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1. Het IKC en haar omgeving  
 
Korte biografie. 
IKC de Bosmark is gevestigd op een rustige locatie aan de rand van Dinxperlo. Ons IKC bestaat sinds 
november 2013. Op dat moment vond er echt een inhoudelijk samengaan plaats tussen onderwijs en 
opvang, met als gevolg dat er nu gewerkt wordt met één pedagogische visie, één team en één 
leidinggevende. 
Hoewel het gebouw groot oogt, is er door het unieke ontwerp een school ontstaan, die binnen rust 
uitstraalt en kleinschaligheid en geborgenheid waarborgt. Dit is mogelijk door de indeling in units, de 
verschillende leerpleinen en toegangsdeuren per unit. Kortom, er is gebouwd vanuit de menselijke 
maat. 
Een korte terugblik leert dat op de locatie aan de Europastraat per 1 augustus 2012 een brede school 
ontstond, waarin basisschool de Bosmark en kinderopvangorganisatie Zonnekinderen al intensief 
samenwerkten. Basisschool de Bosmark ontstond uit een fusie tussen de basisscholen ’t Welink en de 
Ds. Van Dijkschool. De fusie tussen deze twee basisscholen ging gepaard met nieuwbouw, waarbij 
gekozen werd voor een brede school in samenwerking met Kinderopvangorganisatie Zonnekinderen. 
Gedurende de eerste jaren dat er gewerkt werd bleek dat er sprake was van een intensieve, 
natuurlijke samenwerking, waarna de stap naar een IKC is gemaakt.  
Ons IKC kent voor- en naschoolse opvang, dagopvang voor 0-4-jarigen en basisonderwijs. Het 
basisonderwijs telt in 2015 17 groepen met rond de vierhonderd leerlingen. Geborgenheid en 
kleinschaligheid wordt gewaarborgd door in units te werken, die elk hun eigen ingang, leerplein en 
unitruimten kennen.  
Het basisonderwijs op de Bosmark is onderdeel van de AccentScholengroep, statutair gevestigd te 
Aalten. Onze basisschool is een academische opleidingsschool. Gevolg hiervan is dat er veel 
expertise en onderzoek de school in komt en dat er veel gedeeld kan worden.  
De opvang valt onder kinderopvangorganisatie Zonnekinderen, gevestigd te Zevenaar. De directeur 
van het IKC kan in deze rol staan, omdat hij vanuit de rol als schooldirecteur in dienst van 
AccentScholengroep voor een deel gedetacheerd is aan de kinderopvangorganisatie Zonnekinderen. 
Vanuit deze detachering wordt ook de kinderopvang op de Bosmark door hem aangestuurd.  

 
 

2. Uitgangspunten schoolbestuur en opvangorganisatie  
 

 Het strategisch beleidsplan 2013-2017 “Recht doen aan kinderen!” 
Het strategisch beleidsplan 2013-2017 “Recht doen aan kinderen!” is opgebouwd rond de 
vier domeinen van het kwaliteitskwadrant: 

1. Onderwijs en identiteit. 
2. Personeel. 
3. Innovatie. 
4. Financiën en beheer. 

De gewenste ontwikkelingen en de strategische keuzes worden beschreven binnen de vier 
domeinen van het kwaliteitskwadrant. Het kwaliteitskwadrant wordt door Accent toegepast bij 
de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs op de scholen.  
Naast deze vier domeinen bepaalt de besturingsfilosofie van Accent in hoge mate de wijze 
waarop de gewenste ontwikkelingen dienen te worden uitgevoerd. De besturingsfilosofie 
wordt gekenmerkt door het consequent toepassen van integraal leiderschap, de menselijke 
maat, maatwerk en professionaliseren met eigenaarschap voor iedere medewerker.  
 

 De monitoring van de kwaliteit van de school 
De kwaliteit van de school wordt door het College van Bestuur (CvB) gemonitord met behulp 
van de kwaliteitsmonitor. In de kwaliteitsmonitor leggen de schooldirecteuren van Accent 
jaarlijks aan de hand van een viertal domeinen verantwoording af over de resultaten en de 
voortgang van het onderwijs over het afgelopen schooljaar. Tevens worden de 
verwachtingen voor het komend schooljaar uitgesproken.  
De volgende vier domeinen worden door de schooldirecteuren verantwoord. 

1. Onderwijs en identiteit.  
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De opbrengsten, het pedagogisch klimaat, de ouderbetrokkenheid, de zorgstructuur, het 
voldoen aan de wetgeving en de bijdrage van het schoolconcept aan de kwaliteit van het 
onderwijs. 

