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1 Inleiding
1.1 Voorwoord
Voor u ligt het schoolplan van de Bussumse Montessorischool.
In dit schoolplan wordt een beschrijving gegeven van de schoolontwikkeling en alle relevantie beleidsthema's die daar
bij horen.
Binnen de school wordt gewerkt met de P-D-C-A cyclus voor beleidsontwikkeling:
1. Plan: wat beloven we
2. Do: we voeren uit wat we van plan waren
3. Check: doen we wat we beloven
4. Act: we borgen of we verbeteren
En dan start de cyclus opnieuw.
De kern van de schoolontwikkeling wordt gevormd door de ontwikkeling van het personeel. We geloven dat de kern
van goed onderwijs gerealiseerd wordt in het dagelijks handelen van de leraar. En de planmatige schoolontwikkeling
helpt om het onderwijs continu te ontwikkelen.
Het schoolplan is gerealiseerd onder regie van de onderwijswerkgroep. Hierbij is input opgehaald bij team, bij ouders
en leerlingen (d.m.v. de enquêtes). De medezeggenschapsraad en het bestuur hebben kritisch meegelezen en
uiteindelijk fiat gegeven aan het schoolplan.

Antoinette Schildkamp
directeur a.i.
Bussum, mei 2019
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1.2 Doelen en functie
Het schoolplan beschrijft in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen
en ambities.
Vanuit diverse bronnen hebben we zicht gekregen op onze sterke en zwakke punten en daarmee op onze
verbeterdoelen voor de komende vier jaar. Het schoolplan functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument
(wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders en als een planningsdocument (wat willen we
wanneer verbeteren?) voor de planperiode 2019-2023. Op basis van het schoolplan zullen we jaarlijks een jaarplan
opstellen. In een jaarverslag zullen we steeds terugblikken of de gestelde verbeterdoelen gerealiseerd zijn. Op deze
wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.

1.3 Procedures
Het schoolplan is opgesteld door de werkgroep Onderwijs. Deze bestaat uit de directeur, een ouder (met bestuurlijke
achtergrond) en een teamlid. De werkgroep Onderwijs heeft zich laten ondersteunen door een extern deskundige.
Na opstelling is het schoolplan en ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en ter goedkeuring aan
het bestuur.
Het schoolplan, met name de meerjarenagenda voor onderwijsontwikkeling zal aan het einde van ieder schooljaar
geëvalueerd worden in team, medezeggenschapsraad en bestuur. Hierdoor wordt steeds de opmaat gegeven voor
het volgende jaarplan.

1.4 Verwijzingen
Het schoolplan beschrijft globaal de kwaliteit van de school. Daar waar mogelijk en noodzakelijk wordt verwezen naar
meer gedetailleerde beschrijving in bijlagen. De bijlagen zijn opgenomen in de paragrafen waarbij ze horen en
hebben we verzameld in een overzichtslijst (bijlage bij het schoolplan).
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2 Schoolbeschrijving
2.1 Schoolgegevens
Gegevens van de Vereniging
Naam vereniging:

De Bussumse Montessorischool Vereniging

Adres + nr.:

Busken Huetlaan 16

Postcode + plaats:

1401 BC, Bussum

Telefoonnummer:

035-691 36 84

E-mail adres:

bestuur@bussumsemontessori.nl

Website adres:

www.bussumsemontessori.nl

Gegevens van de school
Naam school:

Bussumse Montessorischool

Directeur:

Mw. A. Schildkamp, a.i.

Adres + nr.:

Busken Huetlaan 16

Postcode + plaats:

1401 BC Bussum

Telefoonnummer:

035- 691 36 84

E-mail adres:

directeur@bussumsemontessori.nl

Website adres:

www.bussumsemontessori.nl

2.2 Kenmerken van het personeel
Binnen het schoolteam zijn uit de volgende functies te onderscheiden:
01 directeur
03 bouwcoördinatoren
02 voltijd groepsleerkrachten
12 deeltijd groepsleerkrachten
01 vakleerkracht bewegingsonderwijs
01 vakleerkracht muziek
01 vakleerkracht handvaardigheid
02 intern begeleiders
01 administratief medewerker
Van de 21 medewerkers zijn er 17 vrouw en 4 man.
De opbouw van het personeelsbestand is, in schooljaar 2019- 2020, als volgt:
55- 65 jaar 33,3 %
45- 55 jaar 23,8 %
35- 45 jaar 28,5 %
25- 35 jaar 04,8 %
15- 25 jaar 09,5 %

Schoolplan 2019-2023

6

Bussumse Montessorischool

2.3 Kenmerken van de leerlingen
De school wordt bezocht door 280 leerlingen. Van deze leerlingen heeft 100% geen leerlinggewicht. Het
leerlingenaantal van de school blijft stabiel, de school heeft een wachtlijst voor de onder- en middenbouwgroepen. In
algemene zin hebben wij, op grond van de kenmerken van de leerlingen, de volgende aandachtspunten:
Extra aandacht besteden aan modern montessorionderwijs
Extra aandacht besteden aan 21 eeuwse vaardigheden
Extra aandacht besteden aan meer- en hoogbegaafde leerlingen
Extra aandacht besteden aan technisch lezen/spelling

2.4 Kenmerken van de ouders
Onze school staat in een bosrijke omgeving in het midden van het Gooi. Het opleidingsniveau van de ouders is ons
bekend (via de inschrijfformulieren). De kengetallen laten zien dat onze school te maken heeft met een grotendeels
WO en HBO opgeleide populatie. De leerlingenpopulatie is een afspiegeling van de wijk.

2.5 Sterkte-zwakteanalyse
Bij het opstellen van de interne en externe analyse is gebruik gemaakt van de volgende bronnen
- De ouder- enquête, afgenomen voorjaar 2019
- De leerling- enquête, afgenomen voorjaar 2019
- De personeels- enquête, afgenomen voorjaar 2019
- De trends uit de functioneringsgesprekken, gevoerd in schooljaar 2018- 2019
- De trendanalyse van de Cito M (januari 2019)
- De rapportage van de externe analyse door de Genster Groep, mei 2018
- Het inspectierapport uit 2014
- En de speerpunten, geformuleerd door het team tijdens een studiedag voorjaar 2019
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STERKE KANTEN SCHOOL

ZWAKKE KANTEN SCHOOL

Pedagogisch:
De school kent een veilige, ontspannen sfeer.
Door de gehanteerde aanpak zijn de leerlingen sociaal,
betrokken, taakgericht en zelfstandig.
Er is bewustzijn op de eigen verantwoordelijkheid en de
eigen bijdrage aan de sfeer op school.
Onderwijskundig:
De BMS is een authentieke Montessorischool.

Er is gebrek aan eigentijdse, vakinhoudelijke kennis en
inzichten.

De voorwaarden voor goed onderwijs en leren zijn
aanwezig.

Het ontbreekt aan uniformiteit en doorgaande lijnen
binnen de school. Dit geldt op alle lagen van de
organisatie.

In verschillende groepen zijn goede (onderwijskundige)
praktijken te zien.

Het onderwijskundig handelen behoeft aandacht op
verschillende aspecten:
Het werken vanuit een beredeneerd aanbod
Het werken vanuit hoge verwachtingen
Instructie- vaardigheid: LUS model
Samenwerkend leren -> eisen stellen aan de
kwaliteit van de samenwerking

De opbrengsten voor de meeste vakgebieden zijn in orde De opbrengsten voor spelling zijn onder het landelijk
t.o.v. het landelijke gemiddelde.
gemiddelde.
De ondersteuningsstructuur behoeft aandacht:
De rol van de intern begeleider kan
professioneler, met name de aansturing van het
team door de intern begeleider
De cyclus van HGW
De coördinatie van de zorg
Het dagelijks handelen in de klas
Het aanbod aan begaafde leerlingen
Personeel:
Het team vindt de BMS een fijne plek om te werken.
Het team is op ontwikkeling gericht en wil vooruit.
Er is groei in persoonlijk leiderschap op allen niveaus en
in de onderlinge relaties. Dit leidt tot duidelijkheid en
helderheid wat meer gemak in de dagelijkse uitvoering
geeft.

Aspecten van de “oude cultuur” sijpelen nog door in de
dagelijkse omgang. Bijv. het niet uitspreken van je eigen
mening. Hierdoor is er te weinig openheid en
transparantie in de onderlinge communicatie. Dat leidt tot
gevoelens van onveiligheid.

Medewerkers voelen zich goed geïnformeerd over
schoolzaken.
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KANSEN SCHOOL

BEDREIGINGEN SCHOOL

Algemeen:
Er is voldoende aanmelding van leerlingen.

Het gebouw moet verbouwd worden. De school moet
dan gebruik maken van tijdelijke huisvesting. Dat geeft
overlast en onrust.

De populatie/doelgroep biedt veel kansen. De school
wordt met name bezocht door leerlingen uit kansrijke
milieus (met hoog opgeleide ouders).
Er is een goede samenwerking met de organisatie
DONS. Zij bieden een rijk aanbod voor naschoolse
activiteiten.
De ouders van de leerlingen zijn erg betrokken bij school.
De school heeft sterke samenwerkingspartners, zoals
Centrum voor Jeugd en Gezin, de gemeente Bussum en
KNOEST.
De fysieke omgeving van de school is veilig, bosrijk en
uitdagend.
Onderwijskundig:
De school valt onder een (inhoudelijk) sterk SWV
Passend Onderwijs Unita. De samenwerking met Unita
verloopt goed.
Personeel:
De huidige arbeidsmarktsituatie dwingt tot sterke(re)
profilering en ook tot verandering.

