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Inleiding
Met het schoolplan 2015-2018 volgen
we de koers en ambitie van de stichting
Openbaar Onderwijs Zwolle voor de
lange termijn. In dit schoolplan worden
de uitgangspunten van Het Festival en
die van OOZ met elkaar verbonden. Op
basis daarvan wordt de eigen visie
geformuleerd en wordt aangegeven
welke de ambities van de school zijn in
deze schoolplanperiode. In het Jaarplan
worden die ambities verder uitgewerkt.
Worden wie je bent.
De wereld verandert en het onderwijs
verandert mee. Wij willen onze
leerlingen zo goed mogelijk
voorbereiden op deelname aan de
maatschappij en zingeving in brede zin.
Zij zullen de daarbij behorende
vaardigheden moeten kunnen
ontwikkelen. De school zal er zorg voor
dragen dat leerlingen over alle ruimte
en faciliteiten kunnen beschikken om
hun dromen waar te maken en om hun
talenten en mogelijkheden te
ontdekken. De ambitie voor de
komende jaren is dan ook: “Worden wie
je bent”.

Eigenaarschap.
Ieder is sterk in wie hij of zij is. De
school leert de leerlingen te vertrouwen
op je gevoel en je kwaliteiten. Eigenaar
zijn van je plannen en dromen.
Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf
en voor elkaar. Je bewust zijn van de rol
die je vervult in de maatschappij.
Betrokken zijn, pro-actief en
nieuwsgierig. Nieuwe ideeën durven
delen en toepassen. Dit geldt in de
school voor zowel leerlingen als voor
docenten en leidinggevenden, ieder op
zijn eigen niveau en binnen zijn eigen
mogelijkheden.
Grenzeloos maatwerk.
Het doel dat je wilt bereiken en de route
daar naartoe zijn voor iedereen anders.
Daarom gaan wij voor grenzeloos
maatwerk. Nieuwe verbindingen tussen
scholen, samenwerking met bedrijven
en organisaties en persoonlijke

onderwijsprogramma’s maken heel veel
mogelijk. Het biedt ruimte voor eigen
tempo, maat en dromen. Het is onze
ambitie elke leerling in z’n kracht te
zetten, door zijn talenten en
vaardigheden zo optimaal mogelijk te
ontwikkelen.
21e eeuwse vaardigheden.
De wereld van morgen is anders dan die
van vandaag. Nieuwe beroepen en
technologieën vragen om nieuw
vakmanschap en 21e eeuwse
vaardigheden. ICT is natuurlijk van groot
belang, maar samenwerking,
creativiteit, oplossingsgericht denken,
denkstrategieën en sociaal-culturele
vaardigheden spelen daarbij evenzeer
een grote rol. Door ons onderwijs daar
op in te richten en de nodige basis te
combineren met die hedendaagse
“skills”, bereiden wij onze leerlingen
voor op een toekomst vol kansen.

Leidende thema’s in dit verband zijn:
Eigenaarschap
Grenzeloos maatwerk en
21e eeuwse vaardigheden.
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Missie.
IKC Het Festival wil kinderen van 0 tot
12 jaar optimale kansen geven zichzelf
te ontwikkelen om zodoende nu en later
evenwichtig en gelukkig in de wereld te
kunnen staan.
Wij doen dit door, met alle partijen die
samenwerken in Het Festival, te werken
aan doorgaande lijnen op alle voor de
ontwikkeling van het kind relevante
terreinen en door ieder kind daarbij
zoveel mogelijk maatwerk te bieden. Dit
betekent dat er sprake is van
doorgaande lijnen op cognitief, sociaalemotioneel en motorisch gebied.
Kinderen moeten, dankzij alle
activiteiten die wij op deze terreinen
aanbieden, de kans krijgen te
ontdekken welke zaken hun eigen leven
meerwaarde geven en zich op deze
gebieden te ontwikkelen.

Visie.
Welbevinden, leren en ervaren zijn de
kernwoorden van onze visie. Kinderen
ontwikkelen zich het best wanneer zij
gezien worden, zich gekend en
gewaardeerd weten en zich prettig
voelen.
Kinderen ontwikkelen zich niet vanzelf.
Goed onderwijs daagt hen niet alleen
uit, maar biedt hen ook een duidelijke
instructie en een zodanige structuur dat
zij de kans krijgen om te oefenen,
leerstrategieën te ontwikkelen en
kennis te automatiseren.
Goed onderwijs biedt ieder kind
bovendien de kans om te leren door te
doen. Praktisch aan de slag te gaan, op
onderzoek te gaan, nieuwe
vaardigheden te ontwikkelen en de
interesse te verleggen.
Kinderen ontwikkelen door te ervaren
niet alleen praktische vaardigheden,
maar ontdekken hierdoor ook het nut
van kennis. Ervaren zorgt er bovendien
voor dat kennis beter verwerkt en
opgeslagen wordt. De combinatie van
doen en leren biedt kinderen optimale
kansen om kennis te verwerven, te
bewaren en toe te passen.
Goed onderwijs is ten slotte maatwerk.
Ieder kind moet de kans krijgen zichzelf
en de eigen talenten optimaal en in
eigen tempo te ontwikkelen.

Pijlers van ons onderwijs.
Al vanaf de start van de school in 2009
gaan we uit van de betrokkenheid van
onze leerlingen bij hun eigen leerproces
en van de mogelijkheden en interesses
van elk individueel kind.
Verder stelt Het Festival zich ten doel
de kinderen te stimuleren op
ontdekkingstocht te gaan naar wie je
bent en wat bij jou past, daarbij gebruik
makend van de middelen en werkwijzen
die daar in deze tijd bij passen.
De ambitie “Worden wie je bent” is in
het concept van Het Festival terug te
vinden in de pijlers:
Welbevinden
Leren en
Ervaren.
Elders in dit schoolplan worden
bovenstaande pijlers verder uitgewerkt.
Daar wordt ook aangegeven op welke
wijze en in welke mate de thema’s
eigenaarschap, grenzeloos maatwerk en
21e eeuwse vaardigheden in ons
onderwijs zijn geïntegreerd.
Tevens worden daar de ambities
vermeld voor de langere termijn.
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WELBEVINDEN
Kinderen ontwikkelen zich het best
wanneer zij zich gekoesterd en

3.
4.
5.

gewaardeerd voelen. Liefdevolle
aandacht is daarom de basis waarop wij
binnen onze school werken. Ieder kind
wordt gezien en naar ieder kind wordt
geluisterd. Al onze kinderen mogen zijn

6.

wie zij zijn. En iedereen krijgt de kans de
eigenheid en eigen aardigheden te

7.

ontwikkelen.
De kracht van 8
Het klimaat dat wij binnen het Integraal
Kindcentrum willen realiseren, vergt dat
alle medewerkers open staan voor ieder
kind. Zij moeten van kinderen houden,
hen de kans geven om eigen keuzes te
maken en te laten zien wat ze kunnen.
Wij werken daarnaast met De kracht
van 8, een methode die naadloos past
bij de waarden die wij belangrijk vinden.
De kracht van 8 leert kinderen:
1. Dat ze zichzelf mogen zijn, dat ze
de moeite waard zijn en van
zichzelf mogen houden.
2. Eerlijk te zijn. Ten opzichte van
zichzelf, de eigen emoties en
gevoelens.

8.

Rekening houden met elkaar.
Samenwerken en elkaar helpen.
Luisteren naar elkaar:
naar de eigen wensen en
behoeften én die van de ander.
Als basis voor een samenleving
waarin ieder mens de ruimte krijgt
om zichzelf te zijn en zichzelf te
ontwikkelen.
Zeggen wat ze graag willen:
de eigen wensen en behoeften
duidelijk maken.
Een conflict oplossen door het uit
te praten, te vergeven en opnieuw
te beginnen.
Dat iedereen erbij hoort, dat ieder
in de groep zijn of haar eigen
evenwicht kan vinden en gelukkig
kan zijn. Dat een gelukkige groep
een krachtige groep is en een
sterke samenleving.

