Strategische kaart
2018-2021
Kleurrijke
Zelfacceptatie

Missie IKC De Regenboog
Integraal Kind Centrum (IKC) De Regenboog is een voorziening voor
kinderen van 0 tot 14 jaar, waar vroeg- en voorschoolse educatie,
peuterbegeleiding/peuterspeelwerk, kinderopvang, onderwijs en
buitenschoolse opvang samengaan en elkaar vanuit eenzelfde visie
versterken in een multifunctioneel gebouw. IKC De Regenboog is
een organisatie waarin (vak)leerkrachten en pedagogisch
medewerkers samenwerken binnen één pedagogische en
educatieve doorgaande leerlijn voor kinderen. IKC De Regenboog
bereidt kinderen voor op de volgende stap in de maatschappij.

Visie IKC De Regenboog
‘Ieder kind is uniek en wij zien kleur in ieder kind’. Leren
betekent bij ons zowel gestructureerd werken aan taal en
rekenen als aan identiteitsontwikkeling. Wij zorgen voor een
veilige en plezierige leeromgeving. Het vergroten van socialecreatieve vaardigheden, zelfstandigheid, zelfredzaamheid,
zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen vormen het
fundament van ons onderwijs- en opvang aanbod. Het kind is
hierbij zelf de motor van zijn ontwikkeling. Op IKC De
Regenboog weten kinderen waarom zij dingen leren en zij
kunnen dit toepassen in de praktijk. Wij halen de wereld naar
binnen en gaan op pad om de wereld te ontdekken. Een kind
leert het beste door zelf te ontdekken en op onderzoek uit te
gaan, vanuit betrokkenheid en welbevinden.

Gewenste positionering
Wij staan bekend als:

- een school die kleur ziet in ieder kind.
- een school die samen met ouders kijkt naar het kind achter de leerling.
₋ een school waar met zichtbare en gerichte rijke leeromgeving waar kinderen
vanuit verwondering en inspiratie tot leren komen, zowel op het sociale als
creatieve vlak.
₋ een school met leerkrachten die in staat zijn om interventies toe te passen in
het aanbod en vanuit het Human Dynamics gedachtegoed .
₋ een school waar verschil in leren er mag zijn.
₋ een school waar duidelijk en herkenbaar thematisch onderwijs wordt gegeven
met een duidelijke structuur binnen het hele IKC (0-14).
- een school waar kinderen en leerkrachten letterlijk leren met en van elkaar.
- een school die oog heeft voor vernieuwing en weet wat nodig is voor kinderen
in de toekomst.

Waar staat we over vier jaar? De Mate 2015/19

Strategische kaart 2018 - 2021
Financiële doelstellingen (continuïteit organisatie)

Tevredenheid partners (ouders, kinderen, stakeholders)

Wat zit na acht jaar onderwijs in de ‘rugzak’ van onze kinderen?

Hoe ziet ons gewenste onderwijs er dan uit?

Welke ondersteunende systemen, werkwijzen en omgevingsfactoren zijn nodig?

Welke competenties hebben de medewerkers nodig?

Titel bouwsteen
• Hoe ziet deze bouwsteen eruit?
• De indicatoren of doelstellingen

• WÁT?

Financieel vitaal

Stabiel marktaandeel

Hoge tevredenheid ouders en kinderen

Bovengemiddelde
Creatieve vaardigheden

Uitdagende
leerlabs

Effectieve
zorgstructuur

Projectmatig
aanbod

Hoge tevredenheid stakeholders – in relatie tot IKC

Bovengemiddelde
Sociale vaardigheden

Modern aanbod taal,
lezen en rekenen

IKC De Regenboog
0 – 14 jaar

Goede didactische, organisatorische en
pedagogische vaardigheden.
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Regenboog vaardigheden

Passend
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Professioneel lerende
gemeenschap

Digitale vaardigheden

Stabiel marktaandeel en financieel vitaal
•
•
•

Ons marktaandeel op school niveau blijft stabiel (25 % marktaandeel) in de lijn van de
demografische ontwikkelingen.
We streven een leerlingenaantal na van minimaal 260 leerlingen in 2021.
We behouden een positief eindresultaat schoolbegroting.

Hoge tevredenheid ouders en kinderen
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouders ervaren het IKC als open, laagdrempelig en professioneel.
Kinderen worden betrokken in de samenwerking tussen ouders en leerkrachten op
school.
Ouders en kinderen ervaren de kracht van het contact tussen ouders, kinderen en
leerkrachten (3-hoek gesprekken).
Ouders en kinderen zijn tevreden over de mate waarin er aan de
ontwikkelingsbehoeften van kinderen wordt voldaan.
Kinderen ervaren de school en klas als veilige plek.
80 - 90% van de ouders is tevreden over de communicatie door begeleiders die
professioneel, tijdig en duidelijk is.
Ouders herkennen een duidelijke en doorgaande lijn tussen kinderopvang,
basisschool en VO. Zij kunnen dit ook inhoudelijk omschrijven en onderbouwen met
concrete voorbeelden.
85 - 90% van de ouders beoordeelt de school als goed (positief imago).

