Onderwijskwaliteit
Onderwijs is onze kerntaak. Dat komt tot uiting in onze missie: het leveren van
kwalitatief hoogwaardig protestants-christelijk primair onderwijs aan kinderen
binnen de gemeente Elburg.

De Meent is een professionele leergemeenschap waarin verbinding zichtbaar is.
Leerlingen en medewerkers zijn betrokken en voelen zich gekend en verbonden
met elkaar, hun schoolse omgeving en de samenleving. Vanuit persoonlijk
leiderschap geven medewerkers van De Meent zichtbaar met passie vorm aan
goed onderwijs. Deze droom die wij willen realiseren aan de hand van drie
koersambities:
Actief samen lerend
Kwalitatief goed onderwijs en een prettig werk- en leerklimaat zijn mede
afhankelijk van de manier waarop leerkrachten samen werken en leren. De
Meent wil werken aan een cultuur waarin samenwerking tussen leerkrachten
van de verschillende scholen, het leren van en met elkaar en het reflecteren
op het eigen handelen meer en meer vanzelfsprekend wordt. De Meent wil
zich ontwikkelen tot een centrum van professionals die het leren van elkaar
als uitgangspunt nemen.
Betrokken
Oprechte interesse, ieder wordt gezien
Verbindend
School in de maatschappij; maatschappij in de school Doelgerichte
samenwerking met ouders, partners en omgeving

Onderwijsbehoefte
Basisondersteuning
Ieder kind heeft recht op onderwijs wat zo goed mogelijk aansluit bij zijn of haar
mogelijkheden. We onderscheiden het sociaal/emotionele gebied en het
cognitieve gebied. De leerkracht heeft oog voor ieder kind in de klas, verdiept
zich in de kinderen en gaat een relatie aan. Op deze manier ontstaat er ruimte
om te leren. Binnen deze vertrouwensband is er ruimte om fouten te maken en
kwetsbaarheden te bespreken.
Elk kind is gelijkwaardig, maar geen kind is gelijk, wat betekent dat er verschil in
aanpak van de basisondersteuning kan zijn. Door middel van methode- en niet
methode gebonden toetsen volgen we de cognitieve ontwikkeling van leerlingen.
Deze resultaten worden door de leerkracht en samen met de intern begeleider
geanalyseerd, waarna het onderwijs op de klas en leerlingen afgestemd wordt.
Leerlingen krijgen binnen de veiligheid van de groep de ruimte zich te

ontwikkelen. Leerlingen die extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben
wordt dit binnen en/of buiten de klas door de leerkracht of ondersteuner
geboden.

Specifieke onderwijsbehoeften
Ondanks de extra zorg die wij als school kunnen en willen geven, zijn er altijd
kinderen die specifieke zorg nodig hebben. Wanneer kinderen bepaalde leeren/of gedragsproblemen hebben, zoeken we samen met de ouders naar de juiste
opvang. Wanneer een leerling regelmatig onvoldoende scoort tijdens
toetsmomenten, wordt hij/zij in eerste instantie besproken met de intern
begeleider. In dit gesprek wordt er bekeken hoe de zorgleerling binnen de groep
extra begeleid kan worden. Daarnaast worden de toetsresultaten besproken in
een signalerings- en of groepsbespreking.

De hulp die op school gegeven kan worden, kan bestaan uit:
hulp aan de leerling binnen de groep met extra handelingsadviezen;
hulp buiten de groep door een onderwijsondersteuner;
hulp in de groep van de leerkracht en hulp buiten de groep door een
onderwijsondersteuner

Na iedere Cito toetsperiode vindt er een signalerings/groepsbespreking plaats. In
deze bespreking staat de zorg in iedere individuele groep centraal. Tijdens deze
bespreking zijn de intern begeleider en de leerkracht(-en) aanwezig. Dit om tot
een gezamenlijke analyse van de zorg in de desbetreffende groepen te komen.
Na de signaleringsbespreking worden de nieuwe groepsplannen en eventuele
hulpplannen opgesteld. Als leerlingen meer tijd nodig hebben om zich te
ontwikkelen kan, altijd in overleg met de ouders, worden besloten dat de leerling
in de groep blijft maar voor één of meerdere vakken individueel op eigen niveau
verder leert. We noemen dit de Tweede Leerweg.
We accepteren dat het kind aan het eind van de basisschool de minimumdoelen
niet haalt. De verwachte einddoelen voor dit kind worden in het
ontwikkelperspectief opgenomen.
Wanneer we als school niet zelf meer de specifieke zorg kunnen bieden, kan voor
nader onderzoek de hulp ingeroepen worden van:
de School Begeleidings Dienst Centraal Nederland (S.B.D.)
de school voor Speciaal Basisonderwijs (S.B.O.)
de GGD (schoolarts)
het zorgteam (intern begeleider, schoolmaatschappelijk werk en
schoolverpleegkundige)
een andere externe hulpverleningsinstelling zoals Jeugdzorg, Bartimeus,
Kentalis of Intraverte. schoolmaatschappelijk werk
Het kan ook voorkomen dat een kind in verband met een handicap specifieke
hulp nodig heeft.

Praktijkklas
De praktijkklas is in januari 2019 gestart, in samenwerking met het Nuborgh
College Oostenlicht. Speciaal voor leerlingen uit groep 7 en 8 van alle scholen van
De Meent, die graag praktisch aan de slag gaan en zo hun talenten willen
ontwikkelen. In de praktijkklas wordt er gewerkt vanuit vier pijlers: groen,
economie, zorg en techniek. Een ochtend in de week wordt er een bedrijf bezocht
of komt er iemand die de leerlingen iets kan leren m.b.t. de thema’s. De
praktijkklas is gevestigd in PCBS Het Octaaf.

