. Door handelingsgericht werken (HGW) beogen wij de kwaliteit van ons onderwijs en de
begeleiding van al onze kinderen te verbeteren. HGW maakt doeltre ende leerlingbegeleiding concreet, zodat het team e ectief kan omgaan
met verschillen tussen kinderen. HGW is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij we de volgende zeven uitgangspunten toepassen.

1. De onderwijsbehoe en van kinderen staan centraal: wat hee  een leerling nodig om onderwijsdoelen te behalen?
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking: het gaat niet alleen om het kind maar om het kind en de wisselwerking met zijn omgeving.

Het gaat om het kind in deze  groep, bij deze leerkracht, op deze school en van deze ouders.
3.     De leerkracht doet ertoe: de leerkracht realiseert passend onderwijs en levert daarmee een cruciale bijdrage aan een positieve
ontwikkeling van de kinderen.
4.     Positieve aspecten zijn van groot belang: van zowel kind, leerkracht, school, de groep en ouders. Positieve factoren bieden
aanknopingspunten voor het stellen van ambitieuze doelen en om een succesvol plan van aanpak te kunnen uitvoeren.
5.     We werken constructief samen: samenwerking tussen leerkracht, kind, ouders en interne en externe begeleiders is noodzakelijk om
een e ectieve aanpak te realiseren.
6.     Ons handelen is doelgericht: het team formuleert korte- en lange termijndoelen voor het leren, de werkhouding en het sociaal-
emotioneel functioneren van alle kinderen en evalueert deze in een cyclus van planmatig handelen.
7.      De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant: het is voor betrokkenen duidelijk hoe de school wil werken en waarom.

 De basisbehoe en

Het streven van de school is er voor te zorgen dat kinderen met plezier naar school gaan. Centraal staan de drie basisbehoe en van ieder
mens:

Relatie; je welkom voelen, respectvol en verdraagzaam zijn, samenwerken.
Competentie; voor vol worden aangezien, trots zijn op wie je bent en wat je doet/ kunt.
Autonomie; ruimte krijgen om jezelf te zijn, jezelf te ontwikkelen en eigen beslissingen te mogen nemen.

Wij willen de kinderen mede invloed geven op het leven en leren in de klas en op school. Hierbij speelt zelfsturing een essentiële rol: kinderen
leren met begeleiding verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling.

Door onze werkwijze en indeling van de werkplekken streven naar een zodanig werk- en leerklimaat, dat kinderen genoeg prikkels krijgen om
zich te ontwikkelen tot zelfstandige, weerbare, ondernemende personen.

De leerkrachten

Kwaliteit van onderwijs, de ondersteuning en de afstemming wordt bepaald door de leerkracht in de groep/bouw.  



Het is de taak van de leerkracht om aan te sluiten bij de onderwijsbehoe en van ieder kind. De leerkracht moet het kind de gelegenheid
geven zichzelf optimaal te kunnen ontwikkelen. Kinderen hebben een eigen ontwikkeling, want kinderen verschillen in talent, tempo en
temperament. Kinderen leren van en met elkaar!

De leerkracht zorgt er voor dat kinderen mede-eigenaar zijn van de leeromgeving en zich ook verantwoordelijk voelen voor de ruimtes.
De leerkracht zorgt voor een klimaat waarin kinderen met (zelf)vertrouwen kunnen werken (fouten maken mag).
De leerkracht is begeleider, hee  hoge verwachtingen van de kinderen en weet hen te stimuleren.
De leerkracht handelt zodanig dat kinderen bese en, dat zij zelf medeverantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling. Je leert niet omdat
het moet van je ouders of leerkracht, maar omdat je dat zelf wilt.
De communicatie binnen het team is gericht op positieve feedback waarbij individuele groei, teamontwikkeling en onderlinge
samenwerking voorop staan.

Onderwijs bieden we aan gericht op de totale ontwikkeling van kinderen. De kwaliteitszorg is daarop gericht.

Dit betekent dat:

we kinderen volgen in hun ontwikkeling
we kinderen stimuleren in hun ontwikkeling
we kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling
we samen met kinderen, te bereiken doelen stellen
we tijdig extra ondersteuning zoeken 

De kwaliteitsondersteuner is hierbij degene die  het overzicht en de sturing richting het team hee . Samen met directie dragen zij de
verantwoording rond de kwaliteit.

