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Inleiding 

Voor u ligt het schoolplan 2019-2023 

van IKC Het Festival. Met dit schoolplan 

sluit onze school aan bij het strategisch 

beleidsplan van stichting Openbaar 

Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ). In het 

schoolplan worden onder andere het 

onderwijskundig beleid, het 

personeelsbeleid en het 

kwaliteitszorgsysteem van onze school 

beschreven.  

 
 
 
 

Waartoe dient ons onderwijs 
OOZ staat voor goed onderwijs. Onze 
leerlingen, hun ouders of verzorgers, 
onze maatschappelijke partners, de 
maatschappij: ze verwachten van ons 
dat we de leerlingen zover brengen dat 
ze hun plaats in de wereld in kunnen 
nemen. En die verwachting willen we 
waarmaken. Dat kan alleen als we 
ervoor zorgen dat leerlingen zich breed 
ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs 
dat verder gaat dan taal- en rekenscores 
alleen of het halen van een diploma. 
Onderwijs gaat over de interactie tussen 
mensen, tussen de leraar en de leerling, 
en over het besef dat in die ontmoeting 
niet alles beheersbaar is. 
Dat is, in essentie, het prachtige risico 
van onderwijs. 
Het Festival biedt meer dan alleen 
cijfers.  

 

 

Maar wat is dan het doel van ons 
onderwijs? Waar willen we dat al onze 
leerlingen aan werken? Wat betekent 
het om een goede school te zijn? Met 
dit schoolplan willen wij antwoord 
geven op deze vragen. 

Voor praktische informatie zoals 
contactgegevens, gehanteerde 
schooltijden,  protocollen en 
formulieren, verwijzen wij u naar onze 
website: www.hetfestivalzwolