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                                        Het Latijnse 'schola' betekent zoiets als een plek waar mensen samenkomen om 
zich toe te leggen op datgene wat hen met elkaar verbindt. Schola komt van het 
Griekse woord 'scholè', dat rust betekent, ruimte, vrije tijd, op zijn gemak zijn, vrij 

van verplichtingen. 
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Welkom 
Beste lezer,  
In schooljaar 2018-2019 opende basisschool WIJ, een nieuw type basisschool in IJsselstein, 
haar deuren. Een inspirerende plek die de wereld naar binnen haalt en kinderen voorbereidt 
op deelname aan een samenleving die voortdurend verandert. WIJ geeft iedereen de ruimte 
en mogelijkheid om de uitdagingen van het leven nu en straks positief, zelfbewust en met 
vertrouwen aan te gaan door vernieuwend en persoonlijk onderwijs waar onderzoeken en 
ontdekken centraal staat. WIJ vestigde zich begin 2019 in een nieuw gebouw aan de 
Europalaan (wijk: Europakwartier). WIJ is gunstig gelegen ten opzichte van de 
uitgangswegen.  

Aanleiding  
WIJ leven in een tijd van veranderingen. Veranderingen die elkaar in een steeds sneller 
tempo lijken op te volgen. Op die dynamische wereld zullen we kinderen moet voorbereiden. 
Dat willen we ook. Veranderingen bijbenen alleen is niet genoeg. Door kinderen uit te rusten 
met de juiste bagage, willen we ze in staat stellen om actief deel te nemen aan de 
samenleving van morgen. Kansen zien en grijpen. Eruit halen wat erin zit. Daar gaat het om. 
WIJ willen een veilige en uitdagende omgeving creëren waarin kinderen in alle rust en ruimte 
hun talenten kunnen ontdekken en uitbreiden.  

Kinderen hebben de toekomst. En de toekomst wordt door kinderen gemaakt. Elk kind levert 
daarvoor een unieke en waardevolle bouwsteen. Een kansrijke en duurzame toekomst is in 
het belang van ieder kind. En dat niet alleen; ook de maatschappij vaart er wel bij.  

Non scholae sed vitea discimus. Niet voor de school, maar voor het leven leren WIJ.  

Kinderen voorbereiden op de maatschappij van morgen. Op een succesvolle toekomst. Op 
een goed leven waarin ze zichzelf naar hun eigen talenten en mogelijkheden kunnen 
ontplooien. Hoe? Natuurlijk door kinderen kennis en vaardigheden bij te brengen. En dan 
bedoelen we niet alleen cognitieve vaardigheden. Juist vaardigheden als samenwerken, 
creativiteit, vindingrijkheid, zelfstandigheid, omgaan met informatie, kritisch en 
probleemoplossend denken zijn meer dan ooit van belang. WIJ willen bijdragen aan een 
uitdagende en brede ontwikkeling van kinderen. Het resultaat van onze inspanning? 
Kinderen die weten wat er in de wereld te koop is, die kunnen toepassen wat ze geleerd 
hebben, die zelf keuzes kunnen maken, die samen kunnen werken, die samen kunnen leven 
en zo in kunnen spelen op een veranderende maatschappij. Om dat voor elkaar te krijgen is 
een omgeving nodig waar kinderen centraal staan. Waar het leren en ontwikkelen van 
kinderen uitgangspunt is en niet andersom. Een plek waar zij zich goed en veilig voelen en zij 
alle ruimte krijgen om hun mogelijkheden tot hun recht te laten komen.  

Buitengewoon, dat is WIJ! 
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WIJ 
Basisschool WIJ 
Basisschool WIJ staat in de wijk Europakwartier in IJsselstein en heeft een kleine 150 
leerlingen. De school is ontstaan uit een fusie van de Paulusschool en Jenaplanschool De 
Overkant. Leerlingen zijn afkomstig uit de omliggende wijken, andere delen van IJsselstein 
en de verdere omgeving.  
 
Het team 
Het team van basisschool WIJ bestaat uit 23 teamleden: 16 leerkrachten, 2 
onderwijsassistenten, 1 intern begeleiders, een directeur, een conciërge en een 
administratief medewerker. Naast het feit dat elke leerkracht een vakspecialisme heeft, 
hebben vier leerkrachten de functie van unitleider. Daarnaast beschikken WIJ over een taal- 
en rekencoördinator, een coördinator cultuur / creatieve vakken, een coördinator Vreedzame 
School en een talentcoach. Met elkaar monitoren WIJ de schoolontwikkeling op cognitief, 
creatief en sociaal-emotioneel gebied, alsmede het  didactisch (onderwijs)aanbod van 
excellente leerlingen. 
 
Onderwijs op WIJ:  
Unitonderwijs  
Wat is nu eigenlijk het unitonderwijs van WIJ? WIJ kent geen traditionele klaslokalen. Onze 
school is verdeeld in drie  transparante en open zones die specifiek zijn ingericht voor de 
drie units waarin de school WIJ werkt. De units zijn open van karakter en ook tussen de drie 
units is een duidelijke verbinding waardoor het de sfeer van gezamenlijkheid en één school 
uitademt. Iedere unit bestaat weer uit twee tot drie basisgroepen van ongeveer 25 kinderen 
afkomstig uit twee of drie leerjaren. De grote voordelen van het werken in units zijn: 
- Groepen kunnen flexibel ingedeeld worden. Hiermee houden WIJ rekening met de 

verschillen (specifieke onderwijsbehoeften) tussen leerlingen. 
- Kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten en eigenschappen 

werken samen. Zij kunnen veel van elkaar leren. 
- Binnen elke unit zijn verschillende leerkrachten samen verantwoordelijk voor goed 

onderwijs / opvang. Zij maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit is goed voor het 
onderwijs en de kinderen. 

- Binnen elke unit wordt gewerkt met vakspecialisten. Zij zijn verantwoordelijk voor een 
specifiek vak. Hierdoor hebben ze nog meer kennis van de leerlijnen, kunnen ze de stof 
nog beter aanbieden en zijn ze in staat nog beter in te spelen op de verschillen tussen de 
leerlingen. De school beschikt over specialisten op het gebied van rekenen, taal, 
hoogbegaafdheid, VE en alle creatieve vakken (dans, handvaardigheid, drama, etc.). 
Tevens zijn er schoolbreed sociale vaardigheidsspecialisten aanwezig.  

 
Organisatie van het unitonderwijs 
De dag begint en eindigt samen met de eigen basisgroep. Bij het begin van de dag wordt de 
dagplanning doorgenomen met de kinderen, die verschilt namelijk per leerling. Vervolgens 
zijn er tijdens het ochtendprogramma een aantal werkblokken, waarin er uitleg gegeven 
wordt door vakspecialisten op het niveau van het kind. Na de instructie gaat de leerling 
(binnen de zogenaamde IK-tijd) aan de slag binnen het WIJ-land (zelfstandig werkruimte), 
zowel samen met andere leerlingen als zelfstandig. Onderstaand vindt u een illustratie van 
de constructie: 
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Figuur 1. Constructie unitonderwijs unit 3 
 
Op WIJ heeft iedere leerling zijn eigen basisgroep leerkracht (mentor). De basisgroep 
leerkracht is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind en het contact met de ouder. 
De begeleiding van de kinderen vindt echter plaats in samenwerking met alle medewerkers 
in de unit. Iedere medewerker heeft zijn eigen expertise. Rekenen krijgt de leerling van de 
rekenspecialist en dans van de vakspecialist dans. Op deze manier kunnen leerlingen naar 
niveau en interesse ingedeeld worden. Met de basisgroep worden verjaardagen gevierd, 
wordt gesport, worden werkmomenten geëvalueerd, en wordt de dag gestart en afgesloten. 
 
Kindcentrum WIJ 
Een gezamenlijk aanbod van onderwijs, peuterspeelzaalwerk én opvang onder één dak, 
waarin spelen naadloos overgaat in leren: Integraal Kindcentrum (IKC) WIJ. WIJ geloven dat 
WIJ samen, basisschool, kinderdagverblijf, BSO en peuterspeelzaal beter kunnen inspelen op 
de leerbehoeften van kinderen, dan ieder voor zich. Vandaar dat we samenwerken in ons 
nieuwe Kindcentrum. Op WIJ worden peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in één 
doorgaande lijn gevolgd. Een kindcentrum biedt onderwijs, kinderopvang, maar ook 
naschools aanbod afgestemd op de behoeftes van de kinderen. Op WIJ werken diverse 
vakspecialisten voor kunst en cultuur, muziek en dans. Kinderen kunnen zich zo binnen en 
buiten schooltijd optimaal ontwikkelen. Onze drijfveer? Kinderen uitdagen om het beste uit 
zichzelf te halen. Om te leren voor het leven. Elke dag weer.  
 