2. Personeel.  
De taakverdeling, de taakbelasting, het evenwicht in werklast, de expertise en de 
professionalisering. 

3. Innovatie.  
De aansluiting bij de ontwikkelingen in de samenleving, creatieve ideeën, vernieuwingen, 
sturing op eigenaarschap. 

4. Financiën en beheer.  
De begrotingscyclus, het investeringsprogramma, het efficiënt gebruik van de diensten van 
Accent, het in evenwicht zijn van de financiën (ook in meerjarig kader), de koppeling van 
financiën aan beleid. 
 
De kwaliteitsmonitor geeft inzicht in de gerealiseerde opbrengsten en in welke mate de 
school de aansluiting bij de maatschappelijke ontwikkelingen heeft waar gemaakt. Daarnaast 
biedt de kwaliteitsmonitor de AccentScholen mogelijkheden voor zelfevaluatie en draagt het 
bij aan het leren van en met elkaar.   
 
Het College van Bestuur bezoekt in het najaar alle AccentScholen. Tijdens dit schoolbezoek 
wordt met de schooldirecteur uitgebreid gesproken over de bevindingen in de 
kwaliteitsmonitor aan de hand van de vier domeinen. Daarnaast worden schoolspecifieke 
onderwijskundige innovatieve ontwikkelingen besproken. Ook worden er mogelijkerwijs 
allerlei groeps-. school- en evaluatieplannen ingezien. Ieder schoolbezoek wordt afgesloten 
met een beoordeling op de vier, hierboven genoemde, domeinen. De beoordeling bestaat uit 
een goed, een voldoende of een onvoldoende.  
Scholen die een onvoldoende krijgen, moeten binnen één jaar weer op voldoende niveau 
komen. Voor deze scholen worden resultaatafspraken geformuleerd. Deze scholen kunnen 
een beroep doen op ondersteuning van de AccentAcademie. Er zijn ook scholen die een 
voldoende hebben gescoord en toch nog moeten werken aan een aantal resultaatafspraken. 
Ook deze scholen kunnen ondersteuning krijgen van de AccentAcademie.  
In het voorjaar volgt een vervolg schoolbezoek door het College van Bestuur over de 
opbrengsten van de tussentoetsen van het Cito-leerlingenvolgsysteem en over de in het 
najaar gemaakte resultaatafspraken. De opbrengsten van de tussentoetsen zijn inzichtelijk in 
het instrument “De lat omhoog.”  
 

 Het personeelsbeleid gericht op de ontwikkeling en uitvoering van het 
onderwijskundig beleid van de school. 

Het integrale personeelsbeleid van Accent heeft als doel de medewerkers voldoende toe te 
rusten voor hun opdracht. Medewerkers dienen zich permanent te scholen om invulling te 
geven aan hun professionalisering om zo een voldoende antwoord te geven op de 
ontwikkelingen in de samenleving. Hierbij hoort professionele ruimte en eigenaarschap, 
opdat het vakmanschap groeit.   
Accentmedewerkers en medewerkers van de kinderopvang gelieerd aan Accent kunnen 
gebruik maken van het door het Lerarenregister goedgekeurde scholingsprogramma van de 
AccentAcademie.  Dit scholingsprogramma wordt jaarlijks geëvalueerd en stuurt op de 
duurzame ontwikkeling van medewerkers.  
Het “schooldenken” zal meer plaats maken voor het “organisatiedenken.” Dit wordt mogelijk 
doordat medewerkers zich mobieler opstellen. Verder worden medewerkers uitgedaagd om 
hun expertise beschikbaar te stellen aan collega’s.  
 

 De maatregelen die worden genomen en instrumenten die worden gebruikt om 
te waarborgen  dat het personeel zijn bekwaamheid onderhoudt.  

De schooldirecteuren voeren met alle medewerkers in de school een gesprekkencyclus uit 
met behulp van het programma Youforce van Raet Management Ondersteuning. Dit 
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betekent dat er in elk geval drie keer per twee jaar een gesprek plaatsvindt 
(doelstellingengesprek-voortgangsgesprek-evt. tweede voortgangsgesprek en een 
beoordelingsgesprek). Het CvB voert de genoemde gesprekkencyclus uit met de 
schooldirecteuren en de staf. Een beschrijving van de observatie-instrumenten t.b.v. de 
bevordering van de bekwaamheid van medewerkers is te vinden op de website van Accent.  
In 2017 zijn de leerkrachten opgenomen in het lerarenregister en in 2018 zijn de 
schooldirecteuren opgenomen in het schoolleidersregister. Accent biedt hiervoor alle 
mogelijke ondersteuning aan.  
Voor startende leerkrachten hanteren de scholen het “Protocol startende leerkracht 2015” 
(zie de website van Accent). 
 