Wij werken gericht en volgens de
methode van De kracht van 8 aan de
bovenstaande doelen. De kinderen
ervaren de uitwerking hiervan in de
dagelijkse schoolpraktijk.
Daarnaast werken wij op praktische
wijze aan De kracht van 8 door iedere
ruimte binnen de peuterspeelzaal, de
kinderopvang en de school uit te rusten
met een ‘Kist vol zelfvertrouwen’.
Hierin zitten verschillende materialen
waarmee kinderen aan de slag kunnen

gaan. Zij ontwikkelen hierdoor
zelfvertrouwen en leren uiteindelijk de
veiligheid niet buiten zichzelf te vinden,
maar in zichzelf.
Het welbevinden van kinderen hangt
sterk samen met dat van hun ouders.
Het aanbod binnen het Kindcentrum
moet hen de kans bieden om werk of
opleiding optimaal te combineren met
de zorg voor hun kinderen. Het Festival
ziet ouders bovendien als een
belangrijke partner in de zorg voor hun
kinderen en wil hen nadrukkelijk
betrekken bij de wijze waarop het
Kindcentrum werkt aan de ontwikkeling
van hun kinderen. Ouders moeten zich
daarom binnen het Kindcentrum
welkom en serieus genomen voelen en
de kans krijgen om samen met hun zoon
of dochter aan activiteiten deel te
nemen. Het Festival wil ouders ten
slotte de kans geven zich via
informatieavonden, workshops of
cursussen te ontwikkelen.
Pedagogisch klimaat
Er is Het Festival veel aan gelegen om in
de school een positief pedagogisch
klimaat te creëren en te onderhouden.
Met Verbindende Communicatie
(voorheen Geweldloze Communicatie)
wordt al bij de jongste kinderen de basis
gelegd.
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Het doel is het zelfbewustzijn van de
kinderen te vergroten, waarbij hun
vaardigheden om in stress- en
conflictsituaties te communiceren
vanuit sociale omgang groeien. In de
groepen ontwikkelen de kinderen de
vaardigheid om zich in andere personen
te verplaatsen. Ze leren zich een beeld
te vormen van de beweegredenen en de
gevoelens van de ander om zodoende
diens handelen te kunnen begrijpen.
Niet alleen wordt van alle kinderen
verwacht dat zij de uitgangspunten van
Verbindende Communicatie in de
dagelijkse omgang naleven.
De leerkrachten en pedagogisch
medewerkers dienen ook in dit verband
het goede voorbeeld te geven.
In samenhang met De kracht van 8
wordt zo een solide basis gelegd voor
een klimaat waarin ieder kind gezien en
gewaardeerd wordt.
Om alle betrokkenen te bereiken
worden ook ouders in de gelegenheid
gesteld deel te nemen aan workshops
over dit thema.
Een op wederzijds respect gebaseerd
pedagogisch klimaat vermindert de kans
op pestgedrag. We realiseren ons echter
terdege, dat pesten niet geheel kan
worden uitgesloten. De school beschikt
daarom over een Pestprotocol.

Eigenaarschap
De kinderen leren te vertrouwen op hun
gevoel en op hun eigen kwaliteiten. Zij
durven verantwoordelijkheid te nemen
voor zichzelf en ook voor de ander. Zij
durven voor zichzelf op te komen en
krijgen de gelegenheid in gesprekken
met de leerkracht hun gevoelens,
positief dan wel negatief, te
verwoorden.
Grenzeloos maatwerk
Zelfvertrouwen en het gevoel zich veilig
te voelen zijn voorwaarden voor
kinderen om talenten en vaardigheden
zo optimaal mogelijk te kunnen
ontwikkelen.
21e eeuwse vaardigheden
Meer dan ooit is het van belang om te
kunnen omgaan met veranderingen en
met het tempo waarin zich die
veranderingen voltrekken. Dan zijn
competenties als samenwerken,
creativiteit en probleemoplossend
vermogen van belang. Ook
betrokkenheid en een nieuwsgierige
houding komen goed van pas. Kinderen
moeten leren keuzes te durven maken
die misschien niet altijd voor de hand
liggen. De 21e eeuw vraagt om
assertieve mensen die ideeën hebben
en daarvoor staan.

Daarvoor is zelfvertrouwen en
zelfkennis nodig. Door structureel
aandacht te besteden aan het
welbevinden draagt Het Festival er toe
bij dat kinderen deze eigenschappen
ontwikkelen.
Ambities
 Verbindende communicatie is
onderdeel van het curriculum
binnen het gehele Kindcentrum.
 Leerkrachten en pedagogisch
medewerkers worden geschoold
op het gebied van Verbindende
Communicatie.
 De Kracht van 8 en Verbindende
Communicatie zijn fysiek
waarneembaar binnen het gehele
Kindcentrum.
 Kindgesprekken worden in alle
groepen ingevoerd. Het structurele
karakter hiervan bevordert het
gevoel van eigenaarschap van de
kinderen.
 Groepsplan gedrag.
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LEREN
Wij willen kinderen de kans geven om
optimaal tot leren te komen en zoveel
mogelijk te leren.
Wij vinden bovendien dat ze niet alleen
moeten leren rekenen, lezen en
schrijven, maar ook de kans moeten
krijgen om zich op kunstzinnig,
motorisch, sportief of technisch gebied
te ontwikkelen.
In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt
met een jaarplanning op het gebied
van voorbereidend rekenen en
aanvankelijk lezen. Spelenderwijs
komen alle tussendoelen aan de orde.
De activiteiten zijn gerelateerd aan een
thema en worden aangeboden aan een
klein groepje kinderen. Zodoende
kunnen wij optimaal rekening houden
met de onderlinge verschillen tussen
kinderen. Spelen, bewegen en plezier
in het leren staan voorop in de
kleutergroepen. Uitgangspunt is in alle
gevallen dat kinderen vooral de eigen
wensen en behoeften kunnen volgen.
Het is de taak van de leerkracht om te
kijken waar ieder kind mee bezig is en
wat het nodig heeft om zich te
ontwikkelen.

Vanaf groep 3 werken alle kinderen
iedere ochtend aan de vakken rekenen
technisch en begrijpend lezen, taal en
schrijven. Zij krijgen daarbij instructie
op maat.
Zelfstandig werken
Zelfstandig werken loopt als een rode
draad door onze school. Kinderen zijn
niet gelijk. Ieder kind heeft zijn eigen
kenmerken en kwaliteiten.
Bij ons op school willen we inspelen op
de talenten van het individuele kind.
Inspelen op capaciteiten van de
kinderen komt voort uit het adaptief
onderwijs.
Binnen het zelfstandig werken
hanteren we het zogeheten ZWINGmodel (Zelfstandig Werken In Niveau
Groepen). Dit model kent drie niveaus:
ZWING-1, -2 en -3. In ZWING-1 werken
de kinderen die moeite hebben met
een bepaald vak, in ZWING-2 de
kinderen die normaal mee kunnen
komen en in ZWING-3 de kinderen die
wat meer aankunnen.

IGDI-model
In alle groepen van Het Festival wordt
gewerkt volgens het IGDI-model. IGDI
staat voor Interactie, Gedifferentieerd,
Directe, Instructie.
Binnen het IGDI-model zijn de fasen
van de directe instructie zodanig
aangepast, dat er meer differentiatie
in uitleg en instructietijd tussen de
leerlingen ontstaat. Met dit
instructiemodel kan de leerkracht de
instructie aanpassen aan de behoefte
van de leerling.
Begaafdheid
Leerlingen die op toetsen constant de
maximale score halen, kunnen extra
aanbod krijgen in de zogeheten Da
Vinci-klas.

Coöperatief leren is voor de leraar een
bewust in te zetten instrument om alle
leerlingen te betrekken en zoveel
mogelijk tegelijkertijd in samenwerking
actief te laten zijn.
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De lessen worden gegeven door een
van de leerkrachten, specialist op het
gebied van (hoog) begaafdheid. Ook
wordt graag gebruik gemaakt van de
expertise van “gastdocenten”.
Voor hoogbegaafde leerlingen uit de
groepen 5 t/m 8 is er de mogelijkheid
deel te nemen aan een bovenschoolse
lesvoorziening, Cnopius-klas, die
speciaal voor hen is ingericht.
Wekelijks ontmoeten zij
ontwikkelingsgelijken van andere
scholen. Ze ontvangen een verrijkend
lesaanbod en leren omgaan met hun
hoogbegaafdheid. Gespecialiseerde
leerkrachten nemen een groep een
dagdeel per week onder hun hoede.
Schoolondersteuningsprofiel
In het kader van passend onderwijs
geven scholen aan op welk gebied zij
specifieke expertise kunnen inzetten
om zo goed mogelijk aan te sluiten bij
de ontwikkelingsbehoeften van
kinderen.
Het Festival beschikt in dit verband
over beleid met betrekking tot meeren hoogbegaafde leerlingen.
Het volledige schoolondersteuningsprofiel is op genomen in de
beleidsdocumenten van de school.