WIJ bieden een aanbod op maat. Ouders kunnen van peuterschool, naschools aanbod en 
basisschool samen gebruik maken, maar ook voor één van deze voorzieningen kiezen. 
Hiermee ondersteunen WIJ de behoeftes van het kind en het gezin.  
 
De organisatie bij Kindcentrum WIJ 
Kindcentrum WIJ heeft vier units. Deze units worden aangestuurd door unitleiders. In iedere 
unit bevinden zich een aantal professionals: leerkrachten, pedagogisch medewerkers, 
vakspecialisten, onderwijsassistenten en de kinderen. Het managementteam van WIJ 
bestaat uit directie en unitleiders. De units  zijn ingericht op basis van de volgende 
heterogenen leeftijdsgroepen: 
- WIJ-land 1: 2-4 jaar 
- WIJ-land 2: niveau groep 0, 1 en 2* 
- WIJ-land 3: niveau groep 3, 4 en 5* 
- WIJ-land 4: niveau groep 6, 7 en 8.* 
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*Vormen gezamenlijk basisschool WIJ 
 
De organisatie achter Kindcentrum WIJ 
Kindcentrum WIJ wordt gevormd door drie organisaties:  

- BSO IJsselstein: peuter- en kinderopvang BSO IJsselstein (2 t/m 12 jaar) 
- Stichting Pulse: vroeg- en voorschoolse educatie (2 ½ t/m 4 jaar) 
- Basisschool WIJ (4 t/m 12 jaar) 

Basisschool WIJ maakt deel uit van de Stichting Trinamiek. Trinamiek is een veelkleurige 
groep van 25 scholen in IJsselstein,  Nieuwegein, Lopik, Benschop, Cabauw, Vianen, 
Everdingen, Culemborg en Woerden. Elke school heeft een eigen herkenbaar profiel op basis 
van een katholieke-, neutraal-bijzondere-, of openbare signatuur. Naast de scholen voor 
basisonderwijs heeft Trinamiek een speciale school voor basisonderwijs met een 
OrthoPedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) en een school voor Praktijkonderwijs. 
Trinamiek telt zo’n 4.650 leerlingen en ruim 500 (voornamelijk parttime) medewerkers. 
Trinamiek heeft een professioneel servicebureau dat het bestuur en de scholen ondersteunt. 
De eindverantwoordelijkheid is belegd bij een tweehoofdig College van Bestuur (CvB) en bij 
de Raad van Toezicht (RvT). Meer informatie over Trinamiek staat op www.trinamiek.nl.  
 

‘Leren voor het leven’ 
Missie 
WIJ geven iedereen de ruimte en mogelijkheid om de uitdagingen van het leven nu en straks 
positief, zelfbewust en met vertrouwen aan te gaan.  
 
Visie 
WIJ begeleiden kinderen in hun ontwikkeling en geeft ze het zelfvertrouwen, de inzet en durf 
om hun eigen mogelijkheden te ontdekken. In het vernieuwende onderwijsconcept halen WIJ 
de wereld naar binnen en sluiten WIJ aan bij de ontwikkeling van ‘21ste eeuw vaardigheden’ 
zoals creatief en kritisch denken, zelfstandig werken en samenwerken.  WIJ bieden 
onderwijs op maat. Ieder kind mag zichzelf zijn en wordt uitgedaagd bij het ontdekken en 
ontwikkelen van unieke talenten en kwaliteiten. WIJ zetten sterk in op passend onderwijs en 
gaan verder dan de landelijk vastgestelde onderwijsdoelen.  
 
Kernwaarden 

 

Figuur 2. mindmap basisschool WIJ 
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WIJ ontdekken de wereld (ontdekkingsreiziger) 
Bij WIJ ontdek je de wereld om je heen. Je haalt de wereld naar binnen of gaat er zelf naar 
op zoek. Dat maakt ons onderwijs levendig, betekenisvol en inspirerend.  

WIJ denken in oplossingen (probleemoplosser) 
WIJ besteden aandacht aan een veranderende samenleving. Je leert te zoeken naar 
antwoorden op de vraagstukken die zich aandienen door de inzet van creativiteit, 
verbeelding, kritisch denken en vindingrijkheid.  
 
WIJ werken samen (samenwerker) 
Verbinding en samenwerking vormen de rode draad in WIJ met een aantal belangrijke pijlers:  

● Wij werken met units: een groep kinderen van verschillende leeftijden en niveaus bij 
elkaar waardoor kinderen van en met elkaar leren.  

● Coöperatief werken; het leren in verbinding met elkaar. Democratisch 
(wereld)burgerschap; onze verbinding in een pluriforme samenleving waarbij we 
open staan voor verschillen tussen elkaar.  

● Vreedzame school; de klas en school vormen een leefgemeenschap waarin kinderen 
leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.  

● Duurzaamheid; aandacht en zorg voor volgende generaties en het ecosysteem.  
 
WIJ leren verantwoordelijkheid te nemen (bouwer) 
WIJ verwachten veel van iedereen. Kwaliteit van onderwijs vraagt om goede afspraken, 
deskundigheid, daadkracht, zorgvuldigheid, continuïteit en reflectief vermogen. Om te leren 
is vertrouwen en veiligheid heel belangrijk. Je mag op onze school fouten maken en vragen 
stellen om je te kunnen ontwikkelen.  
 
WIJ laten je jezelf zijn  
WIJ hebben veel aandacht voor hoe je je voelt. Want als je je goed voelt heb je zin om te 
leren! Je ontdekt zo talenten bij jezelf waarvan je nog niet eerder wist dat je ze had. 
 
Identiteit 
Op basis van missie en visie van de school is de identiteit van basisschool WIJ vastgesteld. 
Basisschool WIJ stelt de mensheid voorop en gaat uit van de waarde van de mensen. WIJ 
streven ernaar het goede te doen, op een rechtvaardige wijze en met het gebruik van het 
verstand. Daarbij koppelt WIJ haar missie en visie aan pedagogisch tact en de vreedzame 
school. Handelen vanuit aandacht en gevoeligheid voor de leerling in een veilige omgeving, 
waarin verschillen tussen mensen mogen bestaan en er op democratische wijze 
beslissingen genomen mogen worden. Daarbij respect hebben voor ieders 
levensbeschouwing en kennis opdoen van de diverse geloofsovertuigingen. WIJ besteden 
aandacht aan de traditionele Nederlandse feestdagen (Sinterklaas, Kerst, Pasen en 
carnaval), maar ook aan feestdagen vanuit andere geloofsovertuigingen (zoals het 
Suikerfeest of Lichtjesfeest). Jaarlijks zullen diverse vieringen centraal staan, waarin WIJ 
verdiepend aandacht geven aan de vieringen. 

Ambities 
De komende vier jaar streven wij naar: 

1. Zicht op de ontwikkeling van kinderen. 
2. Eigenaarschap vergroten 

.  



- Kinderen zicht geven op de leerdoelen en hun ontwikkeling middels Snappet. 
Van daaruit  gaan we een schoolbreed digitaal portfolio opzetten waarin zowel 
leerlingen, leerkrachten als ouders de leerdoelen van het kind kunnen volgen en 
inzichtelijk wordt voor alle betrokkenen hoe een leerling deze doelen behaald.  

- Het vormgeven van een krachtige leeromgeving in het nieuwe schoolgebouw, 
waarbij de inrichting zoveel mogelijk afgestemd wordt op het stimuleren van 
eigenaarschap bij leerlingen.  

 
Communicatie 

- Het vergroten en faciliteren van de communicatie met ouders, door het 
implementeren van het school ouder communicatie platform Schoudercom. 
WIJ vindt ouderbetrokkenheid zeer belangrijk en door middel van 
Schoudercom, maar ook door middel van het digitale portfolio hopen WIJ 
ouders actief te betrekken bij het leerproces van hun kinderen. Ook wil WIJ 
ouderhulp inzetten in bredere zin van het woord: ouders wordt gevraagd een 
bijdrage te leveren aan boeiend onderwijs vanuit hun hobby of beroep in het 
thematisch middagprogramma kernconcepten.  

- Het verder ontwikkelen van het groeilab binnen de school voor sneller 
ontwikkelende kinderen, om ervoor te zorgen dat ook deze kinderen hun 
talenten zoveel mogelijk op niveau kunnen ontwikkelen.  