De huidige arbeidsmarktsituatie is bedreigend voor de
kwaliteit van het onderwijs: het is lastig voldoende goed
gekwalificeerd personeel te vinden.
De school heeft geen contacten met een PABO.
Hierdoor zijn er nauwelijks stagiaires. Dus ook geen
natuurlijke aanwas van personeel.

Bestuurlijk:
Het bestuur heeft financiële mogelijkheden

De school is een zgn. eenpitter. Dit maakt kwetsbaar.

2.6 Landelijke ontwikkelingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Veel aandacht voor opbrengstgericht werken in het moderne authentieke montessorionderwijs
Veel aandacht voor handelingsgericht werken in het montessorionderwijs
Een sterk toenemende aandacht voor de sociale ontwikkeling van leerlingen
Aandacht voor 21st century skills: accent op vaardigheden (brede ontwikkeling)
Passend onderwijs
De rol van de leraar komt steeds centraler te staan
Scholing en benutting van de professionele ruimte door de leraren
Meer zeggenschap voor teamleden m.b.t. de invulling van werktijden, taken en inzet
Tekort aan goed gekwalificeerd personeel
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3 Onderwijskundig beleid
3.1 De missie van de school
Missie
De Bussumse Montessori school is een algemeen bijzondere basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De school
hanteert drie leerjaren in een groep volgens de visie van Maria Montessori.
De school staat open voor alle leerlingen (alle religies) die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het
schoolondersteuningsprofiel laat zien dat de school niet kan voorzien in de onderwijsbehoefte van een aangemelde
leerling). Wij bieden up-to-date montessorionderwijs in een leerrijke omgeving. Wij helpen kinderen te groeien naar
sociale, kritische, verantwoordelijke en zelfstandige mensen. Mensen die een visie hebben op de wereld en in staat
zijn hun eigen keuzes te maken. Mensen die zich thuis voelen in de 21e eeuw en daar tot bloei komen. Naast
kennisoverdracht is er veel aandacht voor de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling (de talenten) van de
leerlingen.
Missie en kernwaarden
Het mission statement is: Een authentieke montessorischool van de 21e eeuw.
De kernwaarden van de school zijn:
Op school heerst een professionele cultuur
Op school hebben we oog voor het individuele kind
Op school hebben we oog voor de ouders/verzorgers (klantgericht – ouders als educatieve partners)

3.2 De visie van de school
Visie
Als montessorischool gaan we uit van de individuele ontwikkeling van ieder kind. Onze opdracht is dan ook om ieder
individueel kind goed onderwijs op maat te geven. De kern van het montessorionderwijs is: "Help mij het zelf te doen".
Op onze school kijken wij heel gericht naar de individuele ontwikkeling en bijpassende onderwijsbehoefte van ieder
kind en spelen we daar op in door het kind de juiste omgeving en materialen aan te bieden. Een uitdagende omgeving
die zo is ingericht dat het kind zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. De inrichting en het materiaal spelen daarbij
een belangrijke rol, evenals de heterogene groepen en de rol van de leerkracht.
Uitgangspunten van de Montessori visie op onderwijs en opvoeding zijn:
Het kind is van nature actief: wil zelf handelen, ontdekken en leren
Het kind ontwikkelt zich door geconcentreerd bezig te zijn
Het kind heeft behoefte aan het gezamenlijk ondernemen van activiteiten
Het kind heeft behoefte aan zekerheid en duidelijke regels ten bate van de zelfstandigheid
Het kind heeft behoefte aan kennis en inzicht in de cultuur waarin hij leeft
Het kind heeft behoefte aan leermiddelen die antwoord geven op zijn vragen naar de oorsprong en functie van
verschijnselen
Deze visie resulteert in een aantal kenmerken en middelen welke hieronder verder worden beschreven.
Zelfstandigheid/ Spontane activiteit
De rode draad van het onderwijs is: “Help mij het zelf te doen”. Wij gaan er bij onze manier van werken van uit dat:
Kinderen zich willen ontwikkelen, willen leren;
Kinderen zich ontwikkelen door zelf-doen, door eigen handelen;
Kinderen zelfstandigheid willen verwerven;
Zelfvertrouwen een belangrijke basis is voor ontwikkeling;
Kinderen willen samenwerken, elkaar willen helpen.
Leren in vrijheid
In onze montessorischool kunnen kinderen binnen grenzen een groot deel van de dag hun eigen werk kiezen. De
leerkracht biedt lesjes aan, stuurt, daagt uit. Kinderen mogen zelf keuzes maken, zelf actief zijn, zelf initiatief nemen
tot leren. Door deze specifieke manier van werken ervaren kinderen dat vrijheid en innerlijke zelfdiscipline met elkaar
verbonden zijn.
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Soorten lessen/werkvormen
Het montessorionderwijs kent diverse werkvormen:
Het individuele werken: Werken naar eigen keus, op eigen niveau, alleen of samenwerkend.
De algemene lessen: De leerkracht biedt aan alle kinderen van de groep een thema aan, waardoor hun
belangstelling voor een onderwerp wordt gewekt. De verwerking van deze thema’s kan op verschillende
manieren en op verschillende niveaus plaatsvinden. (via werkstukken of opdrachten, samenwerkend of
individueel). Ook de gedragslessen vallen hieronder.
De groepslessen of kleine kring: Een bepaald kennis- of vaardigheidsgebied wordt met kinderen besproken.
De ingeroosterde lessen: Hieronder vallen o.a. de spel-, muziek- en gymnastieklessen en voor de oudere
kinderen ook lessen verkeer, begrijpend lezen en expressieactiviteiten.
Indeling in groepen
De groeperingsvorm binnen onze school is leeftijd heterogeen. Kinderen van verschillende leeftijdsgroepen zitten bij
elkaar: de onderbouw (4-6 jaar), de middenbouw (6-9 jaar) en de bovenbouw (9-12 jaar). Kinderen van verschillende
leeftijden zitten samen in één groep. Dit bevordert samenwerken en sociaal gedrag. Soms geeft het kind hulp, soms
krijgt het hulp. Het kind heeft ieder jaar een andere positie binnen de groep: jongste, middelste, oudste. Bovendien is
er materiaal aanwezig voor drie leef-tijdsgroepen waardoor er veel te kiezen valt. Door onze aandacht voor deze
brede ontwikkeling bieden we een stevige basis om talenten van kinderen maximaal tot hun recht te laten komen.
Middelen/materiaal
De inhoud van het montessorionderwijs wordt voor een groot gedeelte bepaald door het materiaal. Vooral in de
onderbouw neemt het montessorimateriaal een belangrijke plaats in.
In de midden- en bovenbouw wordt het oorspronkelijke montessorimateriaal gebruikt, aangevuld met nieuwe
lesmethoden en computers. Daarnaast beschikt elke onder- midden- en bovenbouw over digitale leermiddelen, die
veelvuldig ingezet worden bij het onderwijsaanbod.
Voorbereide omgeving
Bovengenoemde kernmerken zijn terug te vinden in de dagelijkse praktijk. In de montessorischool is daarom de
groep met speciale materialen en leermiddelen ingericht, is het lesrooster aangepast, zodat er veel vrije werktijd
ontstaat, en zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in één groep. Dit geheel noemen wij een
‘voorbereide omgeving’.
Hierdoor:
Hebben kinderen materialen en leermiddelen ter beschikking die passen bij de behoefte van een bepaalde
ontwikkelingsfase en die zelfstandig leren mogelijk maken
Kunnen en mogen kinderen zelf werk kiezen dat hun belangstelling heeft;
Kunnen kinderen geconcentreerd met eigen gekozen werk bezig zijn;
Kunnen kinderen profiteren van verschillende ontwikkelingsniveaus in de groep;
Kunnen kinderen met elkaar activiteiten ondernemen;
Ervaren kinderen dat vrijheid en (zelf)discipline met elkaar verbonden zijn.
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3.3 Levensbeschouwelijke identiteit
De Bussumse Montessorischool is een algemeen bijzondere montessori(basis)school. De aandacht voor
levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Er wordt aandacht besteed aan geestelijke stromingen.
De school gaat uit van een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a.
omgaan met de ander en de omgeving), ontwikkeling van sociale vaardigheden, actief burgerschap en sociale
cohesie. Er wordt veel belang gehecht aan dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect
hebben voor de mening en visie van anderen. In relatie met de leerlingenpopulatie besteedt de school beperkt
aandacht aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing. De kwaliteit
die we nastreven is:
1. Aandacht aan levensbeschouwing bij andere vakken (integraal)
2. Aandacht aan geestelijke stromingen
3. Aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (waarbij het accent ligt op omgaan met jezelf, de ander en de
omgeving)
4. Aandacht aan actief burgerschap en sociale cohesie
5. Kennismaken met de verschillen in de samenleving
6. Aandacht aan religieuze feesten