Doorgaande lijnen op onderwijsgebied
Doorgaande ontwikkelingslijnen spelen
een belangrijke rol in de kansen die
ieder kind krijgt om zich optimaal te
ontwikkelen.
De peuterspeelzaal en de kinderopvang
binnen ons Integraal Kindcentrum
werken daarom met methodes die
aansluiten op de methodes die binnen
de basisschool gebruikt worden.
n de dagopvang worden aan kinderen
vanaf drie jaar in de ochtenduren
activiteiten aangeboden ter
voorbereiding op de basisschool. Deze
sluiten aan op de SLO- doelen van
groep 1.
Wij werken daarnaast binnen het
Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio
aan doorgaande lijnen van basisschool
naar voortgezet onderwijs.
Nederlandse Taal.
Doelstelling van het leesonderwijs
Leesvaardigheid is een centrale
vaardigheid die in alle vakken nodig is
en derhalve voor het onderwijsleerproces cruciaal is.
Het is een voorwaarde om informatie
te kunnenverzamelen, te kunnen
analyseren en toe te kunnen passen.

Doel van het leesonderwijs is de
leerlingen op te leiden tot
gemotiveerde, strategische lezers op
het gewenste referentieniveau,
respectievelijk 1F, 2F.
In het curriculum van leesonderwijs
dient in samenhang en doelgericht en
in een doorlopende leerlijn aandacht
besteed te worden aan technische
leesvaardigheid, leesmotivatie, lees- en
luisterbegrip, metacognitie,
strategieën, woordenschat (en kennis
van de wereld, lezen in de context en
meervoudige geletterdheid).
Goed leesonderwijs vraagt van de
leraar/begeleider vaardigheden zoals
motivatie versterken ( bijvoorbeeld
d.m.v voorlezen), de methode durven
loslaten na analyse, herhalen,
differentiëren, aandacht besteden aan
de beleving van de leerlingen, alle
zintuigen inzetten, koppeling maken
met andere vakken en domeinen,
modeling en aandacht besteden aan
nut van lezen.
Doelstelling van het taalonderwijs.
Taal is van alle vakken
Onderwijs in de Nederlandse taal heeft
tot doel de taalvaardigheid van
leerlingen te vergroten.
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Brede beheersing van de taal maakt
het de leerlingen mogelijk om intensief
deel te nemen aan de verschillende
aspecten van het maatschappelijk
leven, nu en in de toekomst.
Beheersing van de Nederlandse taal is
onontbeerlijk bij het verwerven van
inhouden en vaardigheden in alle
vakken en leergebieden.
De relatie met andere vakken en
leergebieden is tweezijdig: gebruik van
teksten en contexten uit andere
leergebieden in het onderwijs in de
Nederlandse taal en bewust werken
aan taalonderwijs in het onderwijs in
andere leergebieden. De toepassing
van taalvaardigheden in andere
leergebieden is een belangrijk punt van
aandacht en maakt deel uit van het
taalbeleid voor de hele school.
De tussendoelen taal zijn overgenomen
uit de vernieuwde doelen SLO. Deze
zijn afgeleid van de referentieniveaus
die sinds augustus 2010 van kracht zijn
in het basisonderwijs (zie
www.taalenrekenen.nl).
In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt
met de methode Taalactief 3.
Wij gebruiken, naast de methode
gebonden toetsen, de Cito toetsen om
de ontwikkeling van de leerlingen te
volgen.

Rekenen en Wiskunde.
Doelstelling van het rekenonderwijs.
Kinderen leren begrijpen wat ze
berekenen, hoe ze dit moeten
aanpakken en wat de betekenis van de
uitkomst is. (Het Drieslagmodel ,Van
Groenestijn, Borghouts en Janssen,
2011).
De instructie is gericht op inzicht en
begrip en wordt het meest effectief
bereikt door kinderen te laten
handelen met objecten.
Rekenonderwerpen worden
stapsgewijs aangeboden, van
handelend naar abstract
(Handelingsmodel, Van Groenestijn,
Borghouts en Janssen, 2011).
Om te komen tot een breed en
gefundeerd leerstofaanbod voor de
groepen 1 en 2 wordt er gewerkt met
een themaplanning waarin
doelstellingen in activiteiten worden
uitgewerkt. De tussendoelen
Rekenen/Wiskunde zijn overgenomen
uit de vernieuwde doelen SLO. Deze
zijn afgeleid van de referentieniveaus
die sinds augustus 2010 van kracht zijn
in het basisonderwijs (zie
www.taalenrekenen.nl).
In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt
met de methode Wizwijs. De methode
voldoet volledig aan de fundamentele
doelen op niveau 1 (1F) en de
streefdoelen op niveau 1 (1S), zoals

geformuleerd door de commissie
Meijerink. Zowel het Handelingsmodel,
als het Drieslagmodel zijn in deze
methode herkenbaar terug te vinden.
Wij gebruiken, naast de methode
gebonden toetsen, de Cito toetsen om
de ontwikkeling van de leerlingen te
volgen.
Eigenaarschap
Ieder kind moet de kans krijgen de
eigen interesses te volgen, te
ontdekken waar zijn of haar bezieling
ligt en waar hij of zij goed in is. De
school leert de kinderen
medeverantwoordelijkheid te nemen
voor hun eigen ontwikkeling.
Zij zijn betrokken en nieuwsgierig en
durven zelf initiatieven te nemen.
Gerichte feedback en gerichte
interventies zorgen voor de nodige
sturing van deze processen.
Grenzeloos maatwerk
Doordat kinderen betrokken worden
bij het leerproces, is de motivatie om
nieuwe vaardigheden en interesses te
ontwikkelen groter.
ICT kan een rol spelen bij de verdere
uitwerking van het zogeheten
Gepersonaliseerd Leren. Het IGDImodel voorziet in de instructiebehoefte
van de individuele leerling of van een
groep leerlingen.
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21e eeuwse vaardigheden
Het is van groot belang dat kinderen
leren omgaan met de mogelijkheden
die de zogeheten nieuwe media bieden
bij het verwerven van kennis. De
huidige samenleving en zeker die van
de toekomst vraagt echter meer.
Samenwerking, creativiteit,
oplossingsgericht denken,
denkstrategieën en sociaal-culturele
vaardigheden spelen evenzeer een
grote rol. Door ons onderwijs daar op
in te richten en de nodige basis te
combineren met die hedendaagse
“skills”, bereiden wij onze leerlingen
voor op een toekomst vol kansen.









Aanschaf van een nieuwe
taalmethode.
Ondersteunende software voor
Nederlandse Taal en Rekenen en
Wiskunde.
Groepsplan begrijpend lezen.
Taalbeleidsplan, waarin
opgenomen het dyslexieprotocol
en het leesverbeterplan.
Rekenbeleidsplan, waarin
opgenomen het ERWD-protocol.







Uitbreiding van de didactische
vaardigheden voor rekenen en
wiskunde (Drieslagmodel,
Handelingsmodel).
Ontwikkelen van beleid
m.b.t. ontluikende gecijferdheid.
Oriëntatie groepsplan
onderbouw.
Gestructureerde aanpak
automatiseren.

Ambities
 Oriëntatie op Gepersonaliseerd
Leren.
 Coaching m.b.t. feedback en
interventies.
 Verdere ontwikkeling van de
didactische vaardigheden van de
leerkrachten.
 Uitbreiding aanbod voor
(hoog)begaafde kinderen.
 Doorgaande leerlijnen
(hoog)begaafdheid.
 In het kader van 21e eeuwse
vaardigheden oriëntatie op Engels
in kwalitatieve en kwantitatieve
zin.
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ERVAREN
Uitgangspunten Ervaren
Op IKC Het Festival wordt inhoud
gegeven aan de pijler Ervaren door de
kerndoelen (TULE, SLO 2012), als
uitgangspunt te nemen.
Het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en
de wereld’ is onderverdeeld in de
domeinen; Mens en samenleving,
Natuur en techniek en Ruimte en tijd.

Het leergebied Oriëntatie op jezelf en
de wereld richt niet enkel de blik van
het kind en de leerkracht op de
buitenwereld, maar stimuleert hen
vooral tot een actief verkennen en
onderzoeken van de (eigen) fysieke,
sociale en culturele omgeving.
Meer samenhang in het
onderwijsaanbod vergroot de
onderwijskwaliteit, omdat daardoor de
leerstof voor leerlingen betekenisvoller
en begrijpelijker wordt gemaakt.
Bijvoorbeeld samenhang tussen
verschillende vakken of leergebieden,
tussen leerjaren en tussen school en
omgeving. Hierover zijn schoolbreed
afspraken gemaakt en de taken en
verantwoordelijkheden worden
gedeeld binnen het team.

Verder wordt er zorg voor gedragen
dat doelen en inhouden van de
verschillende vakken op een goede
manier aan bod komen in de
activiteiten tijdens de verschillende
thema’s.
Vier keer per jaar werken we
gedurende een aantal weken met een
bepaald thema. Alle kinderen van de
school gaan hiermee op hun eigen
niveau aan de slag. Vanaf groep 3
gebeurt dit op de middagen. In de
andere groepen kan dit ook op andere
momenten van de dag plaatsvinden.

De kleuters werken de hele dag aan
een bepaald thema en krijgen ook het
voorbereidende rekenen en
taalactiviteiten in het kader van dit
thema aangeboden.
Talentontwikkeling
Kinderen leren niet alleen door
sommen of spelling te oefenen. Zij
leren ook door kennis in de praktijk toe
te passen, zelf op onderzoek te gaan of
een voorwerp te maken.
Wij stimuleren ieder kind om de eigen
talenten te ontdekken en te
ontwikkelen. Wij besteden hier iedere
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week gericht aandacht aan door de
kinderen uit te dagen om met een
specifiek onderwerp aan de slag te
gaan.
Uitgangspunt is dat alles kan en ieder
kind talenten heeft: van dans tot
technische wiskunde en van een
filosofisch verhaal tot een presentatie
op het voetbalveld.
Samenwerken en elkaar helpen
Samenwerking en elkaar helpen, spelen
een belangrijke rol in ons onderwijs.
Kinderen leren om elkaar hulp te
vragen en te geven. Leerstof uitleggen
aan een ander is overigens de beste
manier om deze zelf te verwerken en
op te slaan.

en grenzeloos maatwerk worden de
betrokkenheid en de motivatie gevoed.
Diverse 21e eeuwse vaardigheden,
zoals samenwerken, creativiteit en
oplossingsgericht denken, zijn
onmisbaar bij het ontdekken en
ontwikkelen van je talenten.
Bij Ervaren leer je wat je interesseert,
leer je wie je bent en leer je worden
wie je bent.

Ambities
 De kinderen ontwikkelen een
onderzoekende houding.
 In de school is op alle
werkplekken sprake van een
uitdagende leeromgeving.
 Implementatie van een leerlijn
Muziek.
 Oriëntatie op het portfolio-leren.
 Begeleiding van de kinderen in
het proces van ontdekken naar
ontwikkelen.

De kinderen moeten daarnaast in het
kader van de thema’s samenwerken.
Uitgangspunt daarbij is dat ze ook leren
om gebruik te maken van elkaars
talenten. Dat ze ontdekken dat je van
elkaar kunt leren. Dat je elkaars zwakke
punten kunt compenseren en samen
dus veel meer kunt dan alleen.
Worden wie je bent
In de pijler Ervaren komen de thema’s
die door OOZ zijn geformuleerd bij
uitstek samen. Vanuit eigenaarschap
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ZORG EN BEGELEIDING
Ieder kind moet de zorg en aandacht
krijgen die het nodig heeft om zich
goed te kunnen ontwikkelen. Een aai
over de bol of een gesprek omdat het
verdrietig is.
Extra ondersteuning omdat het de
sommen moeilijk vindt. Of een
compliment omdat het iets gedaan
heeft waarvoor het zichzelf heeft
moeten overwinnen.

Algemeen
De leerlingenzorg op onze school
maakt gebruik van de PDCA-cyclus om
de ontwikkelingen op leerling- groepsen schoolniveau nauwkeurig te kunnen
volgen en, waar nodig, te sturen.







De basis voor onze leerlingenzorg ligt in
de wijze waarop wij binnen onze school
werken. De Kracht van 8 speelt hierbij
een belangrijke rol, evenals de
verschillende instructies die wij
kinderen aanbieden.
Wij gaan er bovendien van uit dat de
combinatie van gestructureerd
onderwijs en leren door te ervaren en
te doen voor de meeste kinderen een
ideale mix oplevert.
Alle kinderen krijgen de zorg die zij
nodig hebben van de eigen leerkracht
en in de eigen groep.

Formuleren van doelen op de
verschillende niveaus en plannen
ontwerpen (Plan).
Vaststellen van de noodzakelijke
interventies en acties om de
doelen te bereiken (Do).
Meten van resultaten en
registreren. (Check).
Analyseren en interpreteren van
resultaten en onderwijsbehoeften
formuleren (Act).

Instrumenten en procedures
De cognitieve ontwikkeling van de
leerlingen wordt gevolgd door middel
van toetsen van het Cito volgsysteem
primair onderwijs (LOVS) en door
middel van de methode gebonden
toetsen. Ook de sociaal-emotionele
ontwikkeling wordt gevolgd door
middel van daartoe geëigende
toetsinstrumenten.
De resultaten van de Cito-LOVS toetsen
worden ingevoerd in het leerlingvolgen administratiesysteem ParnasSys.

Het systeem genereert diverse
overzichten op leerling- groeps- en
schoolniveau.
Daarnaast wordt op Het Festival
gebruik gemaakt van eigen overzichten.
De resultaten worden eerst door de
intern begeleider en de specialisten
besproken, daarna zijn de opbrengsten
onderwerp van bespreking tijdens een
groepsbespreking tussen de betrokken
leerkracht en de intern begeleider.
Vervolgens komen de groepsresultaten
ter sprake in het zorgoverleg tussen
directie en intern begeleider.
Het Kaderteam bespreekt de
opbrengsten op schoolniveau. Het
Kaderteam bestaat uit de directeur,
didactisch coach, rekenspecialist,
taalspecialist, specialist gedrag,
coördinator onderbouw en intern
begeleider. Tijdens de vergadering
komt onder meer aan de orde in
hoeverre de gestelde doelen
(schooldoel en inspectienorm) zijn
bereikt.
Tenslotte worden op een algemene
teamvergadering de opbrengsten op
groeps- en schoolniveau
gepresenteerd. Ook hier worden de
resultaten vergeleken met de gestelde
doelen.
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Toetsprotocol
Binnen onze school hanteren wij het
toetsprotocol van de stichting OOZ.
Hierin zijn afspraken gemaakt over de
af te nemen toetsen en de werkwijze,
zodat dit op alle scholen op uniforme
manier gebeurt. Zo worden de
opbrengsten van het gegeven onderwijs in beeld gebracht, met als doel het
onderwijs zo goed mogelijk aan te
passen aan de onderwijsbehoefte.
In het toetsprotocol worden de
normen expliciet genoemd: zowel de
landelijk geldende normen als de
specifieke OOZ-norm. Hieruit komt de
OOZ-ambitie concreet naar voren,
want ook voor scholen, en niet alleen
op leerlingniveau, is het van belang om
heldere, hoge doelen te stellen. Het
toetsprotocol dekt alle domeinen van
taal en rekenen en sluit zoveel mogelijk
aan bij de bestaande praktijk.
Vroegtijdige signalering
Bij de dagopvang 0-4 jarigen en de
peuterspeelzaal worden de kinderen
gevolgd d.m.v. het KindVolgSysteem
(KVS). Hiermee wordt, totdat de
kinderen naar de basisschool gaan, de
ontwikkeling op alle gebieden gevolgd.