- Het aanpassen, optimaliseren en uitdragen van het nieuwe beleidsplan voor 
basisschool WIJ op het gebied van ondersteuning en zorg: het optimaliseren 
van de communicatielijnen binnen- en tussen units om te zorgen dat de 
ontwikkeling van leerlingen (die op een aangepast niveau werken/met 
specifieke ondersteuningsbehoeften) zo goed mogelijk gemonitord wordt.  

- De doorgaande lijn op het gebied van ‘leren leren’ optimaliseren en inzichtelijk 
maken voor teamleden en ouders.   

 

Didactisch handelen 
- Het optimaliseren van het didactisch handelen van leerkrachten binnen het 

thematisch middagprogramma kernconcepten, zodat ook hierbinnen 
differentiatie mogelijk wordt en kinderen die meer uitdaging nodig hebben op 
een verdiepend niveau binnen de eigen unit te werk kunnen gaan met een 
thema.  
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‘Samen voor boeiend onderwijs’ 
 
Tussen de gemaakte keuzes op basisschool WIJ en het koersplan van de overkoepelende 
stichting Trinamiek is een koppeling zichtbaar. 
 
Visie van Trinamiek 
Ieder kind is uniek en met een lerende organisatie wil Trinamiek boeiend onderwijs realiseren 
voor elk kind. Trinamiek wil in verbinding met de omgeving zijn, van buiten naar binnen, 
toekomstgericht en anticiperend. Diversiteit staat hoog in het vaandel. De scholen 
verschillen in velerlei opzicht. Wat zij met elkaar delen is de dialoog over de kwaliteit van het 
onderwijs. Iedereen binnen Trinamiek bouwt aan lerende scholen die voortdurend werken 
aan de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij staan de volgende drie thema’s centraal. 

 
Figuur 3. Koersplan Trinamiek 
 
De kernthema’s van Trinamiek zijn uitgewerkt in het Trinamiek-koersplan (zie bijlage 1). De 
gemaakte keuzes van basisschool WIJ sluiten hierbij aan. 
 
Boeiend onderwijs 
Het onderwijs heeft een belangrijke taak in de ontwikkeling  van aanwezig 
e talenten van jonge mensen waarmee zij een waarde(n)volle bijdrage kunnen leveren aan 
onze samenleving. Het onderwijs op WIJ doet er dus toe. WIJ blijven ons onderwijs 
voortdurend ontwikkelen, zodat het voor de leerlingen, ouders, leraren, de omgeving en de 
samenleving de moeite waard is! Boeiend onderwijs is het vertrekpunt. Leerlingen raken 
gemotiveerd wanneer ze invloed hebben op hun eigen leerproces. Hoe betekenisvoller het 
onderwijs is, hoe groter de betrokkenheid (Bron: Jan Jutten,  Ont-moeten).  
 
Op WIJ worden voortdurend gezocht naar het betekenisvol maken van het onderwijs. De 
kernconcepten worden uitgewerkt binnen een thematisch middagprogramma, waarin 
school- en unitbreed verschillende lessen worden vormgegeven of vraagstukken (komend 
vanuit de kinderen) worden onderzocht. Verschillende (wereldoriënterende) vakken komen 
hierbij aan bod en samenwerken staat centraal. Ook begeleiding in de ontwikkeling van 
21ste eeuwse vaardigheden komt aan bod: creatief en kritisch denken, ICT vaardigheden, 
probleemoplossend vermogen, zelfstandig werken en samenwerken.  
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Pedagogisch tact 
“Het goede doen op het juiste moment ook in de ogen van ieder kind” 
WIJ zijn voortdurend bezig met de vraag hoe een pedagogisch verantwoorde, 
vertrouwenwekkende en stimulerende omgang van leraren met hun leerlingen eruit ziet. Dat 
doen wij omdat wij ervan overtuigd zijn dat de relatie met de leerling aan de basis staat van 
de ontwikkeling van zijn aanwezige talenten. En vanuit deze relatie geven wij de leerling 
tegelijk de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen ontwikkeling. 
 
Pedagogiek is de vaardigheid om in alle twijfel en onzekerheid onderscheid te maken tussen 
wat goed is en wat verkeerd, passend en ongepast, in de omgang met kinderen. Van Manen 
noemt dit “Weten wat te doen, wanneer je niet weet wat te doen.” Het ontwikkelen van tact is 
het antwoord op de prikkel om in iedere situatie met respect en aandacht te handelen. 
Tactvol handelen doe je onvoorzien, onmiddellijk, situationeel en improviserend: gevoelig, 
ontvankelijk, bedachtzaam. Het draait om helpen, bemoedigen, terechtwijzen, respecteren, 
aansporen, prikkelen (Bron: Max van Manen,  Pedagogische sensitiviteit in de omgang met 
kinderen). 
 
Het thema ‘gelijkwaardigheid’ neemt binnen het unitonderwijs op WIJ een unieke plaats in. 
Het unieke onderwijsconcept op WIJ wil kinderen binnen sluiten en biedt daarvoor de 
mogelijkheid in de vorm van het werken in heterogene basisgroepen en homogene 
niveaugroepen binnen één unit, waardoor het samenwerken tussen kinderen vanuit 
verschillende leeftijdscategorieën gestimuleerd wordt en tevens het werken op het eigen 
niveau mogelijk wordt. WIJ leggen daarmee de focus op de sociale ontwikkeling en sociale 
relaties binnen de unit en probeert tegelijkertijd op didactisch niveau eigenaarschap te 
vergroten: hoe betekenisvoller en passender het onderwijs door leerlingen ervaren wordt, 
hoe groter de betrokkenheid en motivatie zal zijn om zich hierbinnen actief te ontwikkelen.  
 
Samen 
Trinamiek is een groep van 25 verschillende scholen. Omdat we verschillend zijn, hebben we 
elk iets unieks bij te dragen. Wij luisteren naar elkaar en worden door elkaar verrast. Verschil 
brengt waarde voort en onze samenleving berust daarop. De wereld is een complexe, 
interactieve ecologie waarin diversiteit – biologisch, persoonlijk, cultureel en religieus – 
essentieel is. Wij zien Trinamiek als een levend systeem. Samen dragen we in alle diversiteit 
verantwoordelijkheid voor boeiend onderwijs. Om dat vorm te geven omarmen wij de 
principes van de lerende organisatie: persoonlijk meesterschap, mentale modellen, gedeelde 
visie, teamleren en systeemdenken (Bron: Peter Senge, De vijfde discipline & Jonathan Sacks, 
Leven met verschil).  
 
‘Samen’ is binnen Trinamiek zichtbaar in brede zin. Verbinding en samenwerking vormen de 
rode draad in WIJ met een aantal belangrijke pijlers: 

● WIJ werken met units: een groep kinderen van verschillende leeftijden en niveaus 
bij elkaar, waardoor kinderen van en met elkaar leren (zie figuur 1). 

● Coöperatief werken; het leren in verbinding met elkaar. 
● Democratisch (wereld)burgerschap; onze verbinding in een pluriforme 

samenleving, waarbij we openstaan voor verschillen tussen elkaar. 
● Vreedzame school; de klas en school vormen een leefgemeenschap, waarin 

kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.  
● Duurzaamheid; aandacht en zorg voor volgende generaties en het ecosysteem.  

Zowel samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten (teamleren) en ouders zijn daarbij 
belangrijk, maar ook de samenwerking met partners waarmee WIJ een integraal 
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kindcentrum vormt is uniek en biedt de mogelijkheid voor optimale afstemming op de 
behoeftes van kinderen, wat een doorgaande lijn in de ontwikkeling ten goede komt. Bij WIJ 
worden peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar immers in één doorgaande lijn gevolgd en 
krijgen daarbij een aanbod op maat afgestemd op de onderwijsbehoeften. WIJ bieden 
maatwerk in leerstof, leertijd en leerstijl, zodat er alle ruimte is om talenten optimaal tot bloei 
te laten komen.  Kinderen kunnen zo binnen en buiten schooltijd zich optimaal en in de volle 
breedte ontwikkelen. WIJ bieden een aanbod op maat. Dit betekent dat ouders van 
kinderopvang en onderwijs samen gebruik kunnen maken, maar ook voor één van beide 
voorzieningen kunnen kiezen. WIJ ondersteunen de behoeftes van het kind en het gezin 
hierdoor optimaal.  
 