3.4 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling
De school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de
leerlingen, vanuit de drijfveer de kinderen te willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf
kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg).
De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van de school zijn:
De kinderen tonen zich betrokken bij de school
De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de
prestaties en de ontwikkeling van de kinderen.
De school betrekt de ouders/verzorgers van kinderen bij de zorg van hun kind

3.5 Actief Burgerschap en Sociale Cohesie
De school vindt het van belang om haar leerlingen op een goede manier voor te bereiden op een leven als actief
burger in de maatschappij. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van belang,
maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een bewuste manier in het
leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren
wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over,
en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving. Onze kwaliteitsindicatoren zijn:
1. Wij voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden en
normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving.
2. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen. Ze
leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden.
3. Wij voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken willen zijn binnen de samenleving
en die gericht zijn op samenwerking.
4. Wij richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage.
De school kent een document Beleid Actief Burgerschap. De pijlers hierin zijn de basiswaarden, te weten:
vrijheid van meningsuiting
gelijkwaardigheid
begrip voor anderen
verdraagzaamheid
autonomie
afwijzen van onverdraagzaamheid
afwijzen van discriminatie
Bijlagen
1. Beleid actief Burgerschap
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3.6 Leerstofaanbod
We gebruiken montessorimateriaal en eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. De methodes worden bij
de hoofdvakken integraal gebruikt door de leraren en daar waar nodig aangevuld met extra stof. Voor de toetsing van
de leerstof wordt gebruik gemaakt van methode-onafhankelijke (Cito) en methodegebonden toetsen. Ten aanzien van
leerstofaanbod zijn de volgende kwaliteitskenmerken vastgesteld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alle methodes voldoen aan de kerndoelen
Er zijn leerdoelen taal en rekenen geformuleerd
Het montessorimateriaal en het leerstofaanbod uit de methodes vertoont een doorgaande lijn
Komt tegemoet aan relevante verschillen in onderwijsbehoefte
Gedifferentieerd werken in het montessorionderwijs
Voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling (samenwerken)
Bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs
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3.7 Vakken, methodes en toetsinstrumenten
Vak

Methodes

Taal

Taal Doen!

Toetsinstrumenten
Cito-toetsen Taal voor kleuters
(groep 2)
AVI
TL groep 3
Cito-toetsen DMT groep 3 t/m 8

Technisch lezen

Begrijpend lezen

Leeswerkjes
ZIEZO lezen
Leeswerkjes van de Arend
Leesboekjes voor technisch lezen,
ingedeeld op niveau
Nieuwsbegrip

Cito-DMT

Cito-toetsen Begrijpend lezen
Cito-eindtoets

Spelling

Spelling PP en Taal Doen!

Cito-toetsen Spelling

MB-VIDEO en leeskistjes

Cito-eindtoets

Schrijven

Handschrift

Engels

Exploring English

Rekenen

Methode Rekenzeker

Cito-toetsen Rekenen en Wiskunde
Cito-toetsen Rekenen voor kleuters
(groep 2)
Cito-eindtoets

Geschiedenis

DaVinci

Aardrijkskunde

DaVinci

Natuuronderwijs

DaVinci

Wetenschap & Techniek De Techniektorens
Verkeer

Wijzer door het verkeer (groep 5)
Jeugdverkeerskrant (groep 6)

Tekenen

Vakleerkracht HV

Handvaardigheid

Vakleerkracht HV

Muziek

Vakleerkracht Muziek

Drama

Geen

Bewegingsonderwijs

Vakleerkracht Gym.

Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Algemene lessen
Incidenteel: Rots en Water in de bovenbouw

ZIEN

Studievaardigheden

BLITS

Cito-toets Studievaardigheid
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3.8 Taalleesonderwijs
Het vakgebied Nederlandse taal krijgt veel aandacht in het curriculum. Om de wereld om je heen goed te kunnen
begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken is taal nodig. Het is
belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller kunnen
begrijpen en gebruiken.
We meten onze kwaliteit af aan:
De leraren beschikken over actuele methodes voor taal, begrijpend lezen
Technisch lezen wordt ondersteund door Tutor lezen i n de midden- en bovenbouwgroepen
In de onderbouw (groep 1/2) wordt aandacht besteed aan fonemisch bewustzijn, mondelinge taalvaardigheid
en woordenschat
De leraren combineren leestechniek, leesbegrip en leesplezier
De leraren besteden voldoende tijd aan taal- en lezen ( een uur per dag). Het pedagogisch/didactisch
handelen van de leerkracht zal daarop gericht zijn.
De school geeft technisch lezen in alle groepen (t/m groep 8)
De school beschikt over een Protocol Dyslexiebeleid en voert dit uit

3.9 Rekenen en wiskunde
Rekenen en wiskunde is een belangrijk vak. Het rooster borgt dat er expliciet aandacht besteed wordt aan rekenen en
wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate taliger is
geworden en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op kale
sommen (om de basisvaardigheden goed in te slijpen). Dit wordt aangevuld met montessorimateriaal. Hierbij worden
moderne methodes en Cito-toetsen gebruikt om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. De leraren hebben zich
uitgebreid geprofessionaliseerd in het werken met compacten.
De volgende kwaliteitsindicatoren worden gehanteerd:
Iedere klas beschikt over het concrete montessorimateriaal aangevuld met een moderne, eigentijdse
methode
In groep 1 en 2 wordt er les gegeven aan de hand van leerlijnen van het montessorimateriaal
Er wordt gewerkt volgens de didactiek en pedagogiek van Maria Montessori, dat betekent dat kinderen in elk
geval twee rekenmomenten per dag zullen hebben. (zeker een uur per dag)
De ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd met behulp van observaties en methode toetsen en het
CITO-LVS
De leraren beschikken over voldoende kennis en vaardigheden ten aanzien van de moderne rekendidactiek
(ze zijn op de hoogte van de nieuwste inzichten) denk ook aan leerstrategieën aanbieden
De leerkracht geeft feedback aan de leerlingen
De leraren werken bij rekenen en wiskunde met individuele plannen

3.10 Kosmisch onderwijs
Kosmisch onderwijs is het hart van het montessorionderwijs, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Het is
belangrijk dat leerlingen zich breed ontwikkelen. Kosmisch onderwijs komt op school aan de orde bij de vakken
aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie, techniek, gezond gedrag en verkeer. In dit leergebied oriënteren
leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en
betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke (leef)omgeving en op verschijnselen
die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij en veraf, toen en nu en maken daarbij
gebruik van cultureel erfgoed.
Dit zijn de kwaliteitsindicatoren:
De verschillende zaakvakken worden op een projectmatige manier aan gepakt
Bij kosmisch onderwijs is er een transfer naar de onderdelen van taalleesonderwijs en rekenen en wiskunde
De school bevordert deelname aan betrokkenheid bij de samenleving
De school bevordert gezond gedrag
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3.11 Kunstzinnige vorming
Het is belangrijk dat de leerlingen zich breed ontwikkelen. Oriëntatie op kunstzinnige en culturele aspecten die een rol
spelen in hun leefwereld hoort daarbij: kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en culturele diversiteit en die
leren begrijpen en waarderen. Daarnaast vinden wij het van belang dat de leerlingen zich leren openstellen voor
kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van muziek, van taal en beweging en
daarop kunnen reflecteren. Tenslotte wordt kunstzinnige vorming aangeboden omdat de leerlingen zich op die manier
kunnen uiten (gevoelens en ervaringen).
De kwaliteitsindicatoren zijn:
Er worden teken- en handvaardigheidslessen (kleur, vorm, ruimte, textuur, compositie) gegeven. Daarvoor
hebben we een HV docent in dienst.
Er worden muzieklessen (inclusief het leren gebruiken van instrumenten) gegeven. Daarvoor hebben we een
muziekdocent in dienst.
Er wordt aandacht besteed aan dramatische expressie. Voor onze themadagen waarin we vanuit een culturele
dicipline een kosmisch thema afsluiten, huren we drama docenten in.
Brede kunstzinnige vorming van leerlingen wordt gestimuleerd. Dit onder andere door minimaal een keer per
jaar een cultureel uitstapje te maken (bv. naar een museum).

3.12 Bewegingsonderwijs
Op school wordt veel belang gehecht aan lichamelijke opvoeding. Opvoeding is een zaak van hoofd, hart en handen.
Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd samen.
De groepen 1 en 2 beschikken over een speellokaal.
Vanaf groep 3 hebben alle leerlingen twee keer per week les van een vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding.
Deze vakleerkracht werkt vanuit het curriculum LO.

3.13 Wetenschap en Technologie
Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek.
Als school willen we een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. Bij de activiteiten
wetenschap en techniek leren de leerlingen al samenwerkend aspecten die samenhangen met wetenschap en
techniek te onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen. De techniek torens voor wetenschap en techniek worden in
alle groepen gebruikt.

3.14 Engelse taal
In jan 2019 is voor de groepen 3 t/m 8 Exploring English aangeschaft. (Voor de groepen 1 en 2 staat dit in 2021
gepland).
Exploring English is een lijn om Engels te leren, te doen en te ervaren. De lijn is ontwikkeld vanuit de visie dat
kinderen zelf willen en kunnen leren. Vanuit de visie dat leerlingen met de juiste begeleiding en voorbereide omgeving
Engels ontdekken, leren begrijpen en leren zichzelf te uiten in het Engels. Met deze methode worden kinderen onder
gedompeld in de Engelse taal. Er wordt uitgegaan van de ‘four strands’ van Paul Nation: 25% betekenisvolle input,
25% betekenisvol gebruik, 25% aandacht voor de taal en 25% taalbeheersing (fluency). Om een nieuwe taal te leren
worden aan deze vier onderdelen evenveel tijd besteed.