In de groepen 1 en 2 wordt een
registratielijst, gebaseerd op de SLOdoelen, gebruikt. Daarmee worden
leerlingen die ondersteuning behoeven
in een vroeg stadium gesignaleerd.
Voor de overgang naar groep 2 en
groep 3 wordt een uitgebreide
checklist gehanteerd, waarop de
doelen voor eind groep 1 en eind groep
2 staan geformuleerd;zowel op
cognitief als op sociaal-emotioneel
gebied.
De doelen voor leerlingen waarvoor
een Ontwikkelingsperspectief (OOP) is
opgesteld, zijn in dat OPP opgenomen.
Na elke toetsronde wordt bekeken of
deze doelen bijstelling behoeven.
Voor leerlingen die op cognitief of
sociaal-emotioneel gebied
ondersteuning nodig hebben, of
waarvoor dat op grond van signalen
verwacht kan worden, wordt een
Zorgdossier aangemaakt.
De leerkrachten bespreken met de
intern begeleider en met de
specialisten van het Kaderteam welke
interventies ondernomen worden als
er een probleem wordt gesignaleerd.
De coördinator onderbouw beschikt
over een ruime expertise voor het
signaleren van jonge risicoleerlingen.

Het bepalen van de aard van de zorg
De toetsgegevens worden
geanalyseerd door de betreffende
leerkrachten, door de intern
begeleider, door de specialisten en
door het Kaderteam. Leerlingen met
een IV- of V-score op de Cito LOVS
toetsen komen in aanmerking voor een
intensief arrangement. Hetzelfde geldt
voor kinderen met een speciale
onderwijsbehoefte. Daarnaast worden
ook leerlingen die vanuit een I- of IIscore een sterke terugval laten
zienbesproken. Op sociaal-emotioneel
gebied worden leerlingen die op de
signaleringstoetsen negatief scoren als
mogelijke zorgleerlingen beschouwd.
Op grond van de resultaten stelt de
leerkracht, in samenspraak met de
diverse specialisten, per vakgebied een
groepsplan op, waarin voor elke
leerling de doelen staan beschreven die
in de komende periode worden
nagestreefd. Het schooljaar telt vier
van deze periodes.
Effecten van de zorg
Nadat een groepsplan is geëvalueerd
wordt een besluit genomen over de
voortgang. Leerkracht en intern
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begeleider stellen gezamenlijk vast of
het plan succesvol is uitgevoerd en de
beoogde doelen zijn bereikt. Met die
gegevens en nieuwe toetsresultaten
wordt de volgende groepsplannen
opgesteld.
Betrekken van ouders bij de zorg
Drie keer per jaar vinden
ontwikkelingsgesprekken plaats met
ouders en hun kinderen. Op die
momenten wordt met ouders van
leerlingen die ondersteuning krijgen de
voortgang besproken. Tussen die
gesprekken zijn juist voor deze ouders
nog twee momenten gepland om de
voortgang te bespreken. Tijdens de
gesprekken komt ook aan de orde hoe
de ouders de aanpak van de school
kunnen ondersteunen.
In het geval dat er externe hulp wordt
ingeschakeld is, behalve de leerkracht,
ook de intern begeleider bij de
gesprekken aanwezig.
Als er sprake is van een verwijzing,
bespreekt de ib-er de procedure met
de ouders.
De informatie die de school bij de CTT
dient aan te leveren, wordt met de
ouders doorgenomen en door hen
ondertekend. De begeleiding door de
procedure vindt zo zorgvuldig mogelijk
plaats.

Ondersteuningsteam (OT)
Het Ondersteuningsteam is er voor
zowel ouders als leerkrachten en
pedagogisch medewerkers. Het OT
bestaat uit de intern begeleider, de
jeugdverpleegkundige van de GGD, de
schoolmaatschappelijk werker en een
pedagogisch medewerker van Doomijn
Kinderopvang. Ook kan de betreffende
leerkracht of pedagogisch medewerker
desgewenst aanschuiven. Het OT is er
voor alle vragen en zorgen op het
gebied van opvoeding, welzijn, familie
aangelegenheden, financiën, overstap
van voorschoolse voorziening naar
basisschool of van basisschool naar
voortgezet onderwijs enz.
Ambities
 Groepsplannen.

Doorontwikkelen van de
groepsplannen voor technisch
lezen en spelling.

Invoeren van groepsplannen
voor begrijpend lezen en
gedrag.

Verbeteren van de

handelingsgerichte beschrijving.

Specifieker benoemen van
stimulerende en
belemmerende factoren.

Beschrijven van het
groepstotaal kindkenmerken.



Invoering van het digitale HGW
dossier als groeidocument.
 De verbinding tussen OGW en
HGW tot stand brengen.
 Doorontwikkelen van het
zorgdossier.
 Verbeteren van de toepassing van
het afhaakmodel als onderdeel
van IGDI.
 Kiezen van een
leerlingvolgsysteem voor sociaal
emotionele ontwikkeling.
 Doorontwikkelen van het
ondersteuningsteam.
 Overgang van kinderen van vooren vroegschoolse voorziening
naar de basisschool.

Gerichte aandacht voor
vroegsignalering.

Overdracht.
 Uitbreiding van de orthotheek.
 Invoeren nieuwe versie Citotoetsen (versie 3) en bijbehorende
analyse-instrumenten.
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PERSONEELSBELEID
De samenstelling van het Kaderteam is
als volgt:

leiding (zoals bedoeld in art. 30 van de
WPO).

gesteund door de afdeling HR van OOZ.









Gesprekkencyclus
Binnen de stichting OOZ wordt gewerkt
met een vastgestelde
gesprekkencyclus. Deze cyclus heeft
betrekking op alle personeelsleden
binnen OOZ.
Hetzelfde gebeurt door Travers voor de
medewerkers in de kinderopvang.

De doelstelling van het kaderteam is
het ondersteunen van de leerkrachten
in het professioneel handelen en leren.

Bij de invulling van het Kaderteam en
de directietaken wordt bovenschools
gekeken naar een evenredige
vertegenwoordiging van vrouwen in de

Kaderteam
Binnen onze school werken we met
een Kaderteam om zo ons personeel te
versterken en in hun kracht te zetten.
Bij ziekteverzuim, boventalligheid, inzet
op studie en kwaliteit worden we

directeur
intern begeleider
taalspecialist
rekenspecialist
didactisch coach
gedragsspecialist
specialist onderbouw

Ambities
 Invoering overlegmodel (CAO).
 Vergroting van het aantal
mannelijke leerkrachten.

Verder stelt het Kaderteam zich ten
doel de opbrengsten van de leerlingen
van de school op niveau te houden,
zodat zij datgene leren waartoe ze in
staat zijn.
Er zal een duidelijke overeenkomst
moeten zijn tussen wat onze kinderen
kennen (leren) en kunnen
(capaciteiten). Daartoe richten wij ons
op de kwaliteit van het pedagogisch en
didactisch handelen van het team en
op de eigen vaardigheden van de
teamleden op het gebied van rekenen
en taal en tevens op het inzicht in de
leerlijnen taal en rekenen.
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INTEGRAAL KINDCENTRUM
Het Festival is Integraal Kindcentrum
(IKC). Een IKC is een plek waar
kinderen van nul tot en met twaalf jaar
de hele dag kunnen leren, spelen en
zich kunnen ontwikkelen. Binnen een
IKC werken heel veel organisaties
samen; van Stadkamer en Sportservice
Zwolle tot Doomijn, voortgezet
onderwijs en Icare.