WIJ en een passend aanbod 
 
Visie op leren 
Binnen het onderwijs vindt er de laatste jaren steeds meer een verschuiving plaats in de visie 
op leren. Daarbij wordt er plaats gemaakt voor een meer constructivistische wijze van leren, 
in plaats van een objectivistische wijze. Binnen het objectivisme wordt kennis van buitenaf 
aangereikt aan de leerlingen. De leerdoelen worden daarbij niet afgestemd op de behoeftes 
van de individuele leerling. In tegenstelling tot de objectivistische zienswijze wordt binnen 
het constructivisme uitgegaan van het construeren van kennis door de leerlingen zelf. Van 
de lerende wordt een actieve rol verwacht op zoek naar kennis. De inrichting van het 
onderwijs moet ervoor zorgen dat zij de mogelijkheid hebben om invulling te geven aan hun 
persoonlijke behoeftes (Annevirta & Vauras, 2006; Dignath & Büttner, 2008). De leerlingen 
wachten niet tot de informatie wordt aangereikt, maar zoeken actief naar betekenisvolle 
informatie (Driessen & Bodewes, 2006; Driessen & Bodewes, 2006). De gecreëerde 
leeromgeving moet uitdaging bieden aan de leerlingen om zich te ontplooien, te werken in 
eigen tempo en in overleg met anderen. Kortom de verantwoordelijkheid moet meer bij de 
leerlingen komen te liggen (Gunning, 2011; Jutten, 2008). WIJ streven deze 
constructivistische visie op leren na en richten de onderwijsomgeving zo in dat 
zelfregulerend leren; het het reguleren, controleren en monitoren van de eigen leerdoelen, het 
eigen gedrag en motivatie, -iets wat als essentieel wordt gezien om deze visie na de streven 
(Pintrich, 2000; 2004)-, mogelijk wordt. Zowel het ontwikkelen van eigenaarschap, het 
stimuleren van onderzoekend leren als het leren werken in een leergemeenschap vloeien 
voort uit deze visie.  

Doelstelling 
Basisschool WIJ werkt met kerndoelen; een beschrijving van kwaliteiten van leerlingen op 
het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden, welke aangeven wat leerlingen in een 
bepaald deel van hun opleiding moeten kennen en kunnen. De kerndoelen zijn samen met de 
referentieniveaus voor rekenen en taal de belangrijkste landelijke leerplankaders in het 
primair onderwijs (SLO). De referentieniveaus zijn daarbij een nadere aanvulling op de 
kerndoelen; daar waar de kerndoelen beschrijven wat het aanbod moet zijn in het 
basisonderwijs, beschrijven de referentieniveaus specifieker wat kinderen moeten begrijpen, 
kennen en kunnen: niet alleen aanbod, maar ook opbrengst (Noteboom, van Os & Spek, 
2011). 

Binnen de visie op leren en de kern- en referentiedoelen die WIJ gebruiken om tegemoet te 
komen aan de doelstelling voor kwalitatief goed onderwijs, streeft WIJ naar een optimale 
afstemming tussen de didactische aanpak van leerkrachten en de behoeften, de leerstijlen 
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en het niveau van de leerlingen. Ondanks dat de visie van WIJ voornamelijk de grondslag 
vinden in de constructivistische visie, blijven namelijk ook de intentionaliteit van de 
leerkracht belangrijk wanneer feitenkennis en vaardigheden worden aangeboden. De rol van 
de leerkracht kan zo variëren van een meer sturende rol naar een coachende rol.  

Aanbod  
Het aanbod van Basisschool WIJ bereiden de leerlingen voor op het vervolgonderwijs en de 
samenleving. WIJ bieden onderwijs aan de hand van kerndoelen op de gebieden taal, 
rekenen, motoriek, spel, sociaal-emotioneel en kunst & cultuur, aangeboden door 
vakspecialisten. Daarbij wordt er in het ochtendprogramma in de groepen 3 t/m 8 gewerkt 
met methoden die aansluiten bij deze kerndoelen. Ook digitale en adaptieve programma’s 
worden hierin verwerkt. Binnen het onderwijs in unit 2 (4 tot 6 jaar) en in het thematisch 
middagprogramma kernconcepten in unit 3 en 4 wordt alleen vanuit de kerndoelen gewerkt, 
waarbij een verbinding wordt gelegd tussen met de kerndoelen de gebieden taal, rekenen, 
motoriek, spel, sociaal-emotioneel en kunst & cultuur. Dit om de samenhang tussen 
verschillende systemen in de wereld inzichtelijk te maken en om de nieuwsgierigheid van 
leerlingen te voeden waarbij een beroep wordt gedaan op hogere orde denkprocessen 
(Bloom, 1964). Bij het samenstellen van het programma worden diverse methodes als 
naslagwerken gebruikt. Door te werken met de kernconcepten kiest WIJ voor open 
opdrachten, waarbij het eindresultaat nog niet bekend is. Uitsluitend werken met het 
standaard ontwikkelingsmateriaal heeft immers als nadeel dat het eindresultaat al vast staat 
voordat het kind begint, waar WIJ leerlingen juist de kans willen geven om dit zelf te creëren 
en op deze manier het welbevinden en competentiegevoel van leerlingen wil stimuleren. 
Voor de exacte invulling van het aanbod verwijzen WIJ naar de WIJ kindcentrumgids. Op 
deze wijze voldoet basisschool WIJ aan de kerndoelen, de wettelijke eisen en wordt de 
doorgaande lijn in het ontwikkelingsproces bewaakt. 

Taalachterstanden 
Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. WIJ werken samen met de 
peuterspeelzaal binnen het Kindcentrum. Op deze manier wordt er toegewerkt naar een 
betere doorgaande lijn tussen peuter- en basisschool, waarbij de kernconcepten de basis 
vormen. Gekoppeld aan de kernconcepten wordt gericht gewerkt aan de doelen vanuit 
Parnassys (Leerlijnen Jonge Kind). Op basisschool WIJ maakt logo 3000 
(woordenschatonderwijs) eveneens onderdeel uit van het VVE-programma. Het 
VVE-onderwijs wordt aangeboden door de leerkrachten in overleg met de 
onderwijsassistent, die hier speciaal voor is aangesteld. Ouders worden zoveel mogelijk 
betrokken. Naast het VVE-programma heeft basisschool WIJ aanbod voor anderstaligen. 
WIJ heeft ruime ervaring in het aanbieden van onderwijs aan vluchtelingen. Er wordt naar 
aanleiding van niveaubepaling een aanbod per leerling opgesteld. Met ouders die een andere 
voertaal spreken, wordt gecommuniceerd middels een tolk. 
 
Zicht op ontwikkeling en begeleiding 

Instructie en differentiatie 
Op WIJ wordt rekening gehouden met de verschillende startsituatie van elk kind door 
ongelijke instroom(datum) en niveau van de leerlingen. Een gedifferentieerde aanpak/ 
inrichting is dan ook noodzakelijk. Er wordt hiermee aangesloten bij de zone van de naaste 
ontwikkeling (Vygotsky, 1987). WIJ passen het aanbod zoveel mogelijk aan aan de leerlingen 
door sensitief te zijn voor de lengte van instructies waar leerlingen behoefte aan hebben en 
door aanbod vanuit de methode te vereenvoudigen of te compacten en verrijken (zie ook ons 
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Beleidsplan Excellente Leerlingen). Doordat instructies van meerdere vakgebieden 
opeenvolgend gegeven worden, waarna de IK-tijd of zelfstandige verwerking in het WIJ-land 
plaatsvindt, ontstaat er tijdens de IK-tijd ruimte voor extra instructie of verrijking voor 
leerlingen die dit nodig hebben. Basisschool WIJ hanteert doelgerichte en effectieve 
instructie, waarbij gebruik gemaakt wordt van het directe instructiemodel. Hoofdkenmerken 
van dit model zijn dat het leerlingen in staat stelt om basiskennis en vaardigheden op een 
krachtige wijze te ontwikkelen, er vanuit heldere gewerkt wordt, een duidelijke 
leerstofopbouw in zit en directe feedback gegeven kan worden. Figuur 4 illustreert op welke 
wijze het directe instructiemodel op WIJ wordt ingezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figuur 4. Het directe instructiemodel op basisschool WIJ 

 
Monitoring van de ontwikkeling 
Door het nauwkeurig volgen van de ontwikkeling van de leerling worden eventuele 
leerproblemen tijdig gesignaleerd. In dit proces is samenwerking met ouders belangrijk. WIJ 
zien ouders als samenwerkingspartners. Zij worden nauw betrokken in de zorg en 
ontwikkeling rondom hun kind.  

