
Schoolplan Basisschool Het Spick 2019-2023
Gezamenlijke koers van Kerobei
WAT ONS DRIJFT EN WAT ONS KENMERKT
Basisschool Het Spick is een school van Kerobei. We streven naar hoogwaardig passend
onderwijs en betekenisvolle kinderopvang. We hebben twee uitgangspunten geformuleerd als
onderleggers voor ons onderwijs: 
1) Ieder kind komt graag naar school.
2) We willen dat ieder kind zich optimaal ontwikkelt.
De ambities van Kerobei zijn vertaald in een striptekening. Deze is op de achterzijde te vinden. 

...werken onze leerkrachten met leer- en ontwikkellijnen op persoonlijk en didactisch
gebied. Ze bepalen samen met kinderen de ontwikkeldoelen en zorgen voor een juiste
balans tussen sturing en zelfsturing, passend bij het kind.
...begeleiden we onze kinderen coachend. We zijn in gesprek met het kind over het eigen
leerproces en zijn welbevinden. Kinderen leggen hun ontwikkeling vast in hun portfolio.
...richten we ons op het proces, dat staat centraal. Het product zien we als een logisch
gevolg daarvan.
...leren kinderen samen op basis van niveau, onderwijsbehoeften, interesse en/of leerstijl.
...worden verschillende bronnen, leermiddelen, strategieën  en werkvormen gebruikt bij
het leren en ontwikkelen. 
...leren we door denken, doen, bewegen en beleven. 
...ontwikkelen kinderen 21e eeuwse vaardigheden zoals bijvoorbeeld onderzoeken,
probleem oplossen, kritisch denken, creatief denken en ICT vaardigheden.
...werken kinderen begeleid aan dag- en weektaken en krijgen instructie in kleine groepen.
...leren en ontwikkelen we in verbinding met de omgeving binnen en buiten de school.
...voldoen onze huisvesting en voorzieningen aan de normen voor eigentijds onderwijs.
...is onze inrichting flexibel, rijk en uitdagend.

Op basisschool Het Spick...

Wat zijn onze kernwaarden en uitgangspunten?
We hebben vertrouwen
We zijn flexibel
We blijven nieuwsgierig
We horen niet maar luisteren
We kijken niet maar zien
We bieden ruimte
We geven het voorbeeld

Op Het Spick doorloopt iedereen zijn eigen 
persoonlijk ontwikkelproces.
 
 

Op Het Spick is iedereen zichzelf.
 
 

Je leert niet voor school maar voor het leven.
 
 

We leren en leven samen.

Wat hebben we over 4 jaar bereikt?

De resultaten
van de
eindtoets
voldoen aan
de normen.

Onze verbeterpunten zijn:
- Gepersonaliseerd leren en 
  aandacht voor specifieke problemen.
- Voorzieningen / huisvesting.
- Aandacht voor "leren leren" en 
onderzoekend leren.
- Extra activiteiten betekenisvoller maken en
verbinden met het curriculum.
- Naleven regels en afspraken in de groep.
- Invulling algemene ouderavonden. 

1Onderwijs
inspectie is
tevreden en 
kent het basis-
arrangement toe.

2
3 4

We zijn tevreden over: 
- Het lesgeven van de
leerkrachten en de
pedagogische relatie 
met de kinderen.
- Sociaal veilige omgeving, 
sfeer en kleinschaligheid.
- Communicatie via Parro.
 

Waar staat Het Spick nu?
Resultaten tevredenheidsonderzoek februari '19

De komende jaren gaan we meer werk maken van onderwijs op maat door
het ontwikkelproces van ieder kind centraal te stellen. Onze ambitie is dat ieder kind met
plezier naar school komt en zich optimaal ontwikkelt. 
Dit betekent dat we ons onderwijsconcept ontwikkelen:
- Van aanbod gestuurd naar meer aansluiten bij de ontwikkeling van kinderen. 
- Van minder klassikaal naar meer werken en leren in kleine groepen. 
- Van leren binnen combinatiegroepen naar meer groepsoverstijgend leren. 
 

Waar willen we naartoe?



De maatschappelijke waarde van
Kerobei is kinderen en
professionals helpen
ontwikkelen.
 
We worden vanuit
eigenaarschap aangesproken op
onze talenten en kwaliteiten.
Door zelfbewust samenwerken,
creëren we de dynamische
samenleving van "morgen".
Dit doen wij:
1) Door ontwikkelingsgericht
leren, zodat optimale kansen
gecreëerd worden voor
kinderen.
2) In een ontwikkelingsgerichte
organisatie, zodat optimale
kansen gecreëerd worden voor
professionals.
3) door pro-actief in onze
omgeving de regie te nemen.
 
 

Common Ground van Kerobei