Onze kinderen krijgen daardoor de
kans om zich optimaal te ontwikkelen.
Niet alleen op het gebied van rekenen,
taal en lezen, maar ook op sociaalemotioneel, motorisch, sportief en
kunstzinnig terrein. Wij besteden
binnen onze school bovendien veel
aandacht aan milieu, techniek en
nieuwe media. Ieder kind kan zich
daardoor op alle terreinen die voor de
moderne mens belangrijk zijn
ontwikkelen. En ontdekken welke
zaken zijn of haar leven leuk maken.
Een Integraal Kindcentrum kent een
nauw op elkaar afgestemd aanbod van
onderwijs en kinderopvang. Deze
disciplines werken gezamenlijk aan
dezelfde doelen, in hetzelfde klimaat

en vanuit één gezamenlijke
pedagogische en educatieve visie. Het
IKC borgt doorgaande lijnen op het
gebied van spel en educatie, zorg en
veiligheid.
Het IKC werkt vanuit haar visie actief
aan een positie in de wijk en werkt aan
het onderhouden en uitbouwen van
relaties in de wijk.
Uitgangspunten samenwerking
Het belangrijkste uitgangspunt voor de
samenwerking is dat deze meerwaarde
moet hebben. Allemaal onder
hetzelfde dak werken is daarvoor niet
genoeg. Het betekent ook dat:
Ieder dezelfde missie hanteert en
vanuit dezelfde visie werkt.
De verschillende partijen alles doen
wat in hun vermogen ligt om het effect
van hun samenwerking op de
ontwikkeling van de kinderen te
optimaliseren. Dit betekent dat de
organisaties bereid zijn om hun
grenzen te verleggen, om kinderen
naadloos van hun eigen aanbod naar
dat van anderen te laten lopen en de
voordelen van dat aanbod onder
hetzelfde dak in alle opzichten te
ervaren. Het betekent ook dat er nauw
overleg is tussen de verschillende
organisaties die betrokken zijn bij de
ontwikkeling van dit ene kind.

Er een nauwe afstemming is tussen de
vorm en de inhoud van de activiteiten
die kinderen tijdens en buiten
schooluren binnen de brede school
krijgen aangeboden.
De activiteiten van de verschillende
organisaties ook wat tijd betreft nauw
op elkaar aansluiten en zodanig in tijd
georganiseerd worden dat dit niet
alleen voor kinderen, maar ook voor
hun ouders en medewerkers van de
verschillende organisaties optimaal is.
De school ook voor ouders een plek is
waar zij zich kunnen ontwikkelen,
andere ouders kunnen ontmoeten, zich
thuis en welkom mogen voelen.
Worden wie je bent
Al vele jaren werken Stichting
Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio
(Stichting OOZ) en Stichting Travers
met elkaar samen. Op een organische
manier komen zij elkaar tegen, ze
zoeken elkaar op en groeien steeds
dichter naar elkaar toe. Ze zijn er
immers allebei om de levens van
kinderen zo kansrijk en boeiend
mogelijk te maken. Daar zetten we ons
elke dag voor in. Maar ze delen meer.
Zoals kinderopvang en onderwijs dicht
bij elkaar liggen, geldt dat ook voor hun
visies, doelen en ambities. Sterker nog,
deze zijn vrijwel identiek. Zij geloven in
de kracht en eigenheid van kinderen.
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In de talenten die van jongs af aan in
ieder mens zitten. Zij zien ze als de
basis voor de ontwikkeling van het
kind. Als leidraad en kompas om te
worden wie je bent. Want dat is waar
het werkelijk om gaat.
Position paper
De volledige visie en onderbouwing van
de samenwerking tussen Travers en
OOZ staat beschreven in een document
met de titel Position paper
Samenwerking Stichting Travers en
Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle
en Regio (februari 2015).
Kwaliteitskaarten en enquêtes
Wij stellen hoge eisen aan onze school
en werken daarom voortdurend aan
verbetering.
Om te beoordelen aan welke zaken wij
daarbij aandacht moeten besteden,
meten wij ieder jaar onze eigen
kwaliteit.
Het Festival gebruikt de WMKPO als
instrument van het kwaliteitsbeleid. De
WMKPO geeft een veelheid aan
schooldiagnoses, QuickScans en
vragenlijsten. Het is een dynamisch
instrument; aantallen en belang van de
diverse aspecten zijn aan verandering

onderhevig. Met enige regelmaat
dienen keuzes en afspraken opnieuw te
worden gemaakt. De school geeft dan
zelf aan welke zaken belangrijk
gevonden worden en aan welke eisen
we willen voldoen. Dit kan resulteren in
verbeterpunten en/of aanpassingen.
Deze worden vermeld in de
onderscheiden jaarplannen binnen de
huidige schoolplanperiode.
Eens in de vier jaar wordt een
vragenlijst uitgezet naar de kwaliteit
van de school. Eens in de twee jaar
gebeurt het zelfde met betrekking tot
Veiligheid & Sociale Integratie. De
ouders van onze leerlingen en de
leerlingen uit de bovenbouw vragen wij
d.m.v. deze lijsten naar hun mening.
ICT.
Op het Integraal Kindcentrum Het
Festival willen wij een omgeving
creëren die past bij de 21e eeuw.
Technologie heeft de manier waarop
we samen werken en leven enorm
veranderd. Nieuwe functies ontstaan
en vragen om andere of nieuwe
competenties, de zogenoemde 21st
century skills. Een nieuwe tijd vraagt
om nieuwe vaardigheden. Wat moeten
kinderen nu leren om optimaal
voorbereid te zijn op de samenleving in

de 21ste eeuw?
Naast taal en rekenen en de
kernvakken, zijn de competenties
samenwerken, creativiteit, ictgeletterdheid, communiceren,
probleemoplossend vermogen, kritisch
denken en sociale en culturele
vaardigheden van belang. Ook een
betrokken, ondernemende en
nieuwsgierige houding komt van pas in
de 21ste eeuw.
Op het Festival geven de Pijlers Leren,
Welbevinden en Ervaren, voldoende
mogelijkheden om deze
vaardigheden/houdingen uit te
bouwen. Ontwikkelen van ICTvaardigheden door kinderen en
leerkrachten is relevant bij alle drie de
pijlers. Daarnaast probeert Het Festival
telkens partners te vinden, die dit
proces impulsen kunnen geven.
Samenwerking met Thorbecke
Scholengemeenschap
Sinds enkele jaren hebben Het Festival
en Thorbecke Scholengemeenschap
een samenwerkingsverband. Docenten
van Thorbecke Scholengemeenschap
geven in de bovenbouw van Het
Festival lessen Moderne Media en
Technasium. Beide partners willen
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graag deze samenwerking intensiveren
en uitbouwen. Hiervoor is een grotere
rol voor ICT weggelegd. Aan de ene
kant betekent dit dat de ICTvaardigheden van het personeel een
opwaardering behoeft. Aan de andere
kant is er ook een uitbreiding nodig van
ICT-middelen.

Profielen.
Binnen het IKC onderscheiden we vier
profielen: sport, kunst en cultuur,
milieu, techniek.

Doelen ICT
In het ICT Beleidsplan wordt ten
aanzien van leerlingen en leerkrachten
een aantal doelen gesteld.

Profiel Sport
Talentontwikkeling
Kinderen die bovengemiddeld scoren
m.b.t. motorische vaardigheden,
worden meegenomen in een
talenttraject. In dit traject volgen de
kinderen een speciaal programma, dat
aan hun talent tegemoet komt.
Het talenttraject is gericht op alzijdig
bewegen. Het zal worden
doorgetrokken naar de naschoolse 
opvang.

Leerlingen dienen aan het eind van de
basisschool te beschikken over
basisvaardigheden m.b.t. algemeen
computergebruik, tekstverwerken,
presenteren, informatie verwerking.
Voor de leerkrachten geldt de volgende
gewenste situatie:






Afspraken over de inzet van ICT in
de school
Vergroten van de didactische ICTvaardigheden
Leerkrachten leren van elkaar
Alle leerkrachten gebruiken het
digibord bij de instructie
Gebruik maken van
mediawijsheid/internetprotocol


Deze vier profielen bieden de school de
kans om zich op heldere wijze te
profileren. Ze bieden ieder kind de kans
om zich op alle voor de mens relevante
terreinen te ontwikkelen.

Breedtesport
Naast de ontwikkeling van talent is er
binnen het profiel Sport een traject dat
gericht is op de breedtesport.
De doelstelling is dat kinderen kennis
maken met de verschillende vormen
van bewegen en sport. De kinderen 
nemen deel aan een slimme
sportkeuze test, zodat ze een sport
kiezen die bij hen past.