Door middel van observaties en toetsen brengen de leerkrachten in de unit drie keer per jaar 
de onderwijsbehoeften van alle leerlingen in kaart, verwerkt in een groepsoverzicht. Dit wordt 
gebruikt om doelgericht en efficiënt onderwijs te bieden aan elke leerling. Om de 
ontwikkeling van kinderen op unit- en schoolniveau gedurende het hele jaar te monitoren en 
ouders en kinderen hierbij actief te betrekken vinden daarnaast een aantal 
gesprekscyclussen plaats op school-unit en kind/ouderniveau die hieronder beschreven 
zullen worden: 

- Ouder-kind gesprekken: deze gesprekken worden gevoerd bij de start van het 
schooljaar en na elk rapport. De data hiervoor zijn opgenomen in de jaarplanning. 

- Kindgesprekken: kindgesprekken zijn gesprekken tussen een leerkracht of specialist 
en de leerling. Deze kunnen worden gevoerd wanneer we op vakgerelateerd gebied 
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een dieper inzicht wensen te verkrijgen over de strategie waarmee een leerling een 
bepaalde opdracht of toets heeft gemaakt. Vaak wordt een dergelijk gesprek 
geïnitieerd door de leerkracht en uitgevoerd door de leerkracht of coördinator van dit 
vakgebied. Ook op sociaal-emotioneel gebied kunnen kindgesprekken gevoerd 
worden, wanneer signalen erop wijzen dat dit nodig is om het welbevinden van het 
kind te stimuleren. 

- Unitoverleg: elke dag tussen vindt een overleg plaats tussen de leerkrachten van de 
eigen unit, welke door de bouwcoördinator geleid wordt. In dit overleg wordt de dag 
geëvalueerd en worden aanpassingen in het programma voor de dag van morgen of 
de rest van de week besproken. Tevens wordt relevante informatie uitgewisseld 
omtrent de ontwikkeling van leerlingen per vakgebied. Omdat WIJ met 
vakspecialisten werkt, stelt dit leerkrachten in staat om op een specifiek gebied de 
ontwikkeling te monitoren en onderwijs af te stemmen. Relevante ontwikkelingen 
zullen tijdens het unitoverleg met de andere vakspecialisten / leerkrachten van de 
basisgroep gedeeld worden.  

- IB-unitoverleg: WIJ werken niet meer met drie vaste momenten in het jaar waarin een 
groep besproken wordt met de IB-er, maar hebben ervoor gekozen om de 
ontwikkeling systematischer te monitoren en ons daarbij meer de richten op het 
individuele kind en diens ontwikkeling. Het IB-unitoverleg vindt één keer in de drie 
weken plaats. Tijdens dit overleg schuift de intern begeleider (IB-er) aan bij een 
unitoverleg en is er de mogelijkheid om de ontwikkeling van leerlingen die extra 
onderwijsbehoeften hebben of nodig blijken te hebben te evalueren of bespreken.  

- Analyse-unitoverleg: om de ontwikkeling van alle leerlingen goed te kunnen 
monitoren en deze te delen met de leerkrachten in de unit, wordt na elk methodeblok 
een analyse-unitoverleg gepland. Elke vakspecialist bespreekt hierin de resultaten op 
de methodetoetsen en de aanpak voor de komende periode wordt besproken en 
eventueel aangepast op basis van de visie van de andere vakspecialisten en IB-er. 
Ook de sociaal-emotionele- en motorische ontwikkeling van de kinderen komen in dit 
overleg aan bod. 

- Analyse-schooloverleg: vier keer per jaar komen de vakspecialisten van elke unit en 
de intern begeleider bij elkaar om de schoolbrede ontwikkeling per vakgebied te 
bespreken. Dit wordt twee keer in het jaar gedaan aan de hand van de trendanalyse 
van de resultaten op de Cito-toetsen. Aan de hand van deze gesprekken wordt een 
plan van aanpak besproken en aan het team gepresenteerd op één van de drie 
studiedagen die hiervoor ingepland zijn met het team. 

Samenwerking met externen 
Wanneer WIJ qua aanbod in de unit onvoldoende tegemoet kunnen komen aan de 
onderwijsbehoeften van een leerling, volgt een overleg tussen leerkracht van de basisgroep 
en/of vakspecialist (als het om een betreffend vakgebied gaat), de intern begeleider en/of 
ouders. Hier kan worden besproken wat de leerling nodig heeft om zich verder te kunnen 
ontwikkelen en kan er afhankelijk van de problematiek, onder andere één van de volgende 
stappen genomen worden: 

● Contact met het Onderwijs Expertisecentrum van Trinamiek voor het aanvragen van 
een observatie, advies, een diagnostisch onderzoek, een Multidisciplinair Overleg 
(MDO) of een arrangement voor extra ondersteuning. 

● Contact met het samenwerkingsverband Profi Pendi voor de aanvraag van een 
MDO/collegiale consultatie.  
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● Aanmelding bij logopedie. Dit kan zowel binnen als buiten school. Op WIJ wordt 
binnen school begeleiding gegeven aan leerlingen vanuit Logopediepraktijk de Wit en 
Portier. 

● Aanmelding bij het Jeugdteam IJsselstein voor een verwijzing, diagnostisch 
onderzoek, multidisciplinair overleg of de mogelijkheid tot ouderbegeleiding.  

● Aanmelding bij kinderfysiotherapie. Dit kan zowel binnen als buiten school. Op WIJ 
wordt binnen school kinderfysiotherapie gegeven vanuit fysiotherapiepraktijk de 
Groene Biezen. 

● Aanvragen van een onderzoek of ondersteuning buiten school. Ouders moeten dan 
voor een verwijzing een aanmelding doen bij het Jeugdteam of moeten voor een 
verwijzing naar de huisarts. 

● Contact met de GGD (jeugdarts) voor verwijzing, consult of MDO 
● Aanvraag ambulante begeleiding bij een clusterschool, eenmalig of via een 

arrangement. 

Voor meer informatie over leerlingenzorg en ondersteuning vanuit het OEC of andere externe 
partijen verwijzen wij naar ons ondersteuningsplan. 

 
Betrokkenheid van leerlingen  
Op onze school vinden wij het belangrijk dat leerlingen eigenaar worden van hun eigen 
leerproces. Daarvoor is betekenisvol onderwijs nodig, maar zicht op de eigen ontwikkeling, 
het maken van eigen keuzes in het volgen van instructies of opstellen van leerdoelen is 
daarbij belangrijk. WIJ bereiden leerlingen hier in de verschillende groepen op voor door 
middel van het schoolbreed inzetten en afbouwen van de volgende elementen. 

Tabel 2: Totstandkoming eigenaarschap van het leerproces 

Onderwerpen   Unit 2 (groep ½)   Unit 3 (groep 3/4/5)   Unit 4 (groep 6/7/8)  

Uitgestelde 
aandacht  

Een ketting die staat voor 
de beschikbaarheid van 
de vakspecialist.  
  
  
  
  

Dobbelsteen (incl. 
vragenblokjes) met kleuren 
die staat voor de 
beschikbaarheid van de 
vakspecialist. Overgang 
naar het afbouwen hiervan 
wanneer dit kan.  

Dobbelsteen wordt in 
principe niet meer 
gebruikt.  

Vreedzame 
school  

Eigen unitregels opstellen 
met de kinderen.  

Eigen unitregels opstellen 
met de kinderen.  

Eigen unitregels 
opstellen met de 
kinderen.  

Reflectie   Reflectiekringen na elk 
werkmoment.  

Reflectiekringen na elk 
werkmoment.  

Reflectiekringen na elk 
werkmoment.  

Dag- en 
weektaak  

Introductie van de 
weektaak door het 
werken met symbolen 
gekoppeld aan taakjes.  

Introductie van de dag- en 
weektaak op papier.  

Werken met de 
weektaak.  

.  



Nakijken      Introductie van de 
nakijktafel om leerlingen 
zelf hun werk na te laten 
kijken.  

Werken met de 
nakijktafel.  

Digitaal 
portfolio   Werken met een digitaal 

portfolio om leerdoelen 
inzichtelijk te maken. Zie 
meerjarenplanning.  

Werken met een digitaal 
portfolio om leerdoelen 
inzichtelijk te maken. Zie 
meerjarenplanning.  

Werken met een 
digitaal portfolio om 
leerdoelen inzichtelijk 
te maken. Zie 
meerjarenplanning.  