 Uitgangspunten en doelstellingen opvangorganisatie 
Ieder kind als stralend middelpunt is het motto wat dient als uitgangspunt voor het 
pedagogisch handelen op onze locatie. Voor ons betekent dit: 
Dat ieder kind een eigen, unieke persoonlijkheid heeft.  
Dat ieder kind het recht heeft zich in zijn/ haar eigen tempo te ontwikkelen.  
Dat we steeds naar het individuele kind kijken om daarmee inzicht te krijgen in hoe de 
ontwikkeling verloopt. Op basis daarvan bepalen we wat de volgende stap in de ontwikkeling 
zou kunnen zijn.  
Dat de belangstelling van het kind leidend is in het aanbod dat we kinderen doen op locatie. 
We werken met thema’s en activiteiten die nauw aansluiten bij de leef- en belevingswereld 
van kinderen.  
Dat onze pedagogisch medewerkers een zodanige relatie met ieder kind willen opbouwen 
dat het kind zich veilig en vertrouwd voelt en zich als gevolg daarvan optimaal kan 
ontwikkelen. 
De doelstellingen die hieruit naar voren komen, het strategisch kader, zijn als volgt verwoord: 
Het bieden van kwalitatief goede opvang dat aan alle gestelde regels en eisen voldoet.  
Het bieden van een emotioneel veilige omgeving.  
Het stimuleren van persoonlijke competenties (zelfvertrouwen, zelfstandigheid, motorische, 
creatieve en taalontwikkeling). Hierbij wordt rekening gehouden met het tempo van ieder 
kind afzonderlijk.  
Stimuleren van sociale competenties (omgaan met en aangaan van relaties met andere 
kinderen).  
Het aanbieden van regels, normen en waarden. 
Voor een verdere uitwerking verwijzen we naar het pedagogisch beleidsplan van 
Zonnekinderen: 
http://www.zonnekinderen.nl/uploads/files/ZONNE_pedagogisch_beleidsplan_webversie.pdf 
 
 
 

3. Ons IKC-concept  
 

 Onze visie 
De wereld van de Toekomst is wat Kinderen ervan maken. Dat beseffend willen we kinderen 
met IKC De Bosmark een school bieden in de breedste zin van het woord.  
Onderwijs, studie, opvang en vrije tijdsbesteding verenigd.  
Toegankelijk voor alle kinderen uit Dinxperlo en omgeving. 
Een plaats  waar kinderen zich in volle breedte kunnen ontwikkelen.  
Een plaats waar kinderen onder professionele begeleiding uitgedaagd en begeleid worden. 
Vanuit universele waarden en normen. Samenwerkend met de ouders.  
Waar aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden.  
Waar kinderen leren samen te werken en samen te leven. In het kindcentrum en in de wereld 
om hen heen.  

http://www.zonnekinderen.nl/uploads/files/ZONNE_pedagogisch_beleidsplan_webversie.pdf
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Wij geloven dat begrippen als samenwerken, eigen verantwoordelijkheid kunnen en durven 
nemen en zelfstandigheid, kennis en creativiteit waardevolle zaken zijn die je nodig hebt in je 
verdere leven.  
 
 
 
 

 De Missie. 
Vanuit onze pedagogisch visie willen wij bijdragen aan een ononderbroken ontwikkeling van 
kinderen van 0-13 jaar. Met een sterke en efficiënte organisatie die gebouwd is op een 
aantal fundamentele pijlers; 
 
Educatie 
De samenwerking tussen Accent en Zonnekinderen maakt een brede ontwikkeling voor alle 
kinderen van 0 tot 13 jaar mogelijk. De kinderen leren in een schoolse omgeving, maar ook 
in de “echte wereld”, zowel in het kindcentrum als daarbuiten. We stellen hoge doelen vanuit 
een handelingsgerichte aanpak. Op de Bosmark willen we de kinderen veel leren. We 
streven daarbij naar hoge opbrengsten (opbrengstgericht werken). Naast taal, rekenen, 
lezen, schrijven en zaakvakken wordt bewust ingezet op sociale omgangsvormen, waarden, 
normen, sport, voeding en beweging, creatieve, groene en culturele activiteiten. We maken 
gebruik van de mogelijkheden die ICT ons biedt. Zo bieden we alle kinderen optimale 
ontwikkelingskansen en levert De Bosmark een actieve bijdrage aan een harmonieuze 
samenleving. 
Het kindcentrum vergroot de wereld van een kind, helpt hen die te begrijpen en daarin zelf 
een weg te vinden.  
 
Door onderwijs te verbinden met opvoeding, ontwikkeling, ontspanning en opvang creëren 
we situaties waarin ook volwassenen, professionals en ouders, van en met elkaar leren. En 
geven we samen nog meer inhoud aan educatie. 
 