Techlab
Het TechLab biedt hoogwaardig techniekonderwijs voor de toekomst aan
leerlingen van basisscholen (groep 7 en 8) en het voortgezet onderwijs in de
gemeente Elburg. Het TechLab is één van de projecten die vanuit de
subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs op de Noordwest-Veluwe wordt
uitgevoerd. De doelen van het TechLab zijn het enthousiasmeren van leerlingen
voor techniek, inspelen op de veranderende arbeidsmarkt en aandacht vragen
voor technische beroepen.

Onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen
Binnen De Meent zijn er Eurekagroepen gevormd, omdat wij kwalitatief hoog
onderwijs willen bieden aan élk kind. In deze Eurekagroepen zitten kinderen die
extra uitdaging kunnen gebruiken en gebaat zijn bij een andere manier van leren
dan in de reguliere groepen. Er wordt o.a. gewerkt aan persoonlijke leerdoelen,
executieve vaardigheden en onderzoekend en ontwerpend leren. Ook is er
aandacht voor diverse vaardigheden, zoals filosoferen, leren ‘leren’,
samenwerken, reflecteren op eigen werk en inzicht in jezelf ontwikkelen. Eens
per week komen deze kinderen bij elkaar en dan werken ze aan projecten op
eigen niveau. Ontmoeting met andere meer- en hoogbegaafde kinderen geeft
mogelijkheden om goede contacten te leggen.

Schoolondersteuningsprofiel
Elke school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te hebben.
Met dit profiel laat de school zien welke extra ondersteuning aan een kind
geboden kan worden. Op basis van het profiel bekijkt de school welke expertise
nog ontwikkeld moet worden en wat dat betekent voor de (scholing en toerusting
van) leerkrachten.
Het schoolondersteuningsprofiel is belangrijk voor:
Ouders: het biedt informatie over wat u kunt verwachten van de school.
De school: we zetten de beleidslijn uit – wat is onze ambitie?
De inspectie: we leggen verantwoording af.
Collega-scholen in ons werkgebied: we stemmen met elkaar af.
Het samenwerkingsverband: er ontstaat overzicht over het geheel – bieden
de scholen samen een dekkend netwerk?
Het schoolondersteuningsprofiel is te vinden op onze website.

Ondersteuningsteam
Op De Parel zijn de volgende specialisten aanwezig aangaande onze
leerlingenzorg:
Intern begeleider. Zij coördineert de leerlingenzorg.

Rekencoördinator in opleiding. Zij zijn verantwoordelijk voor het rekenbeleid
op school.
ICT-coördinator. Zij is verantwoordelijk voor het ICT beleid op school.
Specialist begaafdheid. Zij brengt expertise in het team mbt het werken met
meer- en hoogbegaafde leerlingen. Zij is o.a. verantwoordelijk voor de
Eurekagroep.
Bouwcoördinatoren. Er is zowel een onderbouw-, middenbouw als
bovenbouw coördinator. Zij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het
onderwijskundig proces.
Leerkrachtondersteuners
Onderwijsassistent

Ondersteuning van het jonge kind
Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen Op De Parel wordt de
ontwikkeling van ieder kind vanaf groep 1 via observaties en toetsen gevolgd.
Binnen onze school hanteren we een aantal methoden aan de hand waarvan we
nagaan of een kind de aangeboden lesstof beheerst. Vaak heeft dit betrekking op
een korte periode (3 tot 8 weken) waardoor er bij uitval direct gereageerd kan
worden. Daarnaast hanteren we voor de ‘basisvaardigheden’ een Leerling Volg
Systeem. Dit systeem heeft tot doel het op methode-onafhankelijke wijze toetsen
van de leerresultaten over een langere periode (5 tot 6 maanden).
Hierdoor:
kunnen we zien hoe een kind zich in de afgelopen periode heeft ontwikkeld
proberen we de gesignaleerde problemen aan te pakken middels extra hulp
is een objectieve inschatting mogelijk van de leerprestaties van ieder kind,
aangezien de toetsen landelijk genormeerd zijn
krijgen we inzicht in de ontwikkeling van de (sociale) competenties van
kinderen
Concreet komt dit op het volgende neer:
1. Gedurende de kleuterperiode worden de kleuters gescreend op hun
ontwikkeling en vorderingen via Onderbouwd, een leerlingvolgsysteem.
2. Dagelijks wordt het werk van de kinderen door de leerkracht geobserveerd,
gecorrigeerd en geregistreerd. Naar aanleiding de werkresultaten kan de
leerkracht gerichte leerlingbegeleiding geven.
3. In de groepen wordt gewerkt met groepsplannen (verdeeld in 3 niveaus)
voor diverse vakgebieden. Hierin staat vermeld waaraan gewerkt wordt met
welke middelen en hoe het een en ander wordt georganiseerd.

4. De resultaten van de methodegebonden toetsen worden in ParnasSys
genoteerd.
5. De resultaten van de verschillende vaktoetsen worden naast elkaar gelegd
om een goed beeld van de leerling te krijgen
6. Voor de overgang naar de volgende groep (eind van het schooljaar) vullen de
leerkrachten het ‘overdrachtformulier’ in. Dit formulier is de basis voor het
gesprek met de volgende leerkracht waarin de groep doorgesproken wordt.

Urenverdeling
Leerlingen moeten in 8 jaar minimaal 7.520 uur les krijgen. Op jaarbasis is dat
940 uur. We zorgen voor een evenwichtige verdeling van de activiteiten.
Op De Parel geldt een continurooster. Alle groepen gaan heel de week op
dezelfde tijden naar school en krijgen per jaar minimaal 940 uur les. Kijk op onze
site voor de schooltijden.