Taakaanpak 
(keuzevrijheid) 

Aanbieden strategieën  Aanbieden strategieën 

keuzevrijheid in 
gebruik van 
aangeboden 
strategieën 

Keuze eigen 
werkplek 

Afhankelijk van het 
keuzebord 

Ja, start afhankelijk van 
de groep  Ja 

 

Toetsing en resultaten  
Op onze school wordt gewerkt met methodetoetsen om de voortgang op de leerdoelen te 
monitoren. Daarnaast worden twee keer in het jaar de landelijke Cito toetsen afgenomen. De 
resultaten hiervan worden op school-unit en ouder/kind niveau besproken tijdens de 
daarvoor bestemde overleggen. In groep 8 wordt de digitale en adaptieve eindtoets Route 8 
afgenomen. Er is bewust gekozen van de invoering van deze eindtoets, omdat het adaptieve 
karakter past bij de visie van onze school. Een schooladvies wordt gegeven vòòr de afname 
van Route 8 en besproken worden met de betreffende leerling en diens ouders. Wanneer de 
score op de Route 8 toets hoger ligt dan het schooladvies, kan het advies in overleg met de 
leerkracht en intern begeleiding aangepast worden. 
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WIJ en een veilige leeromgeving 
 
Sociale veiligheid 
WIJ willen kinderen zich niet alleen optimaal laten ontwikkelen in de academische vakken, 
maar willen ook een bijdrage leveren aan de sociale en maatschappelijke vorming van 
leerlingen. De school dient een plek te zijn waar alle kinderen zichzelf kunnen zijn en zich 
veilig en prettig voelen. Alleen dan kunnen ze leren. WIJ doen veel om sociale veiligheid te 
bevorderen en om ongewenst gedrag zoals pesten te voorkomen. De preventieve 
maatregelen staan nader uitgewerkt in ons beleidsplan sociale veiligheid. 

Uitgangspunt voor het beleid inzake sociale veiligheid op onze school is het programma van 
De Vreedzame School. De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie 
en democratisch burgerschap. Het programma helpt onze school een gemeenschap te 
vormen waarin we leerlingen actief aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor elkaar, hun 
omgeving, voor de schoolgemeenschap en de samenleving. Met de Vreedzame School 
besteden WIJ aandacht aan basale sociale-emotionele en burgerschapscompetenties die 
wenselijk zijn in een democratische samenleving, zoals je verplaatsen in een ander, op een 
democratische manier met elkaar beslissingen nemen, openstaan voor verschillen tussen 
mensen, constructief conflicten oplossen, omgangsvaardigheden en verantwoordelijkheid 
nemen voor de gemeenschap. WIJ besteden hier aandacht aan op individueel-, op unit- en op 
schoolniveau en vinden het belangrijk om ook ouders hierbij te betrekken. Dat doen WIJ door 
te informeren over wat de school doet aan het voorkomen en aanpakken van ongewenst 
gedrag, zoals pesten en over bij wie ze terecht kunnen als er iets is. WIJ nemen ouders hier 
serieus in. Tevens worden ouderavonden georganiseerd waarin de dialoog over sociale 
veiligheid centraal staat. De verantwoordelijke voor dit programma (respectcoördinator) is 
Suzanne Duijsters (suzanne.duijsters@kindcentrum-wij.nl).  

Leerkrachten nemen bij zorgen rondom de sociale veiligheid of sociale ontwikkeling van 
leerlingen contact op met de intern begeleider. Tijdens het analyse-unitoverleg één keer per 
maand wordt tevens aandacht besteed aan dit onderwerp. De intern begeleider bepaalt in 
overleg met de leerkracht en directie welke interventies eventueel kunnen worden ingezet. 
Wanneer het om interventies gaat rondom individuele leerlingen worden ouders hier altijd bij 
betrokken. 

Pedagogisch klimaat 
‘Het goede doen op het juiste moment, ook in de ogen van ieder kind’. 
WIJ handelen vanuit pedagogisch tact. ‘Weten wat te doen, ook wanneer je niet weet wat te 
doen’ (van Manen) 
Op basis van onze pedagogische doelstellingen van de school, hanteren WIJ regels in de unit 
en in de school om kinderen zich veilig te laten voelen. De methode De Vreedzame School 
biedt hiervoor expliciet een pedagogisch kader en streeft naar; 

- Kinderen op een democratische manier gezamenlijk besluiten kunnen nemen, 
- Conflict constructief kunnen oplossen, 
- Zich zorgzaam en verantwoordelijk opstellen ten aanzien van de gemeenschap 
- Openstaan voor verschillen tussen mensen. 

Deze doelen zijn terug te vinden in de thema’s van de lesblokken. 
Voor een uitwerking van onze regelgeving omtrent sociale veiligheid en De Vreedzame 
School verwijzen WIJ u naar ons beleidsplan Sociale Veiligheid. 
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Burgerschap 
Conform de visie van de school vormen verbinding en samenwerking de rode draad binnen 
WIJ, waarbij een aantal pijlers een belangrijke verbinding zichtbaar maken met actief 
burgerschap en sociale cohesie.  

- WIJ werken met units: een groep kinderen van verschillende leeftijden en niveaus bij 
elkaar, waardoor kinderen van en met elkaar leren (zie figuur 1). 

- Coöperatief werken; het leren in verbinding met elkaar. 
- Democratisch (wereld)burgerschap binnen de kernconcepten; kennis over een 

pluriforme samenleving, waarbij we openstaan voor verschillen tussen elkaar.  
- Vreedzame school; de klas en school vormen een leefgemeenschap, waarin kinderen 

leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.  
- Duurzaamheid; aandacht en zorg voor volgende generaties en het ecosysteem. WIJ 

is een afvalvrije school. 
- We voeden onze leerlingen op tot actieve burgers, die meegenomen worden in de 

uitvoering van maatschappelijke thema’s (4 en 5 mei viering) en (inter)nationale 
gebeurtenissen (zoals aardbevingen). Tevens krijgen zij kennis mee via de begrijpend 
leesmethode. 

- Jaarlijkse sponsoractiviteiten en crowdfundingacties*. 
 
*Sponsorgelden worden ter beschikking gesteld aan het gekozen goede doel. In het geval 
van schoolspecifieke doelen zal het geld daaraan besteed worden. De school legt hierover 
verantwoording af in de WIJzer (nieuwsbrief). Middels crowdfundingacties proberen WIJ 
geld binnen te halen om tijdens elk kernconcept een bezoek te brengen aan een educatieve 
bestemming. 
 

WIJ en de lerende organisatie  
 
Personeelsbeleid WIJ 
Om samen zorg te dragen voor boeiend onderwijs, omarmen WIJ de principes van de 
lerende organisatie: persoonlijk meesterschap, mentale modellen, gedeelde visie, teamleren 
en systeemdenken. Een lerende school bevordert de scholing en ontwikkeling van alle 
medewerkers om zichzelf (met een gevoel van welbevinden) voortdurend aan te passen aan 
een veranderende omgeving. Naast het aanleren van nieuwe vaardigheden vraagt dit ook het 
afleren van oude gewoontes (Senge, 1990).  
 
Persoonlijk meesterschap 
Iedere leerkracht binnen WIJ stelt zichzelf de vraag wie hij wil zijn voor het kind en geeft 
daaraan invulling. Vanuit een integrale benadering kiezen WIJ er nadrukkelijk voor om de 
persoonlijke ontwikkeling af te stemmen op de schoolontwikkeling. WIJ leggen verbinding 
tussen de doelen van de school en de vakbekwaamheid van medewerkers. De persoonlijke 
ontwikkeling van het team als geheel en van ieder teamlid afzonderlijk kan niet los gezien 
worden van de ontwikkeling van de school (jaarlijks vastgelegd in het scholingsplan). 
‘Levenslang leren’ geldt zeker voor de beroepsgroep van leraren. Het feit dat elke leerkracht 
tevens de rol van vakspecialist op onze school aanneemt, is belangrijk voor de 
loopbaanontwikkeling en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Onderdeel van het 
persoonlijk meesterschap is de gesprekkencyclus, waarin leerkrachten na bespreking en 
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vaststelling van de te ontwikkelen bekwaamheden een persoonlijk ontwikkelingsplan 
opstellen. De gesprekkencyclus ziet er als volgt uit: 
 
Tabel 3. Gesprekkencyclus in het kader van het kwaliteitsbeleid 
 
Gesprekken  2017 - 

2018 
2018 - 
2019 

2019- 
2020 

2020- 
2021 

Ontwikkelingsgesprek  X       
Beoordelingsgesprek, incl. 
ontwikkelingsgesprek 

  X     

Unitbezoeken  X  X  X  X 
Horizontale 
verantwoording* 

    X  X 

*Vanwege het karakter van een lerende organisatie, willen Trinamiek en WIJ een andere draai 
geven aan de klassieke functionerings- en beoordelingsgesprekken. Er wordt toegewerkt naar 
horizontale verantwoording, waarbij ontwikkelgesprekken tussen medewerkers binnen 
Trinamiek met dezelfde functie een belangrijkere plaats gaan innemen. In het schooljaar 
2018-2019 wordt met een pilot gestart.  
 