Omnisport
Het omnisporttraject wordt gekoppeld
aan het IKC. Alle kinderen kunnen
zolang ze op het IKC zitten mee sporten
met het omnisportblok. Daarnaast zal
dit traject de spil zijn in doorverwijzing,
talentherkenning, maatschappelijke
betrokkenheid en kwaliteit
waarborging.
Samenwerking met TSG
De BSM- leerlingen van de Thorbecke
Scholengemeenschap (TSG) kunnen in
deze opzet een grote rol spelen. Door
deze leerlingen een plek te geven in de
geheel, wordt de doorstroom naar het
Thorbecke bevorderd. Zij kunnen
assisteren in het traject sportaffiniteit
en kunnen de kinderen begeleiden.
Aanvullende voorzieningen
De vakleerkracht Lichamelijke
Opvoeding heeft door middel van
structurele screening van alle kinderen
van de basisschool een goed beeld van
hun motorische vaardigheden. Voor
kinderen die op bepaalde aspecten
extra aandacht nodig hebben bestaat
er de mogelijkheid van Motorische
Remedial Teaching (MRT).
Voor kinderen in de voorschoolse
leeftijd verzorgt de vakleerkracht
wekelijks een gymles; de zogenoemde
Peutergym.
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Profiel Kunst & Cultuur
Lessen op het terrein van kunst en
cultuur zijn bij uitstek gericht op
welbevinden, leren en ervaren.
Leerlingen kunnen leren van
kunstzinnige uitingen te genieten en
ontdekken dat kunst ertoe bijdraagt
dat zij zich prettig voelen en van het
leven genieten.
De Stadkamer laat kinderen kennis
laten maken met kunst en cultuur .
Deze organisatie tekent bovendien
voor lessen muziek, dans, theater en
beeldende vorming binnen het
programma van de verlengde
schooldag. Ieder kind krijgt daardoor
de kans zich op deze terreinen in een
doorgaande lijn te ontwikkelen en de
eventuele eigen talenten op deze
gebieden te ontdekken en te
ontwikkelen.
Profiel Milieu
Kinderen van Het Festival leren werken
aan een duurzame samenleving, waarin
mensen zich niet alleen
verantwoordelijk voelen voor zichzelf,
maar ook voor al het andere leven op
aarde en de toekomst daarvan. Wij
stimuleren de kinderen om
milieubewust bezig te zijn en leren hen
op welke wijze zij zelf kunnen bijdragen

aan een duurzaam milieu. Onder meer
door deelname aan projecten in de
omgeving van de school wordt
concreet invulling gegeven aan het
ontwikkelen van milieubewust gedrag.
Een voorbeeld daarvan is het door de
verschillende groepen bij toerbeurt
schoonhouden van de omgeving van de
school.
Profiel Techniek
Samen met de Thorbecke
Scholengemeenschap (TSG) wordt een
doorlopende leerlijn “beta vakken”
ontwikkeld van PO naar het VO.
Kinderen van Het Festival krijgen op
projectbasis les binnen de vakken
Moderne Media en Technasium. De
lessen worden op het Festival gegeven
door docenten van de Thorbecke en
door de eigen leerkrachten. Vanaf
groep 6 kunnen kinderen voor de
vakken kiezen. Hierdoor ontstaat er
een doorlopend aanbod van beide
vakken.
De ontwikkeling steunt op twee
belangrijke pijlers: talentontwikkeling
en stimulatie van de beta vakken in het
onderwijs. Talentontwikkeling is een
van de speerpunten binnen het IKC.
Technasium en Moderne Media zijn
hier een onderdeel van.

Eigenaarschap
Kinderen weten zelf heel goed wat ze
kunnen en willen, maar hebben hulp en
begeleiding nodig om invulling te geven
aan hun talenten.
De leerkracht kent zijn leerlingen en
helpt ze door de mogelijkheden aan te
reiken om een eigen koers te kunnen
varen.
Het IKC kan in dit verband een beroep
doen op een aantal partners,
waaronder:
 Sportservice Zwolle, dat
bewegingsonderwijs en sport
aanbiedt binnen het programma
van de verlengde schooldag,
 De Stadkamer, dat lessen op
kunstzinnig terrein verzorgt binnen
de school en binnen het
programma van de verlengde
schooldag,
 Thorbecke Scholengemeenschap,
waarvan docenten de kinderen
vanaf groep 6 kennis laten maken
met Technasium en Moderne
Media.
Grenzeloos maatwerk
De ontwikkeling van kinderen vindt niet
alleen plaats binnen de muren van de
school. Ook daarbuiten doen zij tal van
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ervaringen en vaardigheden op die hen
verder helpen op het pad naar
volwassenheid. Niet altijd verloopt die
ontwikkeling vlekkeloos. De leerkracht
signaleert dit vaak en ook ouders geven
het aan als de ontwikkeling van hun
kind niet goed verloopt.IKC Het Festival
heeft een aantal partners gezocht, die
binnen de school en onder schooltijd
hulp op maat kunnen bieden:

Intraverte, dat begeleiding en
training verzorgt voor kinderen
die moeite hebben zich binnen de
groep te handhaven,

MOOR Fysiotherapie,

Connect Logopedie,

Schoolmaatschappelijk werk
(SMW), dat zorgt voor
ondersteuning en advies bij
vragen over opvoeding,
echtscheiding, financiële
problemen e.d.

GGD IJsselland. Behalve de
reguliere schoolbezoeken, houdt
de Jeugdverpleegkundige ook
spreekuur in het gebouw van het
IKC.

worden. 21e eeuwse vaardigheden zijn
onderdeel van de totale leer- en
leefomgeving. De leerkracht bereidt de
kinderen optimaal voor op de
toekomst. Daarbij is diversiteit van
groot belang. Een rijke educatieve
leeromgeving ontstaat door gebruik te
maken van de talenten en expertise die
bij uiteenlopende partners, binnen en
buiten het IKC, aanwezig zijn:
 Thorbecke Scholengemeenschap,
waarvan docenten een
ondersteunende rol spelen bij de
kennismaking met Technasium en
Moderne Media voor kinderen in
de bovenbouw.

Ambities
 Doorgaande lijn van kinderopvang
naar basisschool.
 Gerichte aandacht voor
vroegtijdige signalering.
 Borging van een warme overdracht
van Doomijn naar basisschool
 Oriëntatie op Engels in
kwalitatieve en kwantitatieve zin.
 Opzetten van de mogelijkheid tot
onderwijs aan 0 tot 14 jarigen. Dit
in samenwerking met de
Thorbecke Scholengemeenschap.
 Het IKC fungeert als praktijkschool
voor leerlingen van de TSG.
 Implementeren profiel sport.

21e eeuwse vaardigheden
Naast een stevige basis in taal, rekenen
en Engels is het onze taak ervoor te
zorgen dat leerlingen breed
ontwikkelde, goed opgeleide mensen
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Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio
Kwaliteitsbewaking
Ons bevoegd gezag bewaakt de
kwaliteit door middel van een aantal
instrumenten.
 Opbrengstgesprekken met de
directeur van de school, waarbij
prestatie afspraken worden
gemaakt op het gebied van
ziekteverzuim, opbrengsten,
formatie, financiën, uitstroom
naar VO en S(B)O, tevredenheid,
oordeel van de inspectie en
ontwikkeling van leerkrachten.
 Gesprekkencyclus OOZ.
 Managementrapportages op het
gebied van leerlingaantallen,
ziekteverzuim, financiën, formatie,
opbrengsten en vanuit WMKPO.
Deze worden geanalyseerd en
besproken met betrokkenen. Waar
nodig wordt hierop actie
ondernomen.
Identiteit
Openbaar onderwijs betekent binnen
ons bestuur dat alle leerlingen welkom
zijn op onze school. Ons onderwijs is zo
ingericht en onze opvoedkundige
aanpak is zodanig, dat ieder kind, met
welke godsdienstige, culturele of
sociale achtergrond dan ook, zich op
onze school thuis kan voelen.
Wij vinden het belangrijk, dat kinderen
met diverse achtergronden elkaar in de