Zelfvertrouwen 
Wij leggen een basis voor de ontwikkeling van zelfvertrouwen. Vanuit zelfbewustzijn kan je 
grenzen aangeven, voor je eigen mening uitkomen, verantwoordelijkheid nemen en initiatief 
tonen, waardoor iedereen kan en mag zijn wie hij of zij is. Meer zelfvertrouwen leidt niet 
alleen tot betere prestaties, het draagt bij aan ieders ontplooiing.  
Vanuit een veilige basis durven én kunnen kinderen de wereld gaan ontdekken. Daartoe 
worden zij ook uitgedaagd. Persoonlijk contact ( relatie) met de pedagogisch medewerker 
en/ of leerkracht , een vertrouwde, uitdagende omgeving en de aanwezigheid van bekende 
groepsgenoten dragen bij aan een basis van vertrouwen en nieuwsgierigheid om te leren.  
 
Nieuwsgierigheid 
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, zij willen ontdekken. Wij dagen hen uit te spelen en te 
leren en vergroten zo de betrokkenheid van de kinderen bij hun eigen leerproces. 
 
Geloof 
In jezelf en in de ander. Maar ook het geloof in de kracht van het ontwikkelen van talenten en 
passies. En voor het geloof in het versterken van kennis en waardering voor verschillende 
vormen van levensbeschouwing.  
 
Wij in de wereld 
Kinderen zijn onderdeel van de maatschappij, nu en straks. Wij leren hen de samenhang in 
hun omgeving ontdekken en begrijpen. Er onderdeel van uit te maken en bij te dragen. De 
wereld van de toekomst is wat kinderen ervan maken! 
 
Ouders 
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Wij zien ouders als pedagogisch en educatief partner bij de onderwijs- en 
ondersteuningsbehoefte van hun kind(eren). Samen dragen wij bij aan de opvoeding en 
ontwikkeling van hun kinderen, we benutten daarbij elkaars deskundigheid. 
 
Huisvesting 
Ons kindcentrum is gehuisvest in één gebouw en is ondersteunend aan ons werken met 
kinderen. Het gebouw stimuleert samenwerking en ontmoeting en biedt ruimte, letterlijk en 
figuurlijk, aan diverse doelgroepen.  Het gebouw straalt een eenheid uit, maar biedt 
daarentegen ruimte voor ieders eigenheid.  De ontmoeting tussen alle medewerkers wordt, 
ook door de inrichting van het gebouw, bevorderd. 

 
 

4. Wettelijke opdrachten 
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de 
kwaliteit en de inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen 
kwaliteitszorg, inhoud van het onderwijs en de leerlingenzorg aangegeven hoe IKC de 
Bosmark hieraan voldoet. 
 
 

4.1 Kwaliteit en kwaliteitsbewaking 
 
De kwaliteitsmeters van Accent 
Accent gebruikt jaarlijks de “Kwaliteitsmonitor” en “De lat omhoog” als kwaliteitsmeter (zie 
hoofdstuk 2). Daarnaast worden er organisatie breed diverse tevredenheidsonderzoeken 
afgenomen in de volgende schooljaren: 
2015-2016: leerlingentevredenheidsonderzoek en medewerker-tevredenheidsonderzoek; 
2016-2017: oudertevredenheidsonderzoek; 
2017-2018: leerlingentevredenheidsonderzoek en medewerker-tevredenheidsonderzoek; 
2018-2019: geen tevredenheidsonderzoeken op organisatieniveau.  
De kwaliteitsmeters van Zonnekinderen 
 
 
De vertaling van de toets- en observatiegegevens naar de ondersteuning van iedere groep of 
individu vindt plaats aan de hand van een uitgebreide 1 zorgroute die op IKC de Bosmark 
wordt gehanteerd. Deze 1 zorgroute is digitaal inzichtelijk op onze locatie en bevat de 
zorgroute voor onderwijs, maar ook voor de opvang. 
We volstaan hier met het vermelden van de inhoudsopgave van dit voor de Bosmark 
wezenlijke document: 
 
1-zorgroute      
  1-zorgroute 2014-2015 
 
Bijlagen bij de 1-zorgroute: 

1. Groepsplan 
 

2. Handelingsplan 
a. Overzicht vaardigheidsgroei groepsplan 
b. Overzicht vaardigheidscores per vak (individueel)  
c. Ontwikkelingsperspectief (OP) 

 
3. Handelingsplan lezen en spellen (leesdossier) 

 
4. Verslagformulier groepsbespreking 

 
5. November-gesprekken de Bosmark 
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a. algemene informatie 
b. uitnodiging oudergesprek 
c. verslagformulier gesprek 
d. vragenlijst voor kinderen ter voorbereiding van het kind-ouder gesprek 
e. tussenevaluatie gr. 6 en 7 