Als onderdeel van persoonlijk meesterschap kan gebruik gemaakt worden van de Trinamiek 
Academie. Dit aanbod vergroot de mogelijkheid voor personeel om deel te nemen aan 
scholing die sterk gericht is op de praktijk.  
 
Gedeelde visie 
De visie van WIJ is helder en in gezamenlijkheid met het hele team opgesteld. De 
kernwaarden zijn zichtbaar en merkbaar in de school. Pedagogische en onderwijskundige 
doelen zijn helder. Er is een koppeling met de kernwaarden van Trinamiek.  
 
Mentale modellen 
Een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid is dat collega’s inzicht hebben in de eigen 
mentale modellen. Essentieel is dat de mentale modellen van het team passend zijn binnen 
de visie van WIJ. Intervisie en de komst van professionele leergemeenschappen zullen het 
inzicht vergroten. 
 
Teamleren 
Teamleren is het gezamenlijk leren praten over onderwijsleerprocessen, onderlinge 
communicatiepatronen, het samen geformuleerde competentieprofiel en kernwaarden die 
het uitgangspunt zijn. Teamleren heeft als doel processen die in een school spelen, te 
verbeteren. In een lerende organisatie ontstaat als het ware een leersysteem, waarin 
leerkrachten, teams en de gemeenschap hun weg zoeken en samen kennis construeren. Dit 
leersysteem richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs (Senge, 1990). 
Binnen WIJ is het teamleren opgebouwd uit een aantal onderdelen: 

- Scholing op teamniveau: intervisie en studiedagen; 
- Expertise netwerken: intervisie en scholing omtrent de professionalisering van 

vakspecialismen; 
- Professionele leergemeenschap: de dagelijkse unitoverleggen zorgen voor een 

professionaliseringsslag en verbetering van het leren van de kinderen; 
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- Collegiale consultatie: coördinatoren en vakspecialisten brengen werkbezoeken op 
basis van leervragen van collega’s; 

- Audits: vanuit Trinamiek worden in de toekomst audits uitgevoerd om met een 
externe blik te kijken naar het onderwijs op WIJ; 

- Informele bijeenkomsten: personeelsuitjes, betrokkenheid bij zieke collega’s, etc.  
 
Een prettig leef- en werkklimaat moet eraan bijdragen dat het personeel zich betrokken voelt 
bij het werk en bij de school. Omdat een prettig werkklimaat essentieel is met betrekking tot 
het functioneren van mensen houden WIJ eens in de vier jaar een tevredenheidsonderzoek. 
Hiervoor gebruiken we het kwaliteitsinstrument WMK (werken met kwaliteit). 
 
Systeemdenken 
Systeemdenken is bedoeld om een bewustzijn te ontwikkelen er binnen WIJ een complex 
geheel van factoren is, die elkaar beïnvloeden en van elkaar afhankelijk zijn. Door de keuze 
voor unitonderwijs (van eiland naar WIJ-land) en de komst van professionele 
leergemeenschappen wordt dit bewustzijn gestimuleerd.  
 
Personeelsbeleid Trinamiek 
Stichting Trinamiek hanteert een integraal personeelsbeleid. Integraal personeelsbeleid 
betekent samenhangend personeelsbeleid. Dit is een vorm van personeelsbeleid waarbij de 
persoonlijke ontwikkelingsperspectieven van het personeel gerelateerd worden aan de 
inhoudelijke en organisatorische doelstellingen van de scholen en het bestuur. Hierbij gaat 
het om samenhang met de onderwijskundige ontwikkeling van de school en een 
samenhangende inzet van personeelsinstrumenten, waaronder mobiliteit, 
functioneringsgesprekken en scholing. Integraal personeelsmanagement beoogt 
samenhang te bewerkstelligen door uit te gaan van doelen, om daarop vervolgens de 
instrumenten van personeelsbeleid gericht te kunnen inzetten. Waar het in de essentie om 
gaat is: 

- Het stimuleren van de aantrekkelijkheid van het beroep van leraar, door meer 
perspectief in de loopbaan te bieden (functiemix); 

- Het scheppen van een arbeidsklimaat waarin permanente ontwikkeling normaal is en 
personeel als gevolg daarvan beter in staat is te voldoen aan de snel veranderende 
eisen die aan het werk worden gesteld (ontwikkelingsgesprekken en 
bekwaamheidsdossier). 

- Verbeteren van de mogelijkheden tot een leeftijdsbewust personeelsbeleid 
(beginnende leerkrachten, leerkrachten in situaties van vernieuwing en oudere 
leerkrachten); 

- Samenhangende inzet van personele middelen ten behoeve van de 
schoolontwikkeling (scholingsplan).  

 
Stichting Trinamiek streeft samen met de school een zo goed mogelijke bezetting, een 
adequate invulling van taken, een juiste verhouding tussen fulltimers en deeltijders en een 
scholing die gericht is op de gestelde pedagogische en onderwijskundige doelen en de 
gekozen taken en functies, na. 

Onderdeel van het personeelsbeleid is het formatiebeleid. Daarbij wordt uitgegaan van een 
zo goed mogelijke personeelsbezetting en van het beleid dat door stichting Trinamiek is 
vastgesteld in het meerjarenformatiebeleidsplan. Het bevoegd gezag formuleert het 
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meerjaren formatiebeleid, dat jaarlijks wordt geactualiseerd in een bestuursformatieplan. 
Het schoolformatieplan is mede hierop gebaseerd. De besteding van het formatiebudget is 
erop gericht de bestaande taak- en functieverdeling te borgen en de functiemix verder door 
te voeren. Jaarlijks wordt in overleg met het bevoegd gezag afgesproken welke 
formatierekeneenheden en welk gedeelte van het BPB geld wordt overgedragen. Meer 
informatie omtrent het personeelsbeleid van Trinamiek staat vermeld in het 
personeelshandboek en het koersplan van Trinamiek.  

Ten slotte streeft Trinamiek naar een evenredige verdeling van vrouwen in de schoolleiding 
(cijfers zijn opvraagbaar). Op WIJ zijn vrouwen goed vertegenwoordigd in het 
managementteam (MT). Naast de mannelijke directeur zijn vijf vrouwen aan het MT 
verbonden. 

WIJ en kwaliteit 
 
Om schoolontwikkeling op WIJ te realiseren, werken WIJ met een heldere systematiek voor 
kwaliteitszorg.  Hierdoor ontstaat zicht op de kwaliteit voor interne en externe 
verantwoording en blijven alle collega’s zich afvragen: “Doen we de goede dingen goed?”. De 
uitdaging is het op alle niveaus zichtbaar, merkbaar en waar mogelijk meetbaar maken van 
de kernthema’s en kernwaarden van het koersplan van WIJ, met daaraan gekoppeld de 
waarden van Trinamiek. In de meerjarenplanning worden concrete doelen beschreven die op 
schoolniveau meetbaar zijn. De verschillende domeinen versterken elkaar door een 
duidelijke systematiek van afstemming en samenwerking. Belangrijke kwaliteitszorgvragen 
rondom de processen binnen de school, het handelen van de medewerkers*, de opbrengsten 
van de leerlingen (zie ook ondersteuningsplan en SOP) en de ontwikkelcapaciteit van de 
organisatie, staan centraal (figuur 5).  
 
*Essentieel hierbij is dat integraal personeelsbeleid hand in hand gaat met integraal 
kwaliteitsbeleid. Bij het realiseren van duurzame veranderingen en verbeteringen gaat het 
immers vooral om het verbeteren van professioneel gedrag van de medewerkers. Visie, 
kwaliteit en commitment zijn allen uitkomsten van langdurige veranderprocessen waarin 
mensen zelf in leren zien waar ze staan, wat hun sterke/zwakke kanten zijn, wat hun bijdrage 
aan de organisatie kan/moet zijn. Uiteindelijk gaat het erom dat mensen zich aan de 
verandering verbinden.  
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Figuur 5. Vier gebieden omtrent kwaliteitszorgvragen op WIJ 
 
Onze schoolontwikkeling en kwaliteitszorg zijn cyclische leer- en ontwikkelprocessen 
waarbij het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Jaarlijks 
wordt vanuit de PDCA-cyclus (plan, do, check, act; figuur 6) doelgericht gewerkt aan het 
verbeteren van de kwaliteit. In MT-vergaderingen en tijdens team studiedagen wordt op 
schoolniveau bekeken welke doelen behaald zijn en hoe ze geborgd zijn. Van en met elkaar 
leren om uniformiteit te creëren in de manieren van werken zijn daarbij van groot belang. 
Hier worden tevens verbeteringen of aanscherpingen van doelen besproken, waar een 
nieuwe cyclus vervolgens mee begint. In figuur 7 zijn alle beleidsdocumenten geïntegreerd in 
een integraal kwaliteitsschema. 
 