3.15 Les- en leertijd
De leertijd wordt zo effectief mogelijk besteed omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren
van de leerlingen. Verlies van leertijd wordt zoveel mogelijk voorkomen. Er wordt gewerkt vanuit een lessentabel, een
weekoverzicht en een dag voorbereiding.

3.16 Pedagogisch handelen
De pedagogische competentie van leerkrachten is van cruciaal belang. Leerkrachten hebben (onder meer) een
vormende (opvoedende) taak: de leerlingen op te voeden tot goede burgers. Daarom wordt veel waarde gehecht dat
leerlingen goed met zichzelf en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen omgaan. Leerkrachten creëren daartoe een
veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn:
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relatie, competentie en autonomie. De school hecht veel waarde aan een positieve en motiverende leraar, een
begeleider die ervoor zorgt dat de leerlingen het werk zelfstandig (in samenwerking met anderen) kunnen doen.
Daarbij hanteren we duidelijke regels:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De leraren zorgen voor een ordelijke klas
De leraren zorgen voor voorbereide omgeving
De leraren gaan positief en belangstellend met de leerlingen om [kennen de leerlingen]
De leraren zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen
De leraren bieden de leerlingen structuur
De leraren zorgen voor veiligheid
De leraren hanteren de afgesproken regels en afspraken
De leraren laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken
Alle leraren zijn in het bezit van een montessoridiploma of hiervoor in opleiding

Bijlagen
1. Pest protocol

3.17 Didactisch handelen
De leraren geven op een effectieve wijze gestalte aan gedifferentieerd onderwijs. Differentiatie vindt plaats bij de
instructie (LUS model). Verlengde instructie vindt individueel plaats of in kleine groepjes. Differentiatie in de
verwerking gaat zowel naar inhoud als naar tempo. De zelfstandigheid van de leerlingen is van groot belang.
Samenwerking wordt, waar mogelijk, gestimuleerd.
Onze ambities zijn:
1. De leerkrachten zorgen voor een goed structuur in de onderwijsactiviteiten, lessen zijn goed opgebouwd
(werkblaadjes)
2. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden (montessori)
3. De leraren geven directe instructie (individueel of in kleine groepjes)
4. De leraren zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen
5. De leerlingen werken zelfstandig of samen
6. De leraren geven ondersteuning en hulp (vaste ronde)
7. De leraren laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren
8. De leraren zorgen voor leerstofdifferentiatie
9. De leraren zorgen voor tempodifferentiatie

Afbeelding van het LUS model
Bron: Nederlandse Montessori Vereniging (NMV)
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3.18 Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen
Op de Bussumse Montessorischool wordt veel waarde gehecht aan de zelfstandigheid van de leerlingen.
Kernwoorden daarbij zijn: zelf ontdekken, zelf kiezen, zelf doen. Zelfstandigheid vraagt om verantwoordelijkheid.
Autonomie en eigen verantwoordelijkheid vraagt om een aanpak waarin de leerlingen in toenemende mate losgelaten
worden. Leraren begeleiden de leerprocessen en doen dat “op maat”: leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben,
krijgen die ook. De ambities zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De leraren betrekken de leerlingen actief bij de lessen
De leerlingen werken met dag(deel)taken en weektaken op een individuele manier
De leerlingen bepalen zelf wat zij wanneer doen (en hoe, en met wie)
De taken bevatten keuze-opdrachten
De leraren laten de leerlingen, waar mogelijk, samenwerken en elkaar ondersteunen
De leraren leren de leerlingen doelmatig te plannen

3.19 Klassenmanagement
Met klassenmanagement wordt bedoeld: sturen, plannen, regelen en organiseren. Leraren kunnen pas succesvol zijn
als ze instructie en leeractiviteiten goed kunnen organiseren. De ambities zijn:
1. De leraren zorgen voor een effectieve inrichting van hun lokaal (voorbereide omgeving)
2. De leraren hanteren heldere regels en routines (afspraken)
3. De leraren zorgen ervoor dat de les activiteiten goed georganiseerd zijn

3.20 Zorg en begeleiding
Ieder kind mag zich ononderbroken ontwikkelen en ontplooien. In de praktijk heeft de school te maken met verschillen
en daarom moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat ononderbroken ontwikkeling en ontplooiing
mogelijk is. In de eerste plaats moeten de leraren daarom de leerlingen goed kennen (wat zijn de kenmerken van de
leerlingenpopulatie?). Daarna moeten de leerlingen goed gevolgd worden: hoe verloopt het ontwikkelingsproces?
Daar waar nodig volgt zorg en begeleiding. Deze zorg kan gericht zijn op leerlingen die wat minder kunnen, maar ook
op leerlingen die wat meer kunnen. Om het ontwikkelingsproces te volgen, hanteren we het CITO Leerling Volg
Systeem (CITO-LVS). De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De intern begeleider heeft een
coördinerende taak. De ambities zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De leraren kennen de leerlingen
De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben
Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind
Externe partners worden, indien noodzakelijk, betrokken bij de zorg voor leerlingen
De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de
prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen
Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard en de zorg voor
zorgleerlingen
De school voert de zorg planmatig uit
De school gaat zorgvuldig de effecten van de zorg na
De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding

Daarnaast vervullen de intern begeleiders een rol bij de deskundigheidsbevordering van docenten, ontwerpt
programma's en denkt mee over de wijze waarop en het tempo waarin scholing wordt aangeboden en geborgd.

3.21 Afstemming
In het montessorionderwijs stemmen we het onderwijs en het onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de
leerlingen. Er wordt individueel en ook handelingsgericht gewerkt.
De leraren stemmen instructie, aanbod en tijd af op de kenmerken van de leerlingen in een groep. De ambities zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

De instructie wordt individueel aangeboden
De leraren geven directe instructie
De leerlingen werken zelfstandig samen
De leraren geven ondersteuning en hulp (vaste ronde)
De leraren laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren
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6. De leraren zorgen voor leerstofdifferentiatie
7. De leraren zorgen voor tempodifferentiatie

3.22 Extra ondersteuning
In sommige situaties, op basis van onderbouwde en bewezen kenmerken van de leerling wordt er voor gekozen de
leerling op een eigen leerlijn te plaatsen. Het kan zijn dat de leerling voor een of meerdere vakgebieden afwijkt van de
te behalen functioneringsniveau's. Hierbij vormt een ontwikkelingsperspectief (OPP) de leidraad. Het OPP wordt twee
keer per jaar geëvalueerd. Bij de evaluatie zijn de ouders en het kind betrokken. De belangrijkste kenmerken (en
eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
De school stelt een OPP op voor leerlingen die een eigen leerlijn hebben.
Het OPP wordt geschreven volgens een vast format
Het OPP wordt 2 x per jaar geëvalueerd en (indien nodig) bijgesteld
Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft wanneer een leerling een eigen leerlijn krijgt
Het SOP beschrijft wat er verstaan wordt onder extra ondersteuning
Het SOP beschrijft welke extra voorzieningen we hebben voor leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte
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3.23 Talentontwikkeling
Om de leerlingen optimaal toe te rusten voor de 21ste eeuw hebben we ook oog voor de individuele talenten. Daarbij
gaat het om talenten in de meest brede zin van het woord. Dus niet alleen om taal- en rekentalent, maar ook om
creatieve, culturele, motorische, sociale en onderzoekende talenten en bepaalde praktische vaardigheden. Onze
kwaliteitsindicatoren zijn:
1. De leraren signaleren en registreren talenten bij hun leerlingen
2. De leraren stemmen hun aanbod en organisatie af op specifieke talenten van kinderen
3. De leraren zetten ook ICT in relatie met het ontwikkelen van talenten in.