 
6. Toetskalender onderbouw en bovenbouw 

a. Afnameschema DMT vanaf groep 5 
b. Afname van de niet methode gebonden (CITO) toetsen 
c. Het afnemen van toetsen bij leerlingen met dyslexie 

 
7. Aanmeldingsformulier voor ondersteuning van de OPD 

 
8. Toets- en gespreksroute groep 8 

a. Overzicht eindtoets en advies VO 
 

9. Protocol jonge leerlingen 
a. beslissingenblad overgang groep 1 naar groep 2 
b. beslissingenblad overgang groep 2 naar groep 3 

 
10. Doublureprotocol 

 
11. Doublure verantwoording 

 
12. Evaluatie eind schooljaar 

 
13. leerlingen en de extra ondersteuning door onderwijsassistenten en 

groepsleerkrachten eind schooljaar 
 

14. Checklist t.b.v. beschermende en belemmerende factoren 
 

15. DHH stappenplan 
 

16. a. Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
b. Signalenlijst 4 – 12 jarigen 

 
 
 

4.2 De inhoud van ons onderwijs   
 

Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen zich prettig voelen op ons IKC. De sociaal-
emotionele ontwikkeling van de kinderen wordt goed gevolgd. Wij benaderen kinderen op 
een positieve manier. Wij nemen elk kind serieus en een belangrijk uitgangspunt daarbij is: 
‘Je bent waardevol’. Wij kijken naar de mogelijkheden van elk kind en stimuleren hun 
ontwikkeling. Of het leren nou lastig gaat of juist makkelijk, we willen elk kind de uitdaging 
bieden die het nodig heeft.  
 
0-4 jarigen 
Op de dagopvang werken we met de werkwijze Startblokken van Basisontwikkeling. Binnen 
Startblokken draait het allemaal om spel. Kinderen willen graag groot zijn. Ze hebben 
interesse in de dingen die om hen heen gebeuren en wat grote mensen doen in de “echte” 
wereld. Ze stappen met verve in de rol van volwassene. Ze willen, net als mama, de baby 
verzorgen en, net als papa, het eten koken. Door de wereld na te spelen ontwikkelen 
kinderen zich in de breedste zin van het woord. Ze leren de wereld kennen en gaan 
begrijpen hoe het er daar aan toe gaat. 



IKC-plan de Bosmark 2015-2019 9 

De pedagogisch medewerkers spelen hierin een belangrijke rol. Zij begeleiden het spel, 
spelen mee en verdiepen het spel verder al naar gelang de behoefte van het kind. 
Startblokken samengevat: 

 Thematisch werken  

 Luisteren naar de ideeën van kinderen  

 Kinderen mee laten helpen  

 Bewust naar kinderen kijken  

 Helpen spelen, meespelen, laten spelen  

 Positief stimuleren: kinderen groeien ook van complimenten! 
 
Groep 1 en 2 
Ook in de groepen 1 en 2 is spelen heel belangrijk. Kinderen leren wat het is om de hele dag 
naar school te gaan, in een groep te zijn en binnen die groep zichzelf te zijn. Vanaf de eerste 
dag op school werken we aan een goede relatie met de leerkracht en met andere leerlingen.  
Ook de vormgeving van het onderwijs is gebaseerd op de principes van de 
‘basisontwikkeling’.  Bij basisontwikkeling staat een brede ontwikkeling centraal. Hierbij 
spelen bijvoorbeeld onderwerpen als initiatieven nemen, creativiteit ontwikkelen in denken en 
handelen en talige communicatie een rol. Dat wil zeggen dat er met behulp van een grote 
variatie leer- en hulpmiddelen wordt gespeeld en geoefend. Het kies- en planbord vervult 
hierbij een grote rol. De vaardigheden om straks het onderwijs in taal/lezen, schrijven en 
rekenen zo goed mogelijk te laten verlopen, worden ook spelenderwijs aangeboden. In de 
groepen 1 en 2 wordt de leerlingen geleerd om zelfstandig te kunnen werken. In deze 
groepen wordt gewerkt met thema’s die de leerlingen aanspreken. Hiervoor maken we onder 
andere gebruik van de methode Schatkist. 
Regelmatig zijn er ook gezamenlijke activiteiten met de oudere kinderen van de dagopvang. 
De peuters maken op deze wijze al op een laagdrempelige manier kennis met het onderwijs 
en voor leerlingen van groep 1 is het soms prettig om indien noodzakelijk terug te kunnen 
vallen op de kleinschaligheid van de dagopvang. Bij overgang van opvang naar onderwijs 
vindt er een warme overdracht plaats. 
 