Leerkrachten observeren kinderen tijdens de vele momenten op een dag. Zij zijn ook de eerste die ouders dan wel kwaliteitsondersteuners in
ontwikkeltrajecten gaan betrekken.
Leerkrachten zijn ook de gesprekspartners van de kinderen. Kinderen direct betrekken bij hun eigen ontwikkeling is van wezenlijk belang.
 

Meetinstrumenten

Om de ontwikkeling van kinderen in beeld te krijgen gebruiken we, naast methode-gebonden toetsen, het (CITO) Leerlingvolgsysteem, ZIEN
en Kleuterplein.

Op de scholen wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd op sociaal-emotioneel gebied en didactisch gebied.

Op didactisch gebied wordt er gewerkt met leerlijnen en methodes; er wordt gericht aan doelen gewerkt en deze worden afgesloten met een
toets of meetmoment. De methode-toets wordt gebruikt om direct interventies in te kunnen zetten wanneer doelen niet behaald zijn.

In de groepen 1 – 2 wordt Kleuterplein gebruikt voor de observatie van de didactische ontwikkeling. Naar aanleiding van de resultaten wordt
het plannend aanbod geëvalueerd en afgestemd.
Kleuterplein is een observatie- en registratiesysteem op basis van ontwikkelingslijnen van kinderen.

Naast de methode-toetsen maken we gebruik van Cito-toetsen in de groepen  1 t/m 8, 2x per jaar. De Cito-toetsen geven zicht op de groei van
de groep en het kind op een breder gebied. De Cito-toetsen die gebruikt worden, zijn:

Technisch lezen: Drie Minuten Toets en AVI (ook redzaamheidslezen)
Spelling
Begrijpend lezen
Begrijpend luisteren
Rekenen en Wiskunde
Studievaardigheden



In groep 1-2 volgen we de kindern ook m.b.v. observaties gekoppeld aan Kleuterplein. We oriënteren ons op de invoering van KIJK

In de groepen 1 – 8 wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling gevolgd met behulp van het programma ZIEN.
ZIEN is een registratiesysteem dat observaties analyseert op de gebieden van welbevinden en betrokkenheid. Het sociaal-emotioneel
functioneren van een kind wordt in beeld gebracht. Vanaf groep 5 vullen kinderen hiervoor ook zelf een vragenlijst in. In de groepen 1 t/m 4
vult alleen de leerkracht de vragenlijst in a.d.h.v. observaties. In alle groepen worden daarnaast met regelmaat kindgesprekken gehouden
waarbij welbevinden, betrokkenheid en "leren leren" centraal staan.

De ondersteuningsbehoe e van de kinderen wordt in kaart gebracht in een Groepsoverzicht. Deze behoe es worden ook besproken met
ouders.
De gegevens van de groep worden 3x per jaar besproken in een groepsbespreking met de kwaliteitsondersteuner. Tijdens deze bespreking
worden de gegevens geanalyseerd en wordt een plannend aanbod afgestemd. De leerkracht legt dit vast in een groepsplan. Indien er voor
een individueel kind onvoldoende aansluiting is binnen het groepsaanbod, wordt de specifieke ondersteuningsbehoe e van dit kind in kaart
gebracht tijdens een leerlingbespreking.
De ouders worden 3x per jaar geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind middels een rapport en een gesprek.

5.12. Resultaten tevredenheidsonderzoek

In de periode januari-februari 2019 is een tevredenheidsmeting onder ouders en kinderen (van groep 5 t/m 8) uitgevoerd

Rapportage leerlingtevredenheidsonderzoek
Van alle leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8 van onze school  hebben er in totaal 90 kinderen de vragenlijst ingevuld. De resultaten hiervan staan
in de rapportage die te zien is via de onderstaande link.