3.24 Passend onderwijs
Elk kind heeft recht heeft op goed en passend onderwijs. De ambitie is zoveel mogelijk kinderen regulier primair
onderwijs te laten volgen. De school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het
geven van extra ondersteuning. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven welke ondersteuning wel
en niet haalbaar is. De kwaliteitsindicatoren zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

De school beschikt over een schoolondersteuningsprofiel (SOP)
De school biedt basisondersteuning
De school hanteert een strategisch beleid om de extra ondersteuning uit te breiden
Ouders hebben inzicht in de essenties van het ondersteuningsprofiel
De school participeert in netwerken om extra ondersteuning te kunnen garanderen

3.25 Opbrengstgericht werken
Er wordt opbrengstgericht (doelgericht) gewerkt. Per Cito-toets is een streefdoel (een norm) per leerjaar opgesteld.
Na iedere toetsperiode vindt analyse plaats. Het schoolteam bespreekt de analyses en komt tot verklarende
uitspraken. Vervolgens worden interventies afgesproken voor de volgende periode. Voorbeelden van interventies
zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied (roosteren, leerling en leerkracht planning)
Instructie wijzigen en verbeteren: consequent directe instructie toepassen
Meer automatiseren
Methode-aanbod uitbreiden
Differentiatie aanpassen

De directeur en intern begeleider(s) voeren o.a. klassenconsultaties ter ondersteuning van de leraar en ter monitoring
van de afspraken. Leraren worden ook gekoppeld (collegiale consultatie) om good practice op te doen.
Wij werken handelingsgericht en volgen de cyclus zoals deze in onderstaand model is weergegeven. Hierop vormt
het maken van een groepsplan een uitzondering. In plaats van groepsplannen, maken en werken wij met individuele
handelingsplannen.
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3.26 Resultaten
Onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. De BMS streeft (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. taal,
rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Belangrijk is dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en
dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Dit is wat we beloven:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De leerlingen realiseren aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten
De leerlingen realiseren tussentijds de verwachte opbrengsten
De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat verwacht mag worden
Leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden
De leerlingen doorlopen de basisschool in acht jaar
De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs
De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs

Voor een overzicht van de kengetallen (en de analyse daarvan) verwijzen we naar:
Overzicht scores eindtoetsen
Overzicht kengetallen sociaal-emotionele ontwikkeling
Overzicht tussentoetsen (kerntoetsen)
Overzicht kengetallen m.b.t. leerlingen met een specifieke behoefte
Overzicht kengetallen doorstroming
Overzicht kengetallen adviezen VO
Overzicht kengetallen functioneren VO
De kengetallen worden jaarlijks weergegeven in het jaarverslag.

3.27 Toetsing en afsluiting
Er wordt gezorgd voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds wordt de ontwikkeling van de
leerlingen gemeten m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in het LVS ParnasSys. De
toetsen worden afgenomen conform de opgestelde agenda en de Cito-voorschrifen. Ouders worden op de
rapportenavonden geïnformeerd over de toetsresultaten. In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de eindtoets
(Cito). Ouders krijgen in dat jaar ook een VO-advies voor hun kind. De adviesprocedure hebben we beschreven in de
schoolgids. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) zijn:
De school beschikt over een leerlingvolgsysteem (ParnasSys)
De school beschikt over een toetskalender
De school neemt de toetsen af conform de voorschriften
De school informeert de ouders over de toetsresultaten
De school neemt een eindtoets af in leerjaar 8 (Cito)
De school geeft ouders een VO-advies conform de beschreven procedure

3.28 Vervolgsucces
De school controleert of de gegeven VO-adviezen worden gerealiseerd. HIertoe worden de gegeven adviezen
vergeleken met de plaats van de leerlingen aan het begin van VO-klas 3. Hierbij worden de gegevens van Scholen op
de kaart (resultaten – plaats in VO na 3 jaar). Op basis van een analyse wordt het beleid m.b.t. advisering VO –indien
nodig- bijgesteld. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) zijn:
De school beschikt over een heldere procedure voor de VO-advisering (zie beleid)
Jaarlijks worden de gegeven adviezen vergeleken met de plaats van de leerlingen in VO-3
De school beschikt over een overzicht van gegeven adviezen en de plaats van de leerlingen in VO-3
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4 Personeelsbeleid
4.1 Integraal Personeelsbeleid
Het integraal personeelsbeleid richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De bedoelde ontwikkeling is
gekoppeld aan de missie en de visie(s) van de school en aan de vastgestelde competenties.
De competenties en de criteria zijn verwerkt in een kijkwijzer. Deze wordt zowel gebruikt bij lesbezoeken door de
directeur, alsmede ook als zelfevaluatie-instrument. Vervolgens worden deze competenties besproken in de
functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken.

4.2 Bevoegde en bekwame leraren
Op de BMS werken bevoegde en bekwame leraren. Alle leraren beschikken over een PABO-diploma en een speciale
opleiding voor montessorionderwijs. De schoolleider is RDO geregistreerd. Het ontwikkelen van de bekwaamheid van
de leraren verloopt via de lijn startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam. De vastgestelde gesprekkencyclus is er
op gericht dat er jaarlijks wordt besproken hoe leraren zich kunnen ontwikkelen naar de volgende fase van
bekwaamheid. Deze gesprekkencyclus is de laatste jaren niet goed gevolgd. Een en ander is opgepakt en de huidige
stand van zaken is:
In 2018/2019 hebben alle leraren een startgesprek gehad, een (formeel) klassenbezoek waarbij is gekeken naar de
competenties volgens de wet BIO. Vervolgens heeft er een functioneringsgesprek gesprek plaatsgevonden en zijn de
afspraken uit dat gesprek vastgelegd en is er een tijdpad aan gekoppeld. De ontwikkeling van het
bekwaamheidsdossier is opgenomen als actiepunt in de meerjarenplanning.
Bijlagen
1. Kijkwijzer competentieprofiel

4.3 Organisatorische doelen
Het huidige en gewenste personeelsbestand is uitgewerkt in onderstaande tabel:
1

Specifieke taken en functies

per 1-8-2019

gewenst per 1-8-2023

1

Aantal personeelsleden

21

21

2

Verhouding man/vrouw

4-17

6-15

3

L10-leraren

18

16

4

L11-leraren

2

5

5

Aantal IB'ers

2

2

6

Gediplomeerde bouwcoördinatoren

0

3

7

Rekenspecialist

1

1

8

ICT-specialisten

1

1

9

Taal-/leesspecialisten

1

1

10

Gedragsspecialist

1

1

11

Specialist Kosmisch onderwijs

0

1

12

Onderwijsassistenten

0

0
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4.4 De schoolleiding
De schoolleiding wordt gevormd door de directeur van de school. Kenmerkend voor de schoolleiding is dat ze zich
richt op het zorgen voor goede communicatie en op het adequaat organiseren van de gang van zaken op school.
Daarnaast vindt de schoolleiding het onderwijskundig leiderschap van belang. De volgende kwaliteitsindicatoren zijn
geformuleerd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De schoolleiding ontwikkelt innovatief beleid op grond van strategische keuzes
De schoolleiding communiceert adequaat met het team over de koers van de school
De schoolleiding operationaliseert en implementeert beleid op een zorgvuldige wijze
De schoolleiding ondersteunt de teamleden in voldoende mate
De schoolleiding stimuleert initiatieven van de teamleden
De schoolleiding heeft voldoende delegerend vermogen
De schoolleiding organiseert de dagelijkse gang van zaken op een effectieve wijze
De schoolleiding zorgt voor een plezierig werk- en leerklimaat
Schoolleiding zorgt ook voor invulling benodigde capaciteit (in-door-uitstroom)

4.5 Beroepshouding
Het is voor de kwaliteit van de school van belang dat de werknemers niet alleen beschikken over lesgevende
capaciteiten. Er wordt ook veel waarde gehecht aan de professionele instelling van de werknemers, aan een juiste
beroepshouding. Daarbij gaat het om de volgende kwaliteiten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De leraren handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school
De leraren voelen zich medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en elkaar
De leraren kunnen en willen met anderen samenwerken, met name ook met ouders als educatieve partner
De leraren bereiden zich adequaat voor op vergaderingen en bijeenkomsten
De leraren voeren genomen besluiten loyaal uit
De leraren zijn aanspreekbaar op resultaten en op het nakomen van afspraken
De leraren zijn gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen
Alle leraren werken vanuit de missie en visie van Maria Montessori

4.6 Professionele cultuur
Bestuur en directeur streven er naar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die
gekenmerkt wordt door een professionele schoolcultuur. Speerpunt is de ontwikkeling van de leraren tot nog betere
leraren. Van en met elkaar leren staat voorop: als individu en als team steeds professioneler worden.
De kernwaarden van een professionele cultuur zijn:
verantwoordelijkheid nemen
vertrouwen geven
aanspreekbaarheid
respect
Deze kernwaarden vormen het fundament onder het functioneren van het team als team. Alle medewerkers houden
de eigen ontwikkeling bij in een portfolio. Deze wordt tijdens de gesprekscyclus besproken en geëvalueerd.

4.7 Beleid met betrekking tot stagiaires
Voor de aanwas van nieuwe leerkrachten is het belangrijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
aankomende leerkrachten. Daarom is het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in de opleiding van aankomende
leerkrachten.
De afgelopen jaren heeft de BMS geen stagiaires van de PABO gehad. Wel zijn er ROC leerlingen opgeleid tot
onderwijsassistent. De school is bezig om te kijken of er aansluiting gevonden kan worden bij een PABO. Met de
bedoeling om in de toekomst plek te kunnen bieden aan stagiaires.
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4.8 Werving en selectie
Bij werving en selectie van nieuw personeel worden de kaders van het eigen IPB-plan gehanteerd. Onderdeel van de
procedure bij benoeming van nieuw personeel is: het houden van een criterium-gericht interview, het laten geven van
een proefles en het opvragen van referenties.
Bijlagen
1. Protocol Werving en Selectie

4.9 Introductie en begeleiding
Nieuwe leraren krijgen een collegiale mentor. Deze mentor voert het introductiebeleid (begeleidingsplan) uit. Daarmee
wordt de nieuwe collega op de hoogte gesteld van de missie, de visies en de ambities van de school. Lesobservaties
worden uitgevoerd door de mentor, de intern begeleider en de directeur. Elk met een eigen doel.