Hoge tevredenheid stakeholders
•
•
•
•
•
•
•
•

Het IKC werkt nauw samen met de VO scholen.
5-10 ontstane verbindingen tussen IKC De Regenboog en stakeholders.
5-10 uitingen van school in nieuws, waarin de verbinding gezocht wordt met stakeholders
in thema’s en projecten.
Het IKC heeft een goede onderhandelingspositie bij de gemeente.
Het IKC heeft een goede relatie met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs.
Het IKC heeft een goede relatie met SKAR.
Het IKC werkt nauw samen met de PABO.
Het IKC werkt samen met plaatselijke ondernemers ihkv thematisch onderwijs.

Bovengemiddelde creatieve vaardigheden
Onze leerlingen hebben geleerd om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eigen vragen te stellen
(Meerdere) antwoorden te bedenken op hogere orde denkvragen en deze uit te proberen
Fouten te maken
Kritisch te reflecteren
Stappenplannen (proces) te maken naar een eindproduct
Te programmeren
Verschillende technieken en oplossingen toe te passen
Vragen te stellen
Ruimte te pakken om creativiteit toe te passen
Probleemoplossend te denken en te handelen, om zelf met oplossingen te komen
Verder te denken, te zoeken naar wat kan, naar nieuwe of andere mogelijkheden.
Door experimenteren hun creërend vermogen te vergroten en weten dat een proces minstens zo belangrijk is dan het
eindresultaat. De creativiteit zit in het proces.
Creatieve materialen op de juiste manier te gebruiken en diverse technieken toe te passen.
Om via kunst, cultuur, bewegen en muziek zich te ontwikkelen.

Bovengemiddelde sociale vaardigheden
Onze leerlingen hebben geleerd om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hun eigen identiteit vanuit HD gedachtengoed te ontdekken, de kracht van het verschil
Inzicht te krijgen in eigen capaciteiten en beperkingen
Rekening te houden met een ander
Emoties en gedrag te beheersen
Zich in te zetten voor gestelde doelen
Feed back te geven en te ontvangen
Om te gaan met teleurstellingen, weerbaar te zijn
Zichzelf te presenteren
Eigenaarschap en verantwoordelijkheid te nemen
Zorgvuldig om te gaan met spullen, afspraken en relaties
Op een verantwoorde manier besluiten te nemen en problemen op te lossen
Optimistisch te denken (negatieve gedachten worden bespreekbaar gemaakt)
In betekenisvolle relaties samen met de ander in het leven te staan
Door een goed ontwikkeld zelfvertrouwen en zelfkennis kunnen ze respectvol met elkaar samen zijn,
samen spelen en samen werken.
Pratend dingen op te lossen

(Boven)gemiddelde leeropbrengsten
• Eindscore IEP ligt op of boven het landelijk gemiddelde van
vergelijkbare scholen. De verwachting kan echter verschillen op basis
van data en vaardigheidsgroei per leerjaar.
• Zichtbare en herleidbaar individuele leerverbetering |ontwikkeling van
kinderen conform landelijke normen.

Doel 80% van de kinderen binnen niveau I/II/III met in
achtneming van de populatie.

Leerlabs onderbouw en bovenbouw
• Het leerlab voorziet in behoefte voor leerlingen met zorg naar boven en
beneden.
• Er is een duidelijke link tussen leerlabs en werken in de klas.
• Kinderen begrijpen waarom ze iets leren en kunnen dit toepassen in de
praktijk.
• In de verwerking wordt rekening gehouden met verschillende niveaus.
• De 6 niveaus van de Taxonomie van Bloom worden actief ingezet in het
leerlab.
• Metacognitieve vaardigheden komen aan bod – zelfvertrouwen, welbevinden,
drive, creativiteit.
• Er is een doorlopende lijn onderbouw – middenbouw - bovenbouw
• Er is een doelgericht aanbod voor meerbegaafde leerling in de klas
• Er is duidelijk een verschil tussen aanbod hoogbegaafd en meerbegaafd

Projectmatig aanbod
- Vier schoolbrede projecten worden ieder jaar uitgevoerd in alle groepen.
- Inhoudsdoelen van de projecten zijn afgestemd op de tussendoelen SLO
(kerndoelendekkend).
- De school hanteert een eenduidige lijn/aanpak in projectuur voor alle groepen.
- De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 krijgen naast de schoolbrede projecten
nog een viertal andere thema’s/projecten aangeboden.