Groep 3 tot en met 8 
Naast het welbevinden van uw kind geven we de vakken rekenen, taal en lezen veel 
aandacht. Dit doen we met name op de ochtenden. We volgen uw kind onder andere met 
toetsen van het  CITO Volgsysteem.  We kijken naar de mogelijkheden van elk kind en wat 
ieder kind nodig heeft. Daarnaast zullen de werkzaamheden van uw kind niet beperkt zijn tot 
de eigen groep. Er wordt veel groepsdoorbrekend gewerkt en kinderen van de hogere 
groepen komen ook regelmatig in de onderbouw om voor te lezen of andere activiteiten te 
ontplooien. 
In de groepen 3 tot en met 8 wordt vooral gewerkt met methodes. Wij maken voor alle 
vakken gebruik van methodes die passen bij de huidige manier van onderwijs geven. Ook is 
er aandacht voor creatieve vakken en wereldoriëntatie. Voor sommige vakken wordt 
groepsdoorbrekend gewerkt, dat wil zeggen dat er met verschillende groepen tegelijk aan 
bepaalde onderwerpen wordt gewerkt. 
Voor alle andere vakgebieden wordt gewerkt volgens de doelstellingen van de SLO 
(Stichting Leerplan ontwikkeling) waarbij de kerndoelen basisonderwijs leidend zijn. 
Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van onder andere genoemde 
leermiddelen, de wijze waarop deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt 
gereserveerd voor deze inhouden voldoet IKC de Bosmark aan de kerndoelen en de 
wettelijke eisen zoals verwoord in artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs.  
Voor een concretere beschrijving van de vakgebieden verwijzen we naar de IKC-gids van de 
Bosmark. 

 
4.3 Wat hebben onze leerlingen nodig? 
Accent participeert in twee samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs: Doetinchem en Oost 
Achterhoek. Deze samenwerkingsverbanden voeren de wettelijke taak Passend Onderwijs uit en 
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laten veel autonomie bij de schoolbesturen. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de gewenste 
kwaliteit van het onderwijsaanbod en de invulling van de onderwijsondersteuning binnen de eigen 
organisatie.  
De schoolondersteuningsprofielen zijn inzichtelijk op de websites van de scholen. De scholen worden 
getypeerd als smalle ondersteuningsschool, brede ondersteuningsschool of inclusieve school.  
Accentscholen werken handelingsgericht conform de 1-zorgroute. Deze route is inzichtelijk op de 
website van Accent.  

 Hoe krijgt de ondersteuning van de jongste leerlingen (groep 1 t/m 4) vorm? 
Accentscholen realiseren in de onderbouw meer lestijd om de basisvaardigheden van 
kinderen te optimaliseren. Dit houdt in dat onderbouwkinderen minimaal 900 uur naar school 
gaan op jaarbasis. 

 Welke procedures gelden er rond het toekennen van extra ondersteuning van leerlingen die 
buiten de boot dreigen te vallen?  
De ondersteuningsmiddelen Passend Onderwijs worden door de samenwerkingsverbanden 
Passend Onderwijs Doetinchem en Oost Achterhoek overgedragen naar Accent.  
De scholen van Accent ontvangen jaarlijks een bedrag per leerling en daarnaast ontvangen 
de scholen €4000,- voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Hiervoor is een 
model “Allocatie middelen Passend Onderwijs” ontwikkeld.  
Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zijn leerlingen die voorheen een rugzak 
hadden van cluster 3 of 4 en leerlingen die in het zorgteam besproken zijn en waarvan de 
extra ondersteuningsbehoeften in beeld gebracht zijn. Deze leerlingen hebben een 
ontwikkelingsperspectief (zie stap 4 van de zorgroute).  
De scholen rapporteren twee keer per jaar (in januari en juli) over het effect van de inzet van 
de middelen door het rendement van het onderwijs per groep en per leerling met een 
ontwikkelingsperspectief in beeld te brengen.  
Bovengenoemde ondersteuningsmiddelen worden jaarlijks aan de school toegekend n.a.v. de 
rapportage over het effect van de inzet van de middelen en een gesprek over de voortgang. 
Gedurende het schooljaar worden er geen extra ondersteuningsmiddelen overgedragen. 

 Onze toelatingsprocedure 
Accent heeft per 1-08-2014 zorgplicht. Dit houdt in dat scholen ervoor moeten zorgen dat 
iedere leerling een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs krijgt. Als de school de leerling niet de extra ondersteuning kan bieden die hij nodig 
heeft, is het verplicht om in overleg met de ouders een passend aanbod op een andere school 
te bieden.  
De procedure voor aanmelding bij het regulier onderwijs is – conform de wet Passend 
onderwijs - als volgt:  
• Ouders melden hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aan. Dit kan worden 

gedaan vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. Het is net als nu 
mogelijk om een kind bij meerdere scholen tegelijk aan te melden.  