Rapportage ouderpeiling
Van de 135 ouders van Bs de Windroos die een uitnodiging hebben ontvangen, hebben uiteindelijk 55 ouders de vragenlijst ingevuld. Dit
levert een respons op van 41%. De resultaten hiervan staan in de rapportage die te zien is via onderstaande link:

2019_Leerlingtevredenh....pdf

2019_Oudertevredenheid....pdf

https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/002/385/original/2019_Leerlingtevredenheid_WR.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/002/386/original/2019_Oudertevredenheid_WR.pdf


6. Beleidsplannen en protocollen

6.1. Meerjarenbeleidsplannen
Als praktische vertaling van het Koersplan van SKOzoK zijn er zes meerjarenbeleidsplannen gemaakt door verschillende domeinen: P&O,
Onderwijs, ICT, Communicatie, Financiën en Huisvesting. 
Deze meerjarenbeleidsplannen vindt u hieronder.
Meerjarenbeleidsplan P&O 2019-2022

Meerjarenbeleidsplan Onderwijs 2019-2022

Meerjarenbeleidsplan ICT 2019-2022

Meerjarenbeleidsplan Communicatie

Meerjarenbeleidsplan Financiën

Meerjarenbeleidsplan Huisvesting

6.2. Beleid meertalige leerlingen

Meerjarenbeleidsplan_P....pdf

Meerjarenbeleidsplan_O....pdf

Meerjarenbeleidsplan_I....pdf

Meerjarenbeleidsplan_C....pdf

Meerjarenbeleidsplan_F....pdf

Meerjarenbeleidsplan_H....pdf

https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/117/original/Meerjarenbeleidsplan_PenO_2019-2022.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/150/original/Meerjarenbeleidsplan_Onderwijs_2019-2022.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/183/original/Meerjarenbeleidsplan_ICT_2019-2022.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/216/original/Meerjarenbeleidsplan_Communicatie_2019-2022.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/249/original/Meerjarenbeleidsplan_Financi%25C3%25ABn_2019-2022.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/318/original/Meerjarenbeleidsplan_Huisvesting_2019-2022.pdf


6.2. Beleid meertalige leerlingen
Binnen onze SKOzoK-scholen stromen steeds meer leerlingen in voor wie de Nederlandse taal niet hun moedertaal is, zowel uit Europese als
niet-Europese landen. De diversiteit qua achtergrond van leerlingen neemt toe en volgens prognoses zal die komende jaren nog verder
groeien.  Als stichting nemen we uiteraard onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om ook deze leerlingen adequaat te bedienen.

De visie van Passend Onderwijs bij SKOzoK is kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen. Mede vanuit dit gedachtegoed van Passend
Onderwijs en vanuit recente inzichten over dit onderwerp, streven we ernaar dat anderstalige leerlingen zoveel mogelijk een geïntegreerd
beredeneerd plannend onderwijsaanbod krijgen in de reguliere school die zij bezoeken. Daarbij zullen leerkrachten zich bewust moeten zijn
van de specifieke onderwijsbehoe en voor deze doelgroep en hun basisdidactiek hierop aan moeten kunnen passen. Een didactiek die
overigens de hele groep ten goede komt. Daarnaast is het van belang ook een geïntegreerd passend aanbod te realiseren op sociaal en
emotioneel gebied.

Voor de jongste leerlingen hebben we drie schakelklassen in onze regio’s (Valkenswaard, Bergeijk en Cranendonck) gerealiseerd. We ervaren
dat zij tegemoetkomen aan de behoe e om een specifiek taalaanbod te realiseren. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat ook leerlingen van
andere schoolbesturen deze voorziening bezoeken.

Momenteel wordt de eerste opvang aan nieuwkomers gerealiseerd door een klein aantal scholen, gehuisvest net buiten ons voedingsgebied,
namelijk in Eindhoven en Hapert.
Indien ouders met een anderstalige achtergrond (nieuwkomers) contact zoeken met één van onze scholen, verwijst de directeur hen door
naar bovengenoemde scholen. Leerlingen worden op deze scholen in speciale taalklassen gedurende een korte periode “ondergedompeld” in
een taalbad, wat hen voldoende zou moeten toerusten om door te stromen naar de reguliere basisscholen. We zien wel dat de specifieke
onderwijsbehoe en van deze kinderen nog te vaak het niveau van de basisondersteuning overstijgt.