Modern aanbod taal, lezen en rekenen
• De school beschikt over een moderne rekenmethode.
• De methodiek LIST en begrijpend lezen/luisteren gecombineerd met taxonomie
van Bloom is volledig geïntegreerd in het doelgerichte aanbod. Zowel in ½
(voorbereidend lezen), in groep 3 (aanvankelijk lezen), als in 4 t/m 8 (voortgezet
lezen). Vanuit motivatie en betrokkenheid. Lezen = Leuk
• De school beschikt over een moderne methode voor taal/spelling.
• De vakgebieden taal/spelling, lezen en rekenen worden aangeboden volgens
het model van convergente differentiatie.
• De leerkrachten zetten instructiemodellen (IGDI) bewust en doelgericht in.
• De leerkrachten zorgen voor interactie tussen leerlingen, door inzet
coöperatieve werkvormen.
• De leerkrachten geven gerichte feedback tijdens de lessen.
• De leerkrachten zorgen ervoor dat leerlingen zoveel mogelijk de essentiële
leerstappen en –ervaringen te verwoorden.
• ICT-middelen worden veelvuldig, doelgericht ingezet.

Modern aanbod taal, lezen en rekenen

Eenduidige lijn klassenmanagement
• Kinderen weten waar, wanneer en hoe ze werken op speciaal gecreëerde
werkplekken in de school, vanuit gedachtengoed HD
• De kinderen hebben de leerkracht minimaal nodig in het pakken/gebruiken
van materialen.
• De kinderen zijn in staat gedurende bepaalde tijd (doorgaande lijn van OB tot
BB) zelfstandig aan een opdracht/meerdere opdrachten te werken.
• De kinderen kunnen vanaf groep 3 hun eigen werk nakijken, zonder dat ze
hiervoor een leerkracht nodig hebben.
• Eigenaarschap: werken met verbeterborden in elke groep

Passend aanbod SEO
• De 3 centreringen van Human Dynamics worden ingezet bij de sociaal
emotionele ontwikkeling bij onze kinderen.
• De methodiek ‘Rots en Water’ wordt structureel ingezet.
• Doorgaande lijn stemgebruik in de school
• Up-to-date pestprotocol, vanuit preventieve aanpak

Wereld Oriëntatie
Verleden en toekomst
- De school beschikt over een doorgaande thematische leerlijnen – in
samenhang met alle vakken - kern en tussendoelen dekkend
- Thema’s die centraal staan komen zichtbaar terug in de rijke
leeromgeving.
- Projecten en themaprocessen houden rekeningen met de 3
centreringen vanuit HD – Emotioneel, Fysiek en Mentaal.
- Wereldoriëntatie heeft een prominente plek in ons onderwijs aanbod
(bijvoorbeeld door inzet vakdocent geschiedenis)

Effectieve (zorg)structuur
•
•
•

Planmatige, doelgerichte zorgstructuur, waarbij administratie zinvol is en dient als middel om
passend onderwijs vorm te geven.
De school hanteert een duidelijke systematiek van kwaliteitszorg op schoolniveau (PDCA).
De zorgstructuur volgens ‘1 stap verder met de 1 zorgroute’ en Groepsplanloos werken, wordt
door alle leerkrachten toegepast.
• Afspraken over interventies worden op school- groeps- en leerlingniveau wordt per
opgesteld dat na de evaluaties van de cito toetsen in februari eventueel wordt
bijgesteld.
• Per vakgebied is een groepsprofielen zorgkaart opgesteld; dit zijn praktische
werkdocumenten
• Het onderwijsplan is in elke groep vertaald naar een dagprogramma waarin
bijzonderheden genoteerd worden (logboek).
• Drie keer per jaar worden ontwikkelingen/opbrengsten geëvalueerd en worden aan de
hand van die evaluaties plannen bijgesteld.

Samen sterk IKC
• Er is een gemeenschappelijke IKC-visie, breed gedragen met een daarbij
gezamenlijke professionele cultuur en opleidingstrajecten.
• Er is een overkoepelende didactische en pedagogische werkwijze met één
doorgaande leerlijn.
• Alle medewerkers binnen ons IKC hebben een basistraining HD/Differenci
gehad en zijn op de hoogte van eigen dynamiek.
• Er is een warme leerling overdracht tussen kinderopvang, de jaargroepen en
van PO naar VO.
• In 2021 hebben wij stappen gezet in een aanbod voor kinderen van 0 -14
jaar.

Partnerschap ouders
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd.
De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het
schoolbeleid.
Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn op school.
Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling
van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school.
Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid
gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle
gesprekken aanwezig.
Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop
aanspreekbaar.
De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante
manier om met klachten.
Ouders worden vroegtijdig geïnformeerd over het thematisch onderwijs, pro-actief ouders
betrekken bij het onderwijs.
Sociale Media wordt intensief ingezet bij communicatie tussen ouders en leerkrachten.

Betekenisvolle leeromgeving
• De school ziet er opgeruimd en fris uit.
• Alle materialen, voorwerpen etc. hebben een bewuste plek.
• Aan de inrichting van de school (voorwerpen, werk leerlingen etc.) is te zien
welk project of thema centraal staat.
• Digitale middelen staan klaar en zijn voor alle kinderen goed te gebruiken.
• De ruimtes van RT en leerlabs worden verbonden aan de overige ruimtes
waarin kinderen dagelijks leren en spelen.
• De school is niet de enige vindplaats voor het onderwijs. Onderwijs
betekent ook op pad gaan, de wereld letterlijk ontdekken.
• De natuur heeft een plek in ons onderwijsaanbod.

Professioneel lerende gemeenschap
In onze school:
• staat de verbetering van het leren van de leerlingen en van hun resultaten in het
middelpunt van het doen en denken van de leraren
• onderzoeken de leraren op systematische wijze de effecten van hun handelen op
het leren en op de resultaten van de leerlingen
• wordt het het verschil in mensen omarmd
• staat de individuele persoonsontwikkeling van leerling en leerkracht voorop
• bevragen leraren elkaar systematisch en kritisch op hun doen en laten in de klas.
• wordt er systematisch tijd ingeruimd om met elkaar samen te werken en van
elkaar te leren
• wordt er samengewerkt in expertisegroepen
• bespreken de leraren openlijk hun verschillen in opvattingen
• participeren de leraren in de besluitvorming over essentiële zaken
• maken we gebruik van de specifieke kennis en kwaliteiten van onze leerkrachten,
ook beredeneerd vanuit de gebieden van Human Dynamics.

Goede didactische, pedagogische en organisatorische
vaardigheden
Iedere onderwijsmedewerker:
- Is zich bewust van instructiemodel IGDI
- Kent een tiental coöperatieve werkvormen en past deze toe in de praktijk
- Kent de systematiek/werkwijze Rots en Water en past deze toe in de praktijk
- Kent de uitgangspunten en werkwijze LIST en past deze toe in de praktijk
- Is bekend met de taxonomie van Bloom en past deze toe in de praktijk
- Ziet het kind achter de leerling
- Past het gedachtengoed van HD/Differenci toe in de praktijk

Regenboog vaardigheden
•

Alle (onderwijs)medewerkers:
• zijn in staat de missie en visie van de school te verwoorden en positief uit te
dragen.
• kunnen feedback geven en ontvangen vanuit een open houding; gaat het gesprek
aan.
• nemen hun professionele verantwoordelijkheid: ieder is verantwoordelijk en
aanspreekbaar.
• blijven zich ontwikkelen op school- en persoonlijk niveau (minimaal 2x per jaar
scholing).
• weten wat hun talenten zijn en worden hierin gestimuleerd deze verder te
ontwikkelen.
• kennen hun eigen HD-profiel, die van hun collega’s en weten het HD goed in te
zetten om te communiceren met kinderen, ouders en collega’s
• tonen eigenaarschap door zelf initiatief te nemen en is meedenkend.

Digitale vaardigheden
•

Alle (onderwijs)medewerkers:
• beheersen de vaardigheden om te kunnen werken in en met ParnasSys.
• Kunnen werken met Chromebooks en digiborden/touchscreens
• Is in staat ICT middelen in te zetten ter ondersteuning van de ontwikkeling van
het kind
• Kunnen Snappet optimaal inzetten

Een blik op De Regenboog
juli 2017

Meerjarenplanning
2017/’18

2018/’19

2019/’20

Eenduidig klassenmanagement
(inzet werkplekken, zelfstandig
werken, materialen)

Implementatie aanbod WO

Eenduidig klassenmanagement
(zelfstandig nakijken).

Betekenisvolle leeromgeving
(werkplekken, opruimen)

Aanbod rekenen
Modern aanbod taal (onderzoek
naar moderne taalmethode)

Implementatie moderne
taalmethode

Borging begrijpend lezen en LIST
Proeftuintjes in samenwerking VO

Oriëntatie op visie op
samenwerking ouders

Verbinding op de werkvloer
tussen IKC medewerkers in
werkgroepen

Structurele samenwerking VO
vormgeven

Samenwerking VO van start

IKC doorgaande lijn SEO/HD

IKC medewerkers breder inzetten
(combinatiefunctionaris, uren
anders verdelen)