4.10 Taakbeleid
Conform de CAO PO wordt gewerkt met een werkverdelingsplan. De directie legt jaarlijks voorstellen voor aan team
(en de PMR) over de te verdelen uren en taken. Hierbij vormen voorkeur, competentie en beschikbaarheid
uitgangspunt.

4.11 Collegiale consultatie
Collega’s kunnen binnen de bouw bij elkaar in de klas kijken om van elkaar te leren. Ook wordt op deze manier
gekeken of de opgestelde ambities (c.q. de competenties en criteria) worden waargemaakt. Degene die een collegiale
consultatie uitvoert, doet dit wanneer haar groep gym of muziek heeft. Per jaar wordt beslist welk vakgebied prioriteit
krijgt en hoe vaak collegiale consultaties plaatsvinden. De consultaties worden gevoerd aan de hand van
(onderdelen) van de kijkwijzer, die afgeleid is van de leerkracht competenties.

4.12 Klassenbezoek
De directie en de intern begeleiders leggen jaarlijks bij ieder teamlid klassenbezoeken af. Bij het klassenbezoek wordt
de kijkwijzer gebruikt (die afgeleid is van de leerkracht competenties). Daarnaast wordt bekeken of de leraar op een
correcte wijze uitvoering geeft aan de gemaakte prestatie-afspraken en/of persoonlijke ontwikkelplannen. Na afloop
van het klassenbezoek volgt een reflectief gesprek (de leerkracht is hierin leidend). Naast klassenbezoeken worden
flitsbezoeken ingezet. Deze consultaties zijn kort en gekoppeld aan een observatiepunt.

4.13 Het bekwaamheidsdossier
Alle werknemers beschikken over een zogenaamd bekwaamheidsdossier. Deze dossiers worden beheerd door de
directeur en de leerkrachten zelf; het dossier is altijd op school aanwezig. De directie zorgt ervoor dat het
bekwaamheidsdossier een levend document is door er veelvuldig mee te laten werken, door het te gebruiken bij het
personeelsbeleid. In dit dossier bevinden zich:
Afschriften van diploma’s en certificaten
De competentie set
De gescoorde competentielijstjes
De persoonlijke actieplannen
De gespreksverslagen (FG)
De gespreksverslagen (BG)
Verslagen van feedbackgesprekken n.a.v. het klassenbezoek
Overzicht van de gemaakte prestatie-afspraken
Overzicht van eventuele reflectieve vragen en antwoorden (flitsbezoeken)

4.14 Functioneringsgesprekken
De directie voert jaarlijks een of meerdere functioneringsgesprek(ken) met alle medewerkers. Het
functioneringsgesprek wordt volgens het functioneringsgespreksformulier uitgevoerd. Aan de orde komen : werkdruk,
loopbaanwensen, scholing, taakbeleid, en mobiliteit.

Schoolplan 2019-2023

24

Bussumse Montessorischool

4.15 Beoordelingsgesprekken
Een beoordelingsgesprek maakt onderdeel uit van de gesprekscyclus. De directeur voert een beoordelingsgesprek bij
de overgang van een tijdelijke naar een vaste benoeming. Ook wordt er 1 x per 2 jaar een beoordelingsgesprek
gevoerd met iedere werknemer. Bij dit beoordelingsgesprek wordt het competentieprofiel van leerkrachten gebruikt.
Daarnaast worden houding en gedrag ten opzichte van collegae en ouders en de doorgemaakte ontwikkeling in
kennis en vaardigheden beoordeeld.

4.16 Professionalisering
Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing
opteren (bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen, de competentie
set en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en faciliteert de directie teamgerichte
scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de doelen van de school.

4.17 Verzuimbeleid
Ziek- en betermelding gebeurt telefonisch bij de directeur. Deze regelt de vervanging. Bij langduriger verzuim wordt
de werknemer opgeroepen bij de Arbo-arts. Bij kort veelvuldig verzuim wordt een verzuimgesprek gehouden door de
directeur. Bij vermoeden van oneigenlijk verzuim wordt de Arbo-arts ingeschakeld, in overleg met de
personeelsconsulent. Langdurig verzuim wordt afgehandeld conform de Wet Poortwachter. De re-integratie voor wat
betreft het functioneren op school valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur. Bij ziekte wordt, naast de
informele contacten door de collega, actief (formeel en informeel) door de directeur contact onderhouden met de
betrokkene. Contacten zijn er gericht op werkhervatting en, waar nodig, tijdelijke aanpassing in het takenpakket om zo
actief inzetbaar en betrokken te blijven.
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5 Organisatiebeleid
5.1 Organisatiestructuur
De Bussumse Montessorischool is de enige school van de Bussumse Montessorischool Vereniging. De directeur van
de Bussumse Montessorischool geeft, onder eindverantwoordelijkheid van de voorzitter van het bestuur, leiding aan
de school. De directeur is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het)
beleid. De directie wordt bijgestaan door drie bouwcoördinatoren voor de onder-, midden en bovenbouw, en de intern
begeleider in het zgn. bouwcoördinatieteam (BCT). De school heeft de beschikking over een ouderraad (Vrienden
van de BMS) en een medezeggenschapsraad. Daarnaast is er een ledenraad, die functioneert als een raad van
toezicht.

5.2 Groeperingsvormen
De BMS is een montessorischool en hanteert heterogene groepen:
Onderbouw voor de groepen 1, 2
Middenbouw voor de groepen 3, 4, 5
Bovenbouw voor de groepen 6, 7, 8.
Voor het plaatsen van leerlingen wordt een vastgestelde procedure gehanteerd.

5.3 Het schoolklimaat
Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers.
Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. De BMS is een school
die open staat voor ouders. Sterker nog: ouders worden optimaal geinformeerd en betrokken bij de dagelijkse gang
van zaken. Dit zijn de kwaliteitsindicatoren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De school ziet er verzorgd uit
De school is een veilige school
Leraren (onderling) en leerlingen (onderling) gaan respectvol met elkaar om
Ouders ontvangen wekelijks een nieuwsbrief
De school organiseert jaarlijks twee ouderavonden (thema-avonden)
Ouders participeren bij diverse activiteiten
De school staat altijd open - de leraren zijn bereikbaar

5.4 Veiligheid
De school waarborgt de veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers).
De school beschikt over een registratiesysteem: de leraar registreert incidenten. Naast de incidentenregistratie
beschikt de school over een ongevallenregistratie. De intern begeleider analyseert jaarlijks de gegevens en stelt, in
overleg met de directie, verbeterpunten vast.
De school probeert incidenten en ongevallen te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels (w.o. pleinregels; de
regels zijn m.n. gedragsregels: hoe ga je met elkaar om?). Incidenteel wordt er aan een groep een trianin (of een
andere sociale training) gegeven. De school beschikt daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling. De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend)
gedrag.
De ouders en de leraren worden 1 x per twee jaar bevraagd op veiligheidsaspecten. De veiligheid van de leerlingen
wordt jaarlijks gemonitord met een gevalideerd instrument. De gegevens worden aangeleverd bij de Inspectie van het
Onderwijs.
De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een (interne en externe)
vertrouwenspersoon. De school beschikt over voldoende BHV'ers.

Schoolplan 2019-2023

26

Bussumse Montessorischool

5.5 Arbobeleid
De BMS heeft een contract afgesloten met de Arbodienst Perspectief. Het beleid is erop gericht om uitval van
leerkrachten te voorkomen. Bij langdurige uitval stelt de arbeidsdeskundige, eventueel in overleg met de bedrijfsarts,
een probleemanalyse op. De directeur en de zieke leerkracht stellen vervolgens een plan van aanpak op. Tevens
bestaat de mogelijkheid voor overleg met de bedrijfsarts en de personeelsconsulent in het Sociaal Medisch Overleg.

5.6 Interne communicatie
De interne communicatie is van groot belang. Het gaat erom betrokkenheid te creëren van de medewerkers op het
werk en op het school om op die manier de kwaliteit van de school te optimaliseren. Daarom zorgt de directeur voor
een heldere vergaderstructuur en worden er effectieve hulpmiddelen gebruikt. :
1. We werken met een vergadercyclus van 1 maand:
Teamvergadering
Studiedagen
Bouwvergadering
Werkgroep overleg
Zorgvergadering (groepsbesprekingen leerlingbesprekingen)
2. Het BCT vergadert ongeveer een keer per maand
3. De Vrienden van de BMS (OR) vergadert ongeveer 1 x per maand
4. De MR vergadert 1 x per maand
5. Het bestuur vergadert 1x per maand
6. Het bestuur en de MR vergadert 2x per jaar gezamenlijk
7. De LR vergadert 4 x per schooljaar
8. Er worden effectieve middelen voor de communicatie gebruikt: postvakken, memobord en via e-mail, en de
website
Qua communicatiegedrag vinden we het volgende belangrijk:
1.
2.
3.
4.
5.

Zaken worden op de juiste plaats besproken
Vergaderingen worden goed voorbereid (door allen)
Op vergaderingen is sprake van actieve deelname
In beginsel spreekt iedereen namens zichzelf
Wij geven elkaar respectvolle feedback en accepteren ook feedback van anderen

5.7 Samenwerking
De BMS staat midden in de Bussumse gemeenschap. De school streeft naar goede samenwerking met instanties in
de wijk. De school onderhoudt structurele contacten met externe instanties. Hierdoor wordt expertise binnen gehaald
waardoor adequaat samengewerkt kan worden aan de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen.
De school onderhoudt systematische en gereguleerde contacten met:
1.
2.
3.
4.
5.