Op deze manieren realiseren wij een geïntegreerd beredeneerd plannend onderwijsaanbod:

1. Het is van belang dat leerkrachten, kwaliteitsondersteuners en directeuren toegerust  zijn met achtergrondkennis en vaardigheden om op
zowel didactisch, sociaal-emotioneel gebied  en ten aanzien van culturele diversiteit goed te kunnen anticiperen op wat deze leerlingen in
hun groep/school van hen vragen. Daartoe is veiligheid en inlevingsvermogen voorwaardelijk, naast het wendbaar maken en inzetten van die
verworven kennis;

2. Onderwijs aan anderstaligen valt onder de basisondersteuning. Daar we deze doelgroep op dit moment nog niet altijd voldoende op
kunnen vangen, zijn er vanuit Passend Onderwijs verschillende vormen van ondersteuning mogelijk. Ons streven is echter wel dat op termijn
de scholen zelf in staat zijn de anderstalige leerling te ondersteunen vanuit de basisondersteuning;

3. Om te komen tot een geïntegreerd beredeneerd plannend onderwijsaanbod - op die scholen waarbinnen een substantieel aantal kinderen
in de groepen 3 t/m 8 anderstalig is - is het realiseren van (een vorm van) een schakelklas een mogelijkheid. Een andere mogelijkheid om
deze doelgroep te ondersteunen, kan zijn door binnen de school te werken met een ‘taal-expert’ op dit terrein. De mogelijkheden dienen we
de komende periode verder te verkennen en eventueel verder uit te werken;

4. Met name in het taalonderwijs en alle daaraan gerelateerde aspecten, denk aan de rekentaal, overige vakken en begeleiding in algemene
zin, zal er vanuit een interactieve manier van werken bewust gehandeld moeten worden om deze leerlingen te gaan laten integreren: dit
betekent dat er kennis moet zijn over hoe de overdracht van talige aspecten dient plaats te vinden. In onze organisatie hebben we al
gerealiseerd dat hierbij ondersteuning kan worden geboden door op dit moment een drietal gespecialiseerde Leerkrachtondersteuners (LO);

5. Toetsing aan het inspectiekader voor NT-2 onderwijs;

6. Het is van belang met alle belanghebbende derden zoals gemeentes, vluchtelingenwerk en scholen buiten de stichting, goede contacten
aan te gaan en te onderhouden;

7. Om de scholen binnen SKOzoK te faciliteren en doelgericht te handelen, vraagt  dit om specifieke en ervaringsgerichte coördinatie,
aangestuurd vanuit Team Passend Onderwijs.  

6.3. Veiligheid en privacy



6.3. Veiligheid en privacy
In onze stichting en op onze school gebruiken we gegevens van leerlingen en medewerkers. Deze gegevens zijn persoonsgegevens. In ons
privacyreglement is beschreven voor welke doelen en hoe deze persoonsgegevens worden gebruikt. Het gaat hierbij niet alleen om gewone
persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum en overige contactgegevens, maar soms ook om bijzondere persoonsgegevens zoals
bijvoorbeeld gegevens over de gezondheid van leerlingen. Het schoolbestuur (ook wel bevoegd gezag genoemd) is verantwoordelijk voor de
bescherming van de privacy van leerlingen en medewerkers en hee  daarom het privacyreglement vastgesteld voor de gehele organisatie.

Sinds 25 mei 2018 is een nieuwe Europese privacywet van toepassing: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet stelt
nieuwe en verdergaande eisen aan de omgang met persoonsgegevens. De AVG formuleert een aantal belangrijke principes voor
gegevensverwerking:
- Het gebruik van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die rechtmatig, behoorlijk en transparant is;
- Het gebruik van die gegevens gebeurt alleen voor een uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel (doelbinding) en op een in de AVG
genoemde grond (grondslag);
- Er worden niet meer persoonsgegevens gebruikt en vastgelegd dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor het wordt verwerkt
(dataminimalisatie);
- Het gaat om juiste en geactualiseerde gegevens met redelijke maatregelen om waar nodig te rectificeren of te wissen (juistheid van de
gegevens).

Het privacyreglement is gebaseerd op bovenstaande principes. Het bestuur van SKOzoK zorgt, in samenspraak met de functionaris voor
gegevensbescherming (FG), ervoor dat zorgvuldig met de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers wordt omgegaan, en legt
verantwoording af over het gevoerde privacybeleid aan de betre ende medezeggenschapsorganen en aan de Raad van Toezicht.

6.4. Sponsorgelden
Het komt voor dat ouders of leerlingen zich inspannen om een bepaald project te realiseren voor, op of namens school. Mocht dit
voorkomen, dan is de afspraak dat de sponsorgelden opgehaald worden voor een vooraf vastgesteld doel dat met de ouders is
gecommuniceerd en dat het opgehaald bedrag ook daadwerkelijk besteed wordt aan dit doel.

Privacyreglement_SKOzo....pdf

https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/002/743/original/Privacyreglement_SKOzoK.pdf
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