 
 

 
Plan: Visie en beleidsvorming (leiderschap) 
Do: Managementprocessen (personeel, cultuur en 
middelen) 
Check: Resultaten en opbrengsten (waardering 
personeel, ouders en omgeving) 
Act: Leren en verbeteren 
 
 
 
 
 

Figuur 6. Plan, do, check, act-model in combinatie met INK-managementmodel 
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Figuur 7. Integraal kwaliteitsschema WIJ 
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WIJ en de toekomst 
De ambities van WIJ zijn samen met de doelen vanuit het Koersplan van Trinamiek verwerkt 
in onderstaande meerjarenplanning. De doelen zijn onderverdeeld per kwaliteitsaspect uit 
figuur 5 om inzicht te geven in de verhouding van kwaliteitsaspecten waaraan op WIJ 
gewerkt wordt. De doelen gekoppeld aan het kwaliteitsaspect “opbrengsten en 
leerresultaten” worden uitgewerkt in de halfjaarlijkse trendanalyses. 

 

Kern- 
thema
’s 
Trina- 
miek 

Kwaliteits 
aspect 

Doelstellingen  Verantw
oordelij
ke 

Ondersteu
ning/ 
uitwerking 

18-19  19-20  20-21  21-22 

Boeie
nd 
onder- 
wijs 

Interne 
proce 
ssen 

Het aanbod van 
het vak Engels is 
ingebed in ons 
curriculum voor 
unit 2, 3 en 4. 

Werkgro
ep 
Engels 

Intern 
Begeleider
s 

1  2  3  4 

Interne 
processe
n  
 
 

Optimalisatie van 
het groeilab door 
uitwerking van de 
functie en taken in 
het beleidsplan 
excellente 
leerlingen.  

Talent- 
coach  

Intern 
begeleiders
, werkgroep 
kernconce
pten 

1  2  3  4 

Opbrengs
ten 

Er wordt gewerkt 
aan de hand van 8 
kernconcepten per 
schooljaar. De 
inhoud van het 
programma wordt 
systematisch 
geëvalueerd, 
geoptimaliseerd 
en geborgd. 

Werkgro
ep kern- 
concept
en 

  1  2  3  4 

Trinamiek  Er wordt door alle 
leerkrachten 
gewerkt vanuit 
leerlijnen. 

Vakspe
cialisten 

Intern 
begeleiders 

2  3  4   

Trinamiek  Leerlingen ervaren 
eigenaarschap 
over hun eigen 
leerproces: een 

ICT 
coördin
ator,dire
cteur 

Intern 
begeleiders 

2  3  4   
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schoolbreed 
digitaal portfolio 
dat inzichtelijk is 
voor leerlingen, 
leerkrachten en 
ouders wordt door 
de gehele school 
geïmplementeerd.  

Opbrengs
ten 

Rapporten en 
groepsoverzichten 
worden 
ontwikkeld en 
gedigitaliseerd in 
combinatie met 
het digitaal 
portfolio.  
 

ICT 
coördin
ator,dire
cteur 

Intern 
begeleiders 

1  2  3  4 

Interne 
processe
n 

Gepersonaliseerd 
leren wordt verder 
ingevoerd door het 
systematisch 
inzetten van 
adaptieve digitale 
middelen 
(rekentuin/taalzee
)  

Unitleid
ers 

Vakspeciali
sten  taal 
en rekenen 

1  2  2  3 

Trinamiek  Leerlingen kunnen 
verschillende 
denkgewoonten 
hanteren. 

  vakspeciali
sten 

2  3  4   

Pedag
ogisc
h tact 

Handelen 
van 
medewer
kers 

Leerkrachten 
weten het digitale 
portfolio effectief 
in te zetten, zodat 
tegemoet 
gekomen wordt 
aan 
eigenaarschap bij 
leerlingen. Dit 
wordt vastgelegd 
in het 
borgingsdocumen
t per unit. 

Unitleid
ers 

vakspeciali
sten/ ICT 
coördinator 

1  2  3  4 

Handelen 
van 

Leerkrachten 
kunnen 

Unitleid
ers 

Talentcoac
h/Intern 

2  3  4   
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medewer
kers 

differentiëren 
binnen 
kernconcept 
lessen in de vorm 
van het toepassen 
van de niveaus 
van de taxonomie 
van bloom om 
tegemoet te 
komen aan de 
functie van het 
groeilab. 

Begeleider
s 

Interne 
processe
n 

In het kader van 
de Vreedzame 
School worden 
mediatoren actief 
ingezet en wordt 
hun functie 
regelmatig 
geëvalueerd. 

Werkgro
ep 
vreedza
me 
school 

  3  4     

Trinamiek  Het beleidsplan 
sociale veiligheid 
wordt aangepast 
naar basisschool 
WIJ en met het 
team 
doorgenomen. 

Werkgro
ep 
vreedza
me 
school 

Alle 
medewerke
rs 

1  2  3  4 

Same
n 

Trinamiek  Ouderbetrokkenhe
id 3.0 wordt 
gestimuleerd door 
het invoeren van 
het 
oudercommunicat
ie- platform 
Schoudercom. 

Directeu
r 

Alle 
medewerke
rs 

2  3  4   

Trinamiek  De 
consentmethode 
wordt gebruikt in 
het team. 

Directeu
r 

MT  0  0  1  2 

Interne 
processe
n 

De samenwerking 
met de 
peuteropvang 
(unit 1) wordt 
uitgewerkt in het 
ondersteuningspla
n. 

Intern 
begelei
ders 

Leerkracht
en unit 2 

1  2  3  4 
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Trinamiek  WIJ heeft een 
goed 
functionerende 
leerlingenraad: de 
kinderraadvergade
ring  vindt 
zesmaal per jaar 
plaats, waarna de 
punten ook 
daadwerkelijk 
worden ingebracht 
binnen de units. 

Werkgro
ep 
vreedza
me 
school 

Unitleiders  2  3  4   

Handelen 
medewer
kers 

Het effect van de 
inzet van de 
werkdrukgelden 
(evenementcoördi
nator en vrij 
roosteren 
collega’s) wordt 
gemeten en 
geëvalueerd met 
het team. 

 

Directeu
r 

Alle 
medewerke
rs 

3  4     

Handelen 
medewer
kers 

Het werken in het 
managementteam 
wordt 
geoptimaliseerd 
door te werken 
aan de hand van 
actielijsten.  

MT    2  3  4   

Handelen 
medewer
kers 

Unitleiders zijn in 
staat om 
bordsessies aan 
te bieden binnen 
unitoverleg.  

 

    2  3  4   

Trinamiek  De unit- en 
vakspecialist 
overleggen 
groeien uit tot 
Professionele 

    0  1  2  3 
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Leergemeenschap
pen.  

Algem
een 

Interne 
processe
n 

Een 
meerjarenbeleid 
op het gebied van 
ICT wordt 
opgesteld en 
gedeeld met het 
team. 

ICT 
coördin
ator 

  0  1  2  3 

Interne 
processe
n 

De website van 
het Kindcentrum 
WIJ wordt 
geprofessionalise
erd. 

Directeu
r 

ICT 
coördinator 

2  3  4   

Opbrengs
ten 

Op basis van de 
schoolresultaten 
(trendanalyse) 
worden 
halfjaarlijkse 
doelen per 
vakgebied 
opgesteld door de 
vakspecialisten. 

Vakspe
cialisten 

Intern 
Begeleider
s 

2  3  4   

Interne 
processe
n 

Een PR- en 
sponsorplan voor 
Kindcentrum WIJ 
wordt uitgewerkt. 

 

Directeu
r 

  1  2  3  4 

Termijn: jaar 1: 2018/2019, jaar 2: 2019/2020, jaar 3: 2020/2021, jaar 4: 2021/2022 
0 = nog niet starten 
1 = voorbereiden en ontwikkelen 
2 = invoeren 
3 = evalueren en bijstellen 
4= borgen 
 

 

 

 

.  


