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Wat kenmerkt onze school?

Hoe wil onze school zich onderscheiden in 2018-2020?

•

KPO Basisschool De Heiberg is een middelgrote school van ongeveer 300 leerlingen, voornamelijk
afkomstig uit de wijk Tolberg. De wijk kent een gemêleerde populatie. Een stabiele gezinssituatie is niet
voor ieder kind vanzelfsprekend. Wij bieden steun en veiligheid aan iedereen. Vanuit deze basis werken
wij aan een optimale ontwikkeling. De inspectie is tevreden over de kwaliteit en heeft het basisarrangement
toegekend. De resultaten op de eindtoets zijn boven het landelijk gemiddelde. De uitstroom naar het
voortgezet onderwijs is hiermee vergelijkbaar. Ruim 97% van de leerlingen zit na 3 jaar op het door ons
geadviseerde niveau in het vo. Het ervaren team beschikt over veel kennis en expertise. Door natuurlijk
verloop wordt de plaats van ervaren teamleden steeds meer vervangen door jonge professionals.
Ervaring en recente onderwijsontwikkeling gaan hierbij hand in hand. Ouders en leerlingen zijn
tevreden over ons onderwijs en geven ons respectievelijk een 7,5 en een 8!

•

In 2020 zijn wij een adaptieve school met
uitstekende resultaten op sociaal en cognitief
gebied. Wij bieden ontplooiingsmogelijkheden
voor de ontwikkeling van talenten en creatieve
vaardigheden. Daarbij is de inrichting
afgestemd op moderne technieken en ICT.
Wij bieden onderwijs op maat voor ieder kind
ten aanzien van de leervakken. Daarnaast
sturen wij op het weerbaar maken
van kinderen vanuit een veilige en
vertrouwde omgeving.
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Resilience/
Veerkracht/
Vertrouwd

Uitdagend

Solidariteit
Toekomstgericht
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Waar sturen wij op (KPO kaderbrief)?
GOED ONDERWIJS
ORGANISATIEONTWIKKELING
• Taakvolwassen professionals
EN SAMENWERKING
• Hoge verwachtingen
• Gezonde bedrijfsvoering
• Kind meer centraal in eigen ontwikkeling
• Werdruk(beleving) verminderen
> Verdieping: Een adaptieve school met een 		 • Organisatie van het onderwijs
& klassenmanagement
		
sterk pedagogisch klimaat
• SpeelLeerCentrum (SLC) / dagarrangementen
• Sociale veiligheid op school
HRM
• Gesprekkencyclus
		
ONDERWIJSONTWIKKELING: 		
BREDE VORMING EN ICT
• Zichtbaar bezig met brede vorming
• Zichtbaar bezig met ICT

OUDERS ALS PARTNER
• Samenwerken met ouders
> Verdieping: Partnerschap voor een optimale		
		
ontwikkeling van het kind ten aanzien van 		
		
onderwijs en opvoeding
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Wat zijn onze speerpunten dit jaar?
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Pedagogisch klimaat
ICT pilot snappet
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Jan

ICT programmeren
Implementatie verrijking

Betrokkenheid
Plan van aanpak schoolbibliotheek

Borging woordenschat en begrijpend lezen

Brede ontwikkeling, o.a. door muziek- en bewegingsonderwijs
Evaluatie 2018-2019
en planfase 2019-2020
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