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1. Voorwoord
Inleiding.
In schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met de ontwikkeling van een nieuw
onderwijsconcept.
Doelstelling: per 31-07-2018 is een nieuw onderwijsconcept omschreven.
Voor u ligt een eerste resultaat van dit nieuwe onderwijsconcept.
Met klem benadrukken we (team en directie) dat dit niet betekent dat er vanaf
schooljaar 2018-2019 een geheel nieuw onderwijs zichtbaar is binnen onze school.
Dit schooljaar hebben we proefondervindelijk (proeftuintjes) met nieuwe ideeën en
gedachten in onze school in theorie en praktijk onderzocht. Ons huidige onderwijs blijft
in grote lijnen het fundament van didactisch en pedagogisch handelen.
Er zal een start worden gemaakt met werken in units binnen het vakgebied rekenen. In
schooljaar 2019-2020 wordt dit verder uitgebreid naar taal en lezen en het schooljaar
daaropvolgend streven we naar het werken in units binnen ons gehele curriculum.
Als leidinggevende van de school zie ik het als mijn taak om vanuit de input en
opbrengsten van de studiedagen, proeftuintjes en leermomenten in de breedste zin van
het woord, het concept op papier te zetten.
Onze missie:
“Je mag er zijn, we zijn er voor jou en samen zijn we de wereld”
In deze geformuleerde missie ligt de kracht waarbinnen ons nieuw onderwijsstatuut kan
worden omschreven:
1. Welzijn van het individu;
2. Welzijn van de groep;
3. Welzijn van de wereld.
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2. Doel en focus
Onze focus ligt op de persoonsvorming van de kinderen. In deze snel veranderende
wereld met zintuiglijke prikkels en enorme onrust is het onze primaire taak om
kinderen in hun cognitieve en vooral ook emotionele intelligentie te begeleiden. De
persoonsvorming is meer dan alleen kennisontwikkeling. Wat is echte kennis? Confucius
zegt hier wijs over: “Echte kennis is weet hebben van de omvang van je onwetendheid”.
Uiteraard zal de leerstof een voertuig blijven voor de ontwikkeling van kennis.
Door o.a. gedegen zelfreflectie, vanuit waarnemen zonder oordeel ontstaan er
evenwichtige kinderen die met empathie en veerkracht in het leven zullen staan.
Daarbij zullen we kinderen ook meer moeten toerusten met vaardigheden waardoor het
gebruik van kunstmatige intelligentie in steeds meer beroepen zal toenemen.
Dit gebruik kan op een positieve en veilige manier van onschatbare waarde voor onze
wereld zijn. Immense, en grote wereldkundige vraagstukken zullen worden opgelost.
Daarentegen zal een verkeerd gebruik heel wat gevaren met zich meebrengen.
Samenvattend:







Persoonsvorming;
Naast cognitieve ontwikkeling veel aandacht voor emotionele
ontwikkeling;
Zelfreflectie, waarnemen zonder oordeel;
Empathie en veerkracht;
Toerusten op kunstmatige intelligentie;
Een nieuwe wereld.
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3. Ons onderwijs en pedagogisch handelen
Binnen onze school staat een veilig en prettig leer- en leefklimaat centraal.
Wij zijn ons er diep bewust van dat kinderen zich optimaal ontwikkelen als welbevinden
en daardoor vreugde zichtbaar is. In de praktijk zien we op onze school dat tijdens het
buitenspelen conflicten een uitzondering zijn. Dit fijn en prettig klimaat zit in het “gen”
van de school. Wij omarmen en borgen dit door kinderen intensief bij ons schoolklimaat
te betrekken. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Kinderen zijn medeeigenaar en “verzorger” van ons gehele schoolklimaat en schoolomgeving. De wekelijkse
gesprekken zoals emokring dragen hieraan bij. Maar ook het elkaar ontmoeten
(kinderen-leerkrachten-ouders) bij schoolbegin en schooleinde draagt enorm bij aan
een positief schoolklimaat.
Ontmoeten en elkaar verwelkomen bekrachtigt onze missie: “je mag er zijn….we zijn er
voor jou”.
In het pedagogisch handelen van onze leerkrachten zien we een duidelijke
rolverschuiving van leerkracht naar coach/mentor. Voorbeeldgedrag hierin is
essentieel. Door kind-coachgesprekken en driehoeksgesprekken (kind-coach-ouder)
wordt het welzijn en welbevinden van het kind centraal gesteld. In de gesprekken zijn
onderling respect, empathisch vermogen en een oprechte luisterhouding (echte
aandacht) voorwaarden om elkaar te verbinden en voor elkaar betekenis te hebben.
De coach geeft feedback op het proces en stimuleert het zelfsturend gedrag van de
kinderen. Zo werken we samen aan de 3 basiscompetenties binnen de
persoonsontwikkeling:
 Interpersoonlijk;
 Pedagogisch;
 Zelfreflectie.
Voor onze professionals betekent dit continue aandacht voor:
 Uitdragen van onze kind-mensvisie;
 Coachende houding;
 Empathie;
 Zicht hebben op kind ontwikkeling;
 Verbinding en bewustwording van het geheel;
 Geen segregatie maar participatie;
 Betekenisvolle communicatie…….”in de stilte schuilt de kracht”.
Samenvattend:







Een school en omgeving waar je wilt ZIJN..en mag ZIJN;
De leerkracht als pedagogische coach;
Eigenaarschap;
Ontmoeten en verbinden;
Empathie en professionele communicatie;
Een nieuwe wereld.
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4. Ons onderwijs en didactisch handelen
Onze school-leeromgeving biedt in de toekomst ruimte voor kinderen van 2 – 14 jarige
leeftijd.
Als kinderen starten in unit 1 (4 – 6 jaar) dan ligt de nadruk op welbevinden en sociaalemotionele aspecten gedurende de eerste weken (gewenning). De
overdrachtsgesprekken vanuit de voorschoolse periode (2-4 jaar) bepalen het
handelingsrepertoire van de unitcoach. Na de gewenningsperiode bewegen, werken en
leren de kinderen steeds meer groepsdoorbrekend binnen de gehele unit. Een
schooldag start en eindigt in de eigen stamgroep. De coaches zijn allen vanuit hun eigen
kracht/vakgebied verbonden aan de kinderen tijdens de werklessen. Het jonge kind
wordt al vroeg begeleid in werkkeuze (wat wil je leren?) en de daarbij behorende taakwerkhouding (hoe gaan we dit leren?). De leerkracht begeleidt het proces, ondersteunt
en geeft gedifferentieerde instructie. Het kind heeft een ruime mate van instructiekeuze.
Naarmate kinderen vorderen in hun schoolloopbaan unit 2:( 6-9 jarigen) ,unit 3: (9-12
jarigen) en unit PO-VO (12–14) wordt het zelfstandig werken van kinderen van een (be)
geleide vorm naar gepersonaliseerde vorm steeds meer zichtbaar.
Kinderen werken in toenemende mate met een eigen leerlijn binnen de kernvakken
rekenen en taal. De zaakvakken worden thematisch ingericht. Kinderen worden daarbij
in hun kracht gezet door inzet van individuele talenten.
In de totale kindontwikkeling is er continue aandacht en begeleiding van de executieve
functies. De weektaak/planning kan hierbij als middel dienen. De methodes dienen als
bronnenboeken om samen onderwijs binnen de units te maken. De leerlijnen zijn binnen
elk vakgebied de kapstok! Onze professionals werken vanuit leerlijnen omdat deze ten
dienste staan van de kindontwikkeling. We werken binnen deze leerlijnen met het
expliciete, directe instructiemodel waarbij samenhang en onderlinge systemen met
elkaar verbonden worden. Leren vanuit de context…en dit vakdoorbrekend. Er is
voortdurend tijd voor metacognitie en meta-emotie. Overleg en samenwerken kenmerkt
de schoolcultuur waarbij voor de vraagstukken en leerdoelen verschillende
oplossingsmogelijkheden en (coöperatieve)werkvormen aandacht krijgen. Ons
onderwijs is gericht op strategisch handelen vanuit betekenis en eigenaarschap.
De digitale wereld zal ons hierin ondersteunen.
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Samenvattend:














Schoolomgeving voor 2 – 14 jarigen;
Schoolstart en gewenning;
De professional als unitcoach;
Werken in de unit en stamgroep;
Gedifferentieerde instructie en instructiekeuze;
Groei en eigen leerlijn;
Zaakvakken thematisch;
Niet de methodes maar leerlijnen zijn de kapstok;
Metacognitie en meta-emotie
Eigenaarschap in betekenisvol onderwijs;
Aandacht voor talenten;
Coöperatieve werkvormen;
Een nieuwe wereld.
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5. Organisatievorm en leeromgeving
In dit hoofdstuk probeer ik de lezer door middel van taal, visueel mee te nemen. Het is
een droom van een leeromgeving die wij binnen ons onderwijsconcept vertalen. Laat u
meenemen in onze nieuwe schoolwereld.
Onze school is ingericht in pleinen waarbinnen zo optimaal mogelijk aan onze visie en
missie tegemoet gekomen wordt:
“Je mag er zijn, we zijn er voor jou en samen zijn we de wereld”.
De ontwikkeling van onze leerlingen kent een doorgaande lijn van 2 tot 14 jarigen
waarbij gepersonaliseerd onderwijs in talent(en), vaardigheden (21first skills) en
kennis/wetenschap, cultuur en sport centraal staan. Eigenaarschap en zelf de regie
hebben in deze ontwikkeling wordt zoveel mogelijk gestimuleerd en gereflecteerd. Het
is een continu proces van coachen, begeleiden, samenwerken en afstemmen.
In harmonie vanuit ZIJN komen kinderen tot ontwikkeling, betekenisvol onderwijs is
zichtbaar, voelbaar, hoorbaar en tastbaar.