Naschoolse voorziening in samenwerking met DONS (Doorgaande Ontwikkeling Na School)
Opleidingsinstituten, zoals het ROC
Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) Regiogroep Midden Nederland
Eenpitter overleg Bussum, Naarden en Muiderberg
De buren

In het kader van de zorg onderhouden wij contacten met:
De leerplichtambtenaar
De wijkagent
Centrum voor jeugd en gezin
Veilig Thuis
Schoolmaatschappelijk werk
Schoolarts/schoolverpleegkundige
UNITA (SWV)
Gemeente Gooise Meren
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5.8 Contacten met ouders
Goede contacten met ouders zijn van groot belang omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de
ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zijn gelijkwaardige gesprekspartners voor de professionals in de school.
Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden. En voor de
ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind. De
kwaliteitsindicatoren zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten
Leraren stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders
Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken (Update, Website blogs en schoolapp)
Ouders worden betrokken bij ondersteuning
Ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs
Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind
Leraren stimuleren ouders tot onderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie

5.9 Overgang PO-VO
De BMS zorgt er voor dat leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Wij hechten daarom
veel waarde aan een geregeld contact met de scholen waaraan we leerlingen leveren. Onze kwaliteitsindicatoren zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

E is procedure voor de advisering VO
Er is systematisch overleg met de mentoren van de VO-scholen waar naar leerlingen uitstromen
Er is zicht op wat het voortgezet onderwijs van de leerlingen vraagt (POVO overleggen)
Er is een aanbod om de leerlingen optimaal op het VO voor te bereiden
Er vindt monitoring plaats na uitstroom: is er sprake van opstroom of afstroom?

5.10 Privacybeleid
De school waarborgt de privacy van leerlingen, ouders en medewerkers conform de regels van de AVG. Wij hebben
hiervoor, samen met de zogenaamde "eenpitters" uit de regio, een contract afgesloten met de CED groep.

5.11 Voor-, tussen- en naschoolse opvang
De BMS werkt, zowel inhoudelijk als organisatorisch, nauw samen met DONS (Doorlopende Ontwikkeling Na
Schooltijd). De BMS beschikt niet over voorzieningen voor voorschoolse opvang. De tussenschoolse opvang wordt
verzorgd door DONS, ondersteund door ouders. Alle kinderen maken gebruik van de tussenschoolse opvang. De
naschoolse opvang wordt eveneens verzorgd door DONS. Enkele kinderen maken gebruik van andere aanbieders.
De school onderhoudt contact met alle aanbieders. DONS kenmerkt zich vooral door de HBO opgeleide mensen en
het accent op theater en expressie.
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6 Financieel beleid
6.1 Lumpsum financiering, ondersteuning en gesprekken
Het financieel beleid van de BMS is erop gericht om de continuïteit van de school te waarborgen en optimale
randvoorwaarden te creëren om de gestelde doelen uit het schoolplan, en de vertaling hiervan in de meer-jaren
begroting, te realiseren.
Het bestuur van de BMS is eindverantwoordelijk voor de effectieve en efficiënte besteding van de middelen en de
continuïteit van de school op de korte en langere termijn te waarborgen. De penningmeester van het bestuur voert het
financieel beleid uit samen met de directeur. Op financieel, administratief en betalingsgebied wordt de BMS
ondersteund door adminstratiekantoor Concent.
Elke bestuursvergadering bespreekt het bestuur van de BMS, als onderdeel van de interne controle en het financiële
beheer van de school, de financiële resultaten & kentallen van de school en de aanwezige kansen en risico’s. De
belangrijkste risico’s, wat betreft financiële impact, zijn en blijven de ontwikkeling van het leerlingaantal, de personele
bezetting en de wijzigende wetgeving & regels. Hetzelfde gebeurt in de meetings die het bestuur heeft met de
ledenraad. De ledenraad heeft onder andere als taak om de begroting en de jaarrekening te beoordelen en goed te
keuren.
Jaarlijks maakt de BMS een meerjarenbegroting waardoor er aanvullende inzichten worden verkregen in de
ontwikkeling van de financiële situatie over een langere periode. Als vereniging worden begrotingsvoorstellen en
verantwoording over resultaten jaarlijks gedeeld en vastgesteld in de ALV.
De BMS heeft een Treasury statuut. De belangrijkste huidige afspraken zijn:
· Financiële middelen van de BMS worden niet belegd. De middelen worden aangehouden op een lopende rekening
en spaarrekening bij een kredietwaardige bank (minimaal een A- (S&P) credit rating)
· Er moet een goede functiescheiding en interne controle zijn omtrent het beheer van de financiële middelen
· De BMS vereniging zal (in principe) geen financiering aantrekken. Investeringen moeten bekostigd worden vanuit de
operationele kasstromen

6.2 Interne geldstromen
De BMS vraagt van de ouders/verzorgers van de kinderen op school verschillende financiële bijdragen:
1. Een vrijwillige ouderbijdrage
De BMS vraagt van een vrijwillige ouderbijdrage omdat we als school en als leden van de vereniging de
schoolfaciliteiten die er zijn en de scope van het onderwijs dat we aanbieden graag in stand willen houden.
Als gevolg van deze vrijwillige ouderbijdrage inkomsten biedt de BMS aan niet-verplichte onderwijszaken aan:
• Muziekles (door vakleerkracht Muziek)
• Handvaardigheid (door vakleerkracht Handvaardigheid)
• Ondersteuning vanuit DONS (de naschoolse kinderopvang die gehuisvest is op de BMS) tijdens schooluren op het
gebied van creatieve en culturele activiteiten
Daarnaast zijn de schoolfaciliteiten relatief gunstig voor uw kind:
• De BMS en haar leden kiezen er bewust voor om minder grote groepen te hebben dan de norm / het gemiddelde in
het primair onderwijs (PO). Het BMS beleid is dat in de middenbouw en bovenbouw de klassengrootte tussen de 24
en 28 leerlingen is. Gemiddeld zitten we momenteel onder het maximum van 28 leerlingen per groep.
• In de school zijn significant meer m2 per kind dan de PO norm. Werkelijk heeft de BMS 1800m2, terwijl de norm
1400m2 is voor 11 klassen. Oftewel 30% meer.
De vrijwillige ouderbijdrage wordt per kalenderjaar (en dus niet per schooljaar) vastgesteld (in de ALV) en geïnd. De
vrijwillige ouderbijdrage wordt naar draagkracht gevraagd, waarbij drie categorieën worden gehanteerd.
Elk jaar wordt de jaarlijkse begroting besproken in de ALV. Onderdeel van de voorgestelde begroting is het voorstel
voor de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en de wijze van besteding voor het betreffende jaar. In de begroting
wordt in principe altijd de vrijwillige ouderbijdrage neutraal in de exploitatie opgenomen. Dat wil zeggen dat de kosten
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gelijk zijn aan de inkomsten vanuit de ontvangen bijdragen.
De verantwoording van de werkelijke inkomsten en kosten in relatie tot de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks
opgenomen in het bestuursverslag, wat onderdeel is van de jaarrekening. Daarnaast wordt deze verantwoording
toegelicht in de ALV.
2. Een vereniging lidmaatschap bijdrage
Om als ouders een stem te hebben in de besluitvorming van de school, via de algemene leden vergadering (ALV) of
als lid van de ledenraad, moet je lid zijn van de vereniging. Doordat een of meerdere kind(eren) uit een gezin de BMS
bezoek(t)(en), zijn hun ouders/verzorger automatisch lid van de vereniging
Voor het lidmaatschap van de vereniging betaalt ieder lid een bijdrage. De hoogte hiervan wordt in of door de ALV
jaarlijks vastgesteld. Momenteel is deze bijdrage 22,50 euro.
3. Een vrijwillige schoolkamp / schoolreis bijdrage
De BMS organiseert jaarlijks voor de onderbouw een schoolreis en voor de middenbouw en bovenbouw een
schoolkamp. De BMS vraagt een aparte bijdrage voor de schoolreis (op 1 dag, voor de onderbouw) en het
schoolkamp (3 dagen, 2 overnachtingen, voor de midden- en bovenbouw). De maximale hoogte van de
schoolreisbijdrage is 25 euro en de maximale hoogte van de schoolkampbijdrage is 100 euro per kind. Indien de
werkelijke kosten lager zijn, dan zal er een lager bedrag geïnd worden. Indien de 25 of 100 euro per kind niet dekkend
zijn voor de werkelijke kosten, dan zal het exploitatie tekort ten laste komen van de algemene exploitatie van de BMS.

6.3 Sponsoring
Vijftien organisaties, waarin de besturenorganisaties en VNG zijn vertegenwoordigd, hebben een convenant
ondertekend dat handelt over sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs. Onze school onderschrijft dit
convenant. Dit ligt ter inzage op school.
De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn:
Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school. Er
mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen.
Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen.
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van
het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd
zijn met het onderwijsaanbod en de kwaliteitseisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair
onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.
De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag over sponsoring.