school ontmoeten en met elkaar leren
omgaan. De algemeen geldende
waarden en normen staan hierbij
centraal. Wij willen er aan bijdragen,
dat onze leerlingen actieve burgers
worden van onze maatschappij.
Het openbaar onderwijs in Nederland
staat open voor iedereen. Ieder kind is
welkom, met welke achtergrond dan
ook – zoals geloof, levensovertuiging,
cultuur of land van herkomst. Het
openbaar onderwijs heeft daarbij de
wettelijke opdracht om aandacht te
geven aan de pluriforme waarden in de
Nederlandse samenleving. In de
praktijk van alle dag leren de kinderen
zo op een goede manier met elkaar
omgaan.
Sociale Veiligheid op school
Een veilige omgeving voor kinderen en
onderwijspersoneel houdt in dat er een
prettige sfeer op school is. En het
voorkomen van incidenten zoals
ongepast gedrag, intimidatie, diefstal,
agressie en geweld. Dat kan door op
tijd te signaleren en hier gericht tegen
op te treden. Dit geldt ook voor het
bestrijden van pestgedrag.
Veiligheidsplan en pestprotocol
Op onze school is een veiligheidsplan
aanwezig en we beschikken over een

actueel pestprotocol dat we jaarlijks
herzien. In het pestprotocol staat wat
de school onder pesten verstaat. En
hoe wij pesten proberen te voorkomen
en hiertegen optreden.
Verklaring Omtrent het Gedrag voor
onderwijspersoneel
Wij zijn verplicht om aan
onderwijspersoneel een Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) te vragen
voordat zij in dienst treden. Deze
verplichting geldt voor het
basisonderwijs, speciaal onderwijs,
voortgezet onderwijs en mbo. Uit de
VOG blijkt of er belemmeringen zijn om
in de nieuwe functie aan de slag te
gaan.
Plan van aanpak tegen pesten
In maart 2013 heeft het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW) samen met de
Kinderombudsman een plan van
aanpak tegen pesten opgesteld. Hierin
staat onder meer het volgende.
Alle scholen in het basisonderwijs en
voortgezet onderwijs worden
opgeroepen om samen met de ouders
blijvende aandacht te hebben voor het
bestrijden van (cyber)pesten.
Het ministerie van OCW heeft hiertoe 4
regionale bijeenkomsten over pesten
georganiseerd.
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Scholen worden wettelijk verplicht om
te zorgen voor een sociaal veilige
omgeving en moeten pesten
tegengaan.
Vinden gepeste kinderen en hun
ouders die op school geen gehoor? Dan
kunnen zij in het uiterste geval terecht
bij de Kinderombudsman.
Sponsoring
Door sponsoring kunnen scholen
financiële speelruimte creëren die
zowel ten goede komt aan het
onderwijs als aan nevenactiviteiten.
Met dat sponsorgeld kunnen extraatjes
worden gedaan. Omdat wij op een
verantwoorde en zorgvuldige manier
met sponsoring willen omgaan moet de
sponsoring aan een de volgende
voorwaarden voldoen:






Sponsoring mag niet de
onderwijsinhoud en/of de
continuïteit van het onderwijs
beïnvloeden, dan wel in strijd zijn
met het onderwijsaanbod en de
kwalitatieve eisen die onze school
aan het onderwijs stelt.

Bovengenoemde punten vinden hun
basis in het convenant sponsoring, dat
de staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen en alle
landelijke onderwijsorganisaties van
besturen, personeel, ouders en
leerlingen en een aantal andere
organisaties hebben ondertekend.

Dit convenant ligt op school ter inzage
en is te vinden op de site van
www.openbaaronderwijszwolle.nl.
Alle sponsoractiviteiten die de school
onderneemt behoeven de goedkeuring
van het schoolbestuur en de
instemming van de
medezeggenschapsraad.
Ouders die een klacht hebben over
sponsoring, uitingsvormen van
sponsoring en/of niet akkoord gaan
met de weder prestatie die aan de
sponsoring verbonden is, kunnen bij
hun contactpersoon terecht.

Sponsoring moet verenigbaar zijn
met de pedagogische en
onderwijskundige taak en
doelstelling van de school.
Sponsoring mag niet de
objectiviteit, de
geloofwaardigheid, de
betrouwbaarheid en de
onafhankelijkheid van het
onderwijs, de school en de daarbij
betrokkenen in gevaar brengen.
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BELEIDSDOCUMENTEN EN PROTOCOLLEN
Bij het opstellen van dit Schoolplan is gebruik gemaakt van onderstaande beleidsdocumenten en protocollen.

* Beleidsplan Pijler Ervaren
* Beleidsplan Beredeneerd Aanbod
* Beleidsplan Fonemisch Bewustzijn groep 1 en 2
* Beleidsplan Cultuureducatie
* Beleidsplan Begaafdheid
* Beleidsplan Zwing & IGDI
* Beleidsplan Opbrengst Gericht Werken
* Beleidsplan ICT
* Visiedocument Het Festival
* Pestprotocol
* Zorgplan
* Toetsprotocol OOZ
* WMK-PO Ondersteuningsprofiel
* WMK-PO Zorg en Begeleiding
* Samenwerking IKC Het Festival en TSG / Talentontwikkeling binnen de Beta Vakken
* Profiel Sport binnen het IKC
* Position paper Samenwerking Travers en OOZ
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1

JAARPLANNEN - OVERZICHT
Verbeterpunten Welbevinden
W1
W2
W3
W4
W5
W6

Verbindende communicatie
LVS-SEO fase 1 en 2
Groepsplan gedrag
Kindgesprekken

Verbeterpunten Leren
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20
L21
L22
L23

15
16
x
x
x

R&W - ERWD-protocol
R&W - didactische vaardigheden
Scholing referentieniveaus
Taal – dyslexieprotocol uitwerken
Taal – groepsplan spelling
Taal - nieuwe taalmethode fase 1
Aanbod (hoog) begaafde kinderen
Coaching - Feedback en Interventies
Taal - groepsplan lezen
Taal – groepsplannen begrijpend lezen
fase
1
Spelbegeleiding
R&W - automatiseren
Didactische vaardigheden
Engels fase 1
Taal – groepsplan begrijpend lezen fase 2
Taal – dyslexieprotocol implementatie
Taal – taalmethode fase 2
Doorgaande leerlijnen (hoog) begaafdheid

Taal – groepsplan lezen en spelling fase 2
R&W - beleid ontluikende gecijferdheid
Engels fase 2
Taal - borging groepsplanbegrijpend lezen

15
16
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

16
17

17
18

x

x

16
17

17
18

x

x

Verbeterpunten Ervaren
E1
E2
E3
E4
E5
E6

Digitaal portfolio

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8

HGW-dossier
Doorontwikkeling Ondersteuningsteam
Doorontwikkeling Zorgdossier
Nieuwe Cito-toetsen en analyse-instrument

O1
O2
O3

15
16
x
x
x
x

Verbeterpunten Kindcentrum

15
16

Doorgaande leerlijnen 0-6 jaar
Projectplan Festival-TSG
IKC-OOZ-Travers (Position Paper)

x
x
x
x
x
x

Bewegingsonderwijs-zelfregulatie leerlingen
Bewegingsonderwijs-talentontwikkeling
Bewegingsonderwijs-samenwerking TSG
Bewegingsonderwijs-groepsleerkrachten

ICT-Beleidsplan
Kwaliteitszorg WMK
Cultuur

16
17

17
18

x

Doorstroming VVE naar PO

Verbeterpunten Overig
x
x
x

15
16
x

Begrijpend lezen in de context van ervaren

Verbeterpunten Zorg en
ondersteuning

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8

x
x
x
x
x
x
x
x

Uitwerkingen van verbeterpunten
van 2015-2016 vindt u in de bijlage:
‘Jaarplan 2015-2016’

16
17

17
18

x
x

x

16
17

17
18

x
15
16
x
x
x

16
17

17
18

x
x

x
x
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Kindcentrum Het Festival
Sportlaan 6
8044PG Zwolle
038-4203287
d.bremmer@ooz.nl
www.hetfestivalzwolle.nl

Kinderopvang
Sportlaan 8
8044PG Zwolle
038-4202205 / 06-81193632
kh.borst@doomijn.nl
www.hetfestivalzwolle.nl
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