Welke pleinen zijn zichtbaar:
Ontmoetingsplein:
Dit is het centrale plein waar ouders, kinderen en leerkrachten elkaar ontmoeten en
welkom heten.
In dit plein zijn tevens functionele hoeken waarbinnen leren/werken/ontdekken in de
breedste zin van het woord mogelijk zijn.
Vergelijk het een klein beetje met de centrale, gemeenschappelijke hal in onze huidige
school. De kracht van elkaar ontmoeten en de school verlaten zal zeker in de nieuwe
school gehandhaafd blijven en waar mogelijk versterkt. Je vindt er o.a. ook de
koffiecorner met bijvoorbeeld een informatiepunt: digitale informatiezuil.
Groepsplein (stamgroepen):
Onze kinderen hebben ook een vaste, eigen plek in school. Het groepsplein. Een aantal
momenten per dag (3) komen zij bij elkaar in hun eigen groepsplein. Hier wordt het
verloop van de dag besproken, maar vindt ook bijvoorbeeld de EMO-kring plaats en
opstart/afsluiting(reflectie) van de dag.
Schoolpleinen Taal en Rekenen:
Het schoolplein is ingericht en functioneel voor de vakgebieden taal en rekenen.
Leerlingen werken op eigen niveau in de school. Zo is er een schoolplein voor :
Unit 1:
4 – 6 jarigen
Unit 2:
6 – 9 jarigen
Unit 3:
9 - 12 jarigen
Unit 4: (po-vo)
12 – 14 jarigen
De schoolpleinen worden begeleid door het specialisme van de coach. Denk hierbij aan
de taal-reken-leesspecialist. De begeleiding kan dus (geheel) losstaan van de begeleiding
in de groepspleinen.
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Deze pleinen zijn voorzien van dashboards waarbinnen de ontwikkeling van de
kinderen zichtbaar is, en wordt vastgelegd door de coaches/assistenten. Er is een
directe, digitale verbinding met het groepsplein.
Buurttalen (Duits, Engels)komen hier sterk naar voren.
Wereldpleinen:
Binnen de wereldpleinen gaan kinderen aan de slag met de WO-vakken…..dit in
verbinding met Rekenen, Taal, Creativiteit, Cultuur (Kunst, Drama en Toneel), Techniek
(Media en ICT), muziek, etc…..
Kinderen kunnen hier op basis van hun MI-profiel, vanuit talentontwikkeling aan de slag
gaan.
De overige pleinen zijn dan ook in gebruik, maar dan specifiek gericht op
talentontwikkeling. Talentontwikkeling krijgt dus een specifieke, centrale plek binnen
onze school. De coaching en begeleiding is verbonden met leerkrachttalent of
specialisme. Ook wordt zoveel mogelijk de omgeving integraal betrokken bij deze
talentontwikkeling.
Stilteplein/stiltehoeken:
De naam zegt het al!! Stilte in volle omvang. Een ieder heeft hier de ruimte om in Rust,
Stilte en Ruimte te kunnen werken. Maar ook stilte-ontspanning en met kinderen
filosoferen zou goed mogelijk moeten kunnen zijn.
Kennisplein: HB en Dyslexie
Onze school kenmerkt zich specifiek (authentiek) door een kennisplein HB
(hoogbegaafdheid) en Dyslexie. Dit plein heeft een ondersteunende en adviserende rol.
Het plein is echter zo ingericht dat kinderen hier ook gebruik van maken en
leren/werken. Dit kan vanuit de specifieke ondersteuningsvragen van de leerlingen. Het
kennisplein heeft tevens de ambitie om zijn “vleugels” extern uit te slaan. Hoe mooi zou
het zijn als dit plein tevens een service-rol krijgt.
Leerateliers en het maatschappelijk plein: maatschappelijke stage
Binnen de leerateliers streven we naar een intensievere samenwerking tussen PO-VO.
Hierbij wordt gedacht aan ontmoeting, samenwerking en leren tussen de leerjaren 7-8
(PO) en 1-2 (VO).
Het maatschappelijk loket heeft een functie waarin de leerlingen de omgeving/wereld
ontdekken middels bijvoorbeeld maatschappelijke stage, bezoeken aan
maatschappelijke instellingen en de plaatselijke bedrijvigheid (opdrachten vanuit
bedrijven, LOB).

Algemeen:
Tijdens het werken in de schoolpleinen en wereldpleinen kunnen er in de groepspleinen
structurele, individuele ontwikkelgesprekken worden gevoerd. Optimaal zou zelfs zijn
als er ruimte en mogelijkheid is voor het voeren van de driehoeksgeprekken, gedurende
de dag in de groepspleinen.
9

Samenvattend:










Pleinen met als fundament onze visie en missie;
Ontmoetingsplein voor kinderen-ouders-professionals;
Groepsplein/stamgroepen;
Schoolpleinen voor taal, tweede talen en rekenen;
Wereldplein voor wereldorientatie, talentontwikkeling en media en ict;
Stilteplein voor individueel werken met absolute rust en stilte;
Kennispleinen HB en Dyslexie;
PO-VO: leerateliers en maatschappelijk plein;
Een nieuwe wereld.
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6. Kindbegeleiding en ontwikkeling.
Onze school begeleidt, ondersteunt en stimuleert kinderen in hun ontwikkeling.
Leerlingen hebben mede (naast coach en ouder) inzicht in hun ontwikkeling m.b.v. een
doorlopend kindportfolio. In dit kindportfolio kunnen toetsresultaten worden
opgenomen indien ze procesmatig en formatief worden ingezet. Dit om een inschatting
en een landelijke vergelijking te kunnen maken. Onze aandacht binnen professioneel
handelen richt zich op de balans tussen betekenisvol-zinvol. Bij individuele kindhulpvragen spreken wij niet meer van zorg…of te wel zorgbegeleiding. We voeren
binnen de units de dialoog over kindontwikkeling. De kwaliteitsmentoren (IB-directie)
werken minimaal 1 dagdeel binnen de unit. Dit ter ondersteuning bij handelingsgerichte
vragen of klassen-unitmanagement. Vooralsnog specifiek binnen het vakgebied rekenen
en over 3 jaar binnen ons gehele onderwijscurriculum. Binnen onze kindbegeleiding en
kwaliteitszorg onderscheiden we 3 schoolgebieden:

School en kwaliteit
-SZE/Joop Smits
Groep en kwaliteit
-Unitoverleg/GIB
Kind en ontwikkeling
-5 niveaus van
begeleiding/coaching
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De leerling is tevens eigenaar in zijn ontwikkeling. Heeft zicht in de groei binnen de
leerlijnen en staat centraal in het driehoeksgesprek:

Coach

Kind

Ouder

Samenvattend:











Kind, coach en ouder;
Doorlopend kindportfolio;
Toetsen inzetten procesmatig en formatief;
Balans betekenisvol-zinvol;
Begeleiding kindontwikkeling;
Zorg>>>>>>>>>>>uit ons vocabulaire;
Van interne begeleider naar kwaliteitsmentor;
De 3 schoolgebieden van begeleiding;
Driehoeksgesprek;
Een nieuwe wereld.
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7. Kind en partners/stakeholders
Basisschool St. Ursula heeft een rijke, betekenisvolle leeromgeving met partners die de
kinderen letterlijk omarmen. Een omarming door medeleerlingen, coaches, ouders en
iedereen die betekenisvol is of kan zijn in de cognitieve en sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen. Aanwezigheid en betrokkenheid van ouders/verzorgers in
deze leeromgeving zijn in de kindontwikkeling een voorwaarde. Zij volgen mede het
leerproces van hun kind(eren) en daarbij wordt de school-en thuisomgeving zoveel
mogelijk afgestemd. Ook wil onze school veel meer gebruik maken van talentgerichte
inzet van ouders. Ouders inzetten vanuit hun talenten binnen de pleinen zal kracht en
groei in het leerproces van kinderen toevoegen. Naast inzet van ouders is de
samenwerking met maatschappelijke organisaties (kindpartners) duidelijk zichtbaar in
de leeromgeving binnen en buiten de school. Een samenwerking met andere scholen in
de grensregio (denk aan Herzogenrath en Aken) kan een mooie toevoeging zijn in de
ontwikkeling van de Duitse taal bij kinderen. Er liggen grote mogelijkheden in
samenwerking binnen deze grensregio om zodoende onze kinderen in aanraking te
brengen met de kennis- en arbeidsmarkt binnen en over onze grenzen.

Samenvattend:








Partners die kinderen omarmen;
Ouders aanwezig en betrokken in de leeromgeving;
Afstemming school-en thuisomgeving;
Ouders en hun talenten;
Samenwerking met maatschappelijke organisaties/kindpartners
“Over de grenzen heen!”
Een nieuwe wereld.
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8. Kind-mensvisie
Het hoogste doel wat wij samen met onze kinderen willen bereiken is dat zij zijn
voorbereid om hun positie in de wereld in te nemen en deze wereld maken tot een plek
waar iedereen er mag zijn en een plek waar iedereen er voor elkaar is. Een wereld met
een collectief andere energie dan de nu heersende verstandelijke energie. Dat houdt in
dat iedereen uniek is en toch zijn wij samen ÉÉN. Met elkaar verbonden.
Als kinderen…maar ook wij pedagogen/gidsen leren dat het verstand functioneel kan
worden gebruikt (niet meer en minder dan dat!), dat het verstand een goed instrument
kan zijn om “problemen” “op te lossen”….maar dat wij niet het verstand(ego)
ZIJN…dan kan het niet anders dat harmonie, verbondenheid en vreugde en welzijn van
het individu, de groep en de wereld een ongekende, positieve transformatie zal
ondergaan. Als je wilt mag je het: “Een nieuwe wereld”! noemen.
Een ieder die op onze school werkt voelt het als een roeping om/ en is voorbestemd de
huidige wereld mooier en leefbaarder te maken.
Als je wilt mag je het een: “Een duurzame wereld!” noemen.
Al deze woorden, zijn slechts woorden. De kracht zit hem in ons gedrag en
handelen…bewustzijn van het NU…..waardoor deze woorden tot “leven” komen.
Het bewustzijn dat zonder stilte…er geen geluiden kunnen zijn en zonder ruimte de
dingen geen bestaan hebben…..maakt ons tot de wetende hoe wonderbaarlijk stilte en
ruimte, en de kracht van het NU zijn. Mogen we kinderen dit leren?.......We moeten
kinderen dit leren!
Onze school heeft als drijfveer dat kinderen maar vooral ook wijzelf groeien in
bewustheid (Je mag er zijn) en dat wij ons bewust zijn van identificatie met het
verstand/ego…..of van onze onbewustheid(Wie ben jij dan wel!)
Wij weten dat de huidige wereld een ander soort energie (Zijns) nodig heeft. Een andere
energie dan de nu overheersende verstandelijke energie die door de huidige,
maatschappelijke, politieke en economische systemen zijn voortgebracht en in stand
wordt gehouden door het huidige onderwijssysteem en de media.
Iedereen die in onze school werkt……..vraagt zich iedere dag af:
“Je mag er zijn, we zijn er voor jou…en samen zijn we de wereld”….lees of leef ik
deze missie?.
Samenvattend:












Voelen en functioneel denken;
Bewustzijn;
Waarnemen, toeschouwen en niet oordelen;
Een andere energie…….”Zijns energie”;
Zorgen voor een betere wereld;
Vaardigheden, talenten en verbondenheid;
Aandacht in gesprek en interactie;
Het wonder van stilte en ruimte;
Verstand als instrument en niet als ZIJN;
Harmonie, verbondenheid, vreugde en welzijn;
Een nieuwe wereld.
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9.

Grote lijnen en afspraken voor de komende
3 schooljaren.

Schooljaar 2017-2018

1. Algemeen: proeftuintjes, werken in
units;
2. Klasdoorbrekend werken in unit 1
in de ochtenduren in de ateliers;
3. Werken met de doelenmuur bij
rekenen in unit 1;
4. Breek-de weekdag in unit 3…de
workshops; Mindfulness,
Handlettering en de maatschappij
en ik;
5. Klasdoorbrekend werken in unit 3
inzake begrijpend lezen. Daarbij
gebruik makend van methode LEES
en Diaplus;
6. Rekenen op individueel niveau en
klasdoorbrekend binnen unit 2.

Schooljaar 2018-2019

1. Werken in de 3 units (groep 1 t/m
8) binnen het vakgebied rekenen;
2. Unit 2 en 3: invoering snappet als
middel en device!;
3. Coaching op unit-niveau maar ook
teamniveau bij invoering snappet;
4. Focus binnen vakgebied
rekenen…indien meer mogelijk
is…denk aan zaakvakken dan is dit
bespreekbaar binnen de
studiedagen;
5. Verdere oriëntatiefase WO en Jeelo;
6. Kwaliteitsmentoren ter
ondersteuning bij rekenen
(minimaal 1 dagdeel);
7. Kindbespreking niet meer op
schoolniveau maar unitniveau;

Schooljaar 2019-2020

1. Werken in 3 units met toevoeging
van taal en lezen;

Schooljaar 2020-2021

1. Werken in de gehele school met
3 units binnen onze totale
curriculum.
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