6.4 Begrotingen
Jaarlijks wordt er door de BMS een meerjaren begroting opgesteld. In deze meerjaren begroting zijn aannames
opgenomen ten aanzien van resultaat (bekostiging en uitgaven), personele formatie, aantal kinderen (instroom en
uitstroom), investeringen en gewenste ontwikkeling in financiële kentallen, welke aansluiten bij de strategie en het
beleidsplan van de school. De begroting van het eerst komende kalender jaar is het meest gedetailleerd en is een
belangrijk uitgangspunt in de besturing van de school.
Het voorstel van de meerjaren begroting wordt door de directeur en de penningmeester, ondersteund door ons
administratiekantoor, voorbereid en uitvoerig besproken met alle stakeholders (team, bestuur, ledenraad en
medezeggenschapsraad).
Na goedkeuring van de ledenraad wordt de meerjaren begroting vastgesteld in de ALV.
Elk jaar worden de cijfers van de BMS gecontroleerd en wordt er een jaarrekening opgesteld.
Nadat de jaarrekening door de accountant is afgerond wordt de jaarrekening (inclusief bestuursverslag) ter
goedkeuring voorgelegd aan de ledenraad. Na deze goedkeuring wordt er in de ALV verantwoording afgelegd over
de financiële cijfers en wordt de jaarrekening vastgesteld door de ALV en gepubliceerd op de website.
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Tot slot wordt er door de directeur jaarlijks in het voorjaar een personeelsformatieplan opgesteld voor het komende
schooljaar. Deze wordt besproken met het bestuur (in het bijzonder de voorzitter, bestuurslid personeelszaken en de
penningmeester). Een van de uitgangspunten voor het opstellen van dit plan is de meerjaren begroting.
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7 Zorg voor kwaliteit
7.1 Kwaliteitscultuur
De BMS verstaat onder kwaliteit: de mate waarin het bestuur en de school erin slagen de doelen te bereiken naar
tevredenheid van leerlingen, ouders, overheid en zichzelf. De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:
Het primaire proces is de basis. Kwaliteitszorg richt zich op alle beleidsterreinen van de school
(onderwijskundig, personeel, financieel en materieel) en de samenhang daartussen met als doel het primaire
proces – het onderwijs op de werkvloer – te verbeteren of te versterken.
Interne kwaliteitszorg als vertrekpunt. Het leren van kinderen is de basis van de kwaliteitszorg. Kwaliteitszorg
veronderstelt dan ook een regelmatige evaluatie van het primaire proces – het pedagogisch en didactisch
handelen van leerkrachten en de opbrengsten van dit handelen afgemeten aan de leerresultaten.
Kwaliteit mag geen toeval zijn en daarom wordt op systematische wijze gewerkt aan de kwaliteit van de school.
Kwaliteitsdoelen zijn bepalend voor de invulling van het primaire proces en zijn gerelateerd aan het integraal
personeelsbeleid. De kwaliteitsdoelen van de school en die van de individuele leerkrachten zijn dan ook beide
onderwerp binnen functionerings- en beoordelingsgesprekken .
Binnen de kwaliteitszorg is het noodzakelijk om na te gaan wat de resultaten zijn van het onderwijs. Belangrijk is dat
het team zich verantwoordelijk voelt voor de resultaten en dat stappen die genomen worden om de kwaliteit te
verbeteren door iedere betrokkene wordt gedragen.

7.2 Verantwoording en dialoog
De BMS betrekt externen bij de bepaling en beoordeling van de kwaliteit. De ledenraad wordt betrokken bij de
schoolontwikkeling. Daarnaast heeft de medezeggenschap haar eigen positie in deze, verwoord in het
medezeggenschapsrreglement. Ieder jaar wordt een jaarplan opgesteld (op basis van het schoolplan) met
verbeterdoelen voor schoolontwikkeling. Het jaar wordt afgesloten met een jaarverslag waarin verantwoording
afgelegd wordt aan de stakeholders voor wat betreft de realisatie van de verbeterdoelen en de behaalde resultaten.
De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) zijn:
De school stelt jaarlijks een jaarplan op
Het bestuur stelt jaarlijks een jaarverslag op, waarbij de school haar aandeel levert
De school betrekt haar stakeholders bij de kwaliteitszorg (bepaling en beoordeling)
De school betrekt externen bij de kwaliteitszorg (bepaling en beoordeling)

7.3 Het meten van de basiskwaliteit
De Inspectie van het Onderwijs beschrijft in haar waarderingskader 2017 de basiskwaliteit op 17 standaarden. Het
voldoen aan deze standaarden is een continue proces. De lesbezoeken, teamgesprekken, de analyse van de
opbrengsten en de functioneringsgesprekken zijn enkele onderdelen van dit proces.

7.4 Onze eigen kwaliteitsaspecten
De BMS onderscheidt basiskwaliteit en eigen kwaliteitsaspecten. Per paragraaf is steeds aangegeven wat de
"kenmerken" zijn van de school, geformuleerd als kwaliteitsindicatoren. Het gaat daarbij om kenmerken
(kwaliteitsindicatoren) die toegevoegde waarde leveren ten opzichte van de basiskwaliteit.

7.5 Wet- en regelgeving
Uiteraard houdt de BMS zich aan de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor wat betreft wet- en regelgeving:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De schoolgids wordt tijdig aangeleverd bij de inspectie
De schoolgids voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
Het schoolplan wordt tijdig aangeleverd aan bij de inspectie
Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
Het School Ondersteuningsprofiel wordt tijdig aangeleverd bij de inspectie (via het samenwerkingsverband)
Het School Ondersteuningsprofiel voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
Er wordt voldoende onderwijstijd geprogrammeerd
Er worden niet meer dan 7 onderbroken weken per schooljaar gepland
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7.6 Inspectiebezoeken
De school heeft op 7 januari 2014 een schoolbezoek gehad, in het kader van het vierjaarlijkse onderzoek, van de
Inspectie van het Onderwijs. We beschikken over een rapport met de bevindingen. De inspectie heeft de volgende
onderdelen beoordeeld: Kwaliteitszorg, Zorg en begeleiding, Opbrengsten en Wet- en regelgeving. De inspectie heeft
geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op de school op het merendeel van de onderzochte onderdelen op
orde is. We hebben een basisarrangement gekregen.
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8 Meerjarenbeleidsplan
8.1 Strategisch beleid
Meerjarenplanning schoolontwikkeling 2019- 2023
1920

2021

2122

2223

ONDERWIJSKUNDIGE ONTWIKKELING
Visie ontwikkeling:
herijken kernwaarden
herijken missie
herijken visie

x

Beredeneerd aanbod
1. Werken vanuit leerlijnen en kinddoelen
Taal/ spelling/lezen

x

Rekenen
ICT

x
x

x

x

x

Zaakvakken

x

Engels

x
x

Techniek
Aanbod onderbouw

x

x

Instructievaardigheid
Kennis van het LUS model

x

Toepassen van het LUS model ( ontwikkelen van instructie vaardigheid

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ondersteuningsstructuur
Implementatie Handelings Gericht Werken

x

Borgen Handelings Gericht Werken
Implementatie toetsbeleid

x

Borgen toetsbeleid
Analyseren van de opbrengsten ( LOVS en Eindtoets)

x

Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO)
Keuze voor een lesmethode SEO
Implementeren lesmethode SEO
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1920

2021

Borgen methode SEO
Actualiseren Pestprotocol, Agressie-geweld-intimidatie, Email-internet-social
afgestemd op de nieuwe methode

x

2122

2223

x

x

x

x

ORGANISATIE ONTWIKKELING
1. Contact met de PABO versterken

x

x

HUISVESTING
1. Verbouw van de school

x

PERSONEELSBELEID
1. Scholing
Personeelsleden die nog geen Montessori- diploma hebben, volgen de opleiding
2. In orde maken van de bekwaamheidsdossiers

x

x

x

8.2 Lijst met afkortingen
Bussumse Montessorischool (BMS)
CITO Leerling Volg Systeem (CITO-LVS)
Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Doorgaande Ontwikkeling Na School (DONS)
Primair Onderwijs (PO)
Voortgezet Onderwijs (VO)
Primair onderwijs-Voorgezet onderwijs (POVO)
Medezeggenschapsraad (MR)
Ledenraad (LR)
Ouderraad (OR)
Personeelsgeleding medezeggenschapsraad (PMR)
Nederlandse Montessori Vereniging (NMV)
Integraal Personeelsbeleid (IPB)
Handelingsgericht Werken (HGW)
Plan-Do-Chekc-Act (PDCA)
Bouwcoördinatoren Team (BCT)
Samenwerkingsverband (SWV)
Spelling PP (Spelling Per Persoon)
Lichamelijke Opvoeding (LO)
Register Directeur Onderwijs (RDO)
Beroepen in het Onderwijs (BIO)
Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG)
Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO)
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9 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin:

04QD

Naam:

Bussumse Montessorischool

Adres:

Busken Huetlaan 16

Postcode:

1401 BC

Plaats:

Bussum

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2019 tot 2023
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,
naam

naam

functie

functie

plaats

plaats

datum

datum

handtekening

handtekening
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10 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin:

04QD

Naam:

Bussumse Montessorischool

Adres:

Busken Huetlaan 16

Postcode:

1401 BC

Plaats:

Bussum

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2019 tot 2023 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,
naam

naam

functie

functie

plaats

plaats

datum

datum

handtekening

handtekening
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