• De ouders melden tenminste 10 weken voor de datum waarop toelating wordt 
gevraagd aan en geven bij de aanmelding aan bij welke school of scholen eveneens 
om toelating is verzocht.  

• De school beoordeelt of het een kind betreft dat extra ondersteuning nodig heeft. 
Hiertoe kan de school de ouders verzoeken gegevens te overleggen over welke 
ondersteuning het kind nodig heeft, aangevuld met informatie van een voorschoolse 
voorziening en/of vorige school. Van ouders wordt verwacht zij die informatie met 
school deelt (informatieplicht).  

• De school moet binnen zes weken beslissen of de leerling kan worden toegelaten. 
Deze periode kan eenmaal met maximaal vier weken worden verlengd.  

• Als een school de leerling niet kan toelaten, moet de school (of het schoolbestuur) na 
overleg met ouders een passende onderwijsplek op een andere school zoeken. Dat 
kan een reguliere school zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk 
daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen de wensen van ouders en de 
mogelijkheden van scholen. Hierbij kan het samenwerkingsverband ondersteuning 
bieden.  

• Voor leerlingen waarvan bekend is dat ze extra ondersteuning nodig hebben, kan het 
samenwerkingsverband of het schoolbestuur in samenspraak met school en ouders 
een arrangement op stellen. Daarmee kan een leerling met extra ondersteuning naar 
het reguliere onderwijs. 
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• Voor leerlingen die lichte ondersteuning (s.b.o.) of zware ondersteuning (s.o.) nodig 
hebben is een 'toelaatbaarheidsverklaring' nodig. Deze kan worden aangevraagd bij 
het samenwerkingsverband. Daarmee kan de leerling respectievelijk naar het speciaal 
onderwijs of speciaal basisonderwijs. 

 Procedure schorsen en verwijderen 
De procedure schorsen en verwijderen is beschreven in het “Sociaal veiligheidsbeleid” en 
inzichtelijk op de website van Accent onder het kopje ouders. 

 
 

5. Analyse van het functioneren van de organisatie 
 
Bij de analyse van onze organisatie is gebruik gemaakt van het ontwikkelmodel “Samen 
leren inhoud geven” van de organisatie School aan Zet. 
De ontwikkelaspecten “Gebruik van data en feedback”, “Lerende professional” en “Samen 
leren in het team” stonden centraal bij de analyse. Daarnaast beschouwen we op deze plek 
ook de aspecten “Koers” en “Georganiseerd leiderschap”. 
 
Koers 
IKC de Bosmark baseert de koers op analyses van de leerlingpopulatie en de leer- en 
ontwikkeldoelen. Het team is hierbij betrokken. Bij het bepalen van de koers betrekt de 
school ook externe (kennis)netwerken (PABO en samenwerkingsverband).  
Op IKC de Bosmark vertaalt het team gezamenlijk en individueel de doelen naar aanpakken, 
eigen gedrag en houding in de school en in de klas. Leerplezier van leerlingen staat centraal. 
Vak- en vormingsdoelen en beheersingsniveaus zijn geformuleerd. Bij de doelbepaling houdt 
de school haar eigen ambitie aan. 
 
Gebruik van data en feedback 
Voor IKC de Bosmark geldt, dat zij, beredeneert, aanvullende informatiebronnen bij het 
volgen van de ontwikkeling van leerlingen gebruikt. We analyseren op alle niveaus de 
opbrengsten. De analyse op schoolniveau wordt uitgevoerd door een werkgroep bestaande 
uit IB-ers en schoolleiding. De werkgroep trekt conclusies en bepaalt in overleg met de 
leerkrachten interventies. 
Dit ontwikkelaspect bepaalt ook de mate waarin onze teamleden data gebruiken als directe 
feedback op de pedagogisch-didactische aanpak. Dit gebeurt op de Bosmark onder andere 
door gebruik te maken van een data-muur (een werkvorm waarbij leerkrachten resultaten/ 
opbrengsten aan elkaar presenteren en analyseren) en gezamenlijke presentaties. De 
schoolleiding faciliteert dit. 
 
Lerende professional 
Op IKC de Bosmark is professionalisering direct gerelateerd aan de beroepsuitoefening en 
de koers van de organisatie. De school- en opvangorganisatie wordt gezien als een 
leerwerkplek. Het schoolontwikkelplan en de persoonlijke ontwikkelplannen zijn op elkaar 
afgestemd. 
Teamleden spiegelen zichzelf aan de competentiestandaard en stellen doelen in het kader 
van de eigen leercyclus en reflecteren op de stappen die zij zetten. 
Nieuwe teamleden worden geselecteerd en begeleid op basis van de competentiestandaard 
en krijgen een introductieprogramma op maat (“Startende leerkracht bij Accent”). 
 
Samen leren in het team 
Het team functioneert als een professionele leergemeenschap. De gezamenlijke leerdoelen 
zijn gebaseerd op de koers van de organisatie. Hierbij wordt expertise van buiten benut om 
het eigen leren te verbreden en te verdiepen (Academische opleidingsschool, Project 
Versterking samenwerking, tandemleren, multileren).  
De directie draagt zorg voor een structuur en een planning voor het samen leren, initieert de 
evaluatie van de effecten en maakt de ontwikkeling van het team zichtbaar. 
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Georganiseerd leiderschap 
Door de verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen geeft de directie leiding aan 
een team dat functioneert als een professionele leergemeenschap met een hoge mate van 
zelfsturing. De koers van de organisatie is hierbij richtinggevend. Onder regie van het 
management is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de schoolontwikkeling. 
 
Doelen voor het meerjarenplan, naar aanleiding van de analyse zijn: 
 

 Het onderzoekend leren zal, mede door gebruik te maken van externe instanties 
zoals de PABO (Project Versterking Samenwerking), verder ingevoerd gaan worden. 
Dit heeft gevolgen voor het zelfstandig werken. De lijn ten aanzien van dit 
zelfstandige werken in met name de onder- en middenbouw moet doorontwikkeld 
worden. 

 De feedback op het pedagogisch didactisch handelen zal uitgebreid worden door dit 
structureel door collega’s te laten toepassen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden 
van een quickscan. Daarnaast voeren de leerkrachten de voortgangsgesprekken uit 
de gesprekscyclus met elkaar. Koppels worden hiervoor gevormd. Hierbij delen ze 
tevens hun persoonlijke ontwikkelplannen. Dit leidt tot beter gebruik maken van 
elkaars kwaliteiten. 

 Visualiseren van de schooldoelen leidt tot kennis van deze doelen bij de 
personeelsleden. In de komende periode wordt hier uitvoering aan gegeven. 

 
Deze doelen zullen in het meerjarenplan terugkomen. 

 

 
6. Lange termijnontwikkelingen 
Zie meerjarenplan 2015-2019 (bijlage). 
In dit meerjarenplan zijn de doelen voor de eerste twee jaren vastgelegd. Het derde en 
vierde jaar van de planperiode betreft uitlooptijd, buffertijd en impliceert dat er ruimte is voor 
nieuwe ontwikkelingen. Bij de jaarlijkse evaluatie kunnen jaar drie en vier zich geleidelijk 
gaan vullen. 

 
 

 
 

Gerelateerde documenten IKC: route medezeggenschap (MR) 
 

 IKC-plan, jaarplan, IKC-gids; 
 evaluatie jaarplan; 
 uitkomsten en analyse tevredenheidsonderzoeken; 
 beschrijving ouder- leerlingenpopulatie (zie de schoolgids);  
 kwaliteitszorg: vragenlijsten (incl. nulmeting); 
 RI&E/ Arbomeester (inclusief ziekteverzuim); 
 trendanalyses zichtbaar in “De Lat Omhoog;” 
 schoolondersteuningsprofiel; 
 professionaliseringsplan (schoolspecifiek); 

   
 
 
Gerelateerde documenten bestuur: route medezeggenschap (GMR) 
 

 strategisch beleidsplan “Recht doen aan kinderen” 2013-2017; 
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 kwaliteitsmonitor 2015-2016 (format); 
 samenvatting tussenopbrengsten zichtbaar in “De Lat Omhoog;” 
 scholingsplan AccentAcademie 2015-2016; 
 beschrijving observatie-instrumenten t.b.v. het personeelsbeleid; 
 protocol startende leerkracht 2015-2016; 
 ondersteuningsplannen samenwerkingsverband Doetinchem en Oost 

Achterhoek; 
 1-zorgroute; 
 sociaal veiligheidsbeleid; 
 communicatieplan; 
 competentiecyclus (RMO/Youforce); 

 
Gerelateerde documenten opvangorganisatie Zonnekinderen: route oudercommissie 
 

 Pedagogisch beleidsplan Zonnekinderen; 
 
 
 
De documenten gerelateerd aan het bestuur van de basisschool zijn inzichtelijk op 
de website van Accent (www.accentscholengroep.nl). De documenten gerelateerd 
aan kinderopvangorganisatie Zonnekinderen zijn inzichtelijk op de website van 
Zonnekinderen (www.zonnekinderen.nl)  

http://www.accentscholengroep.nl/
http://www.zonnekinderen.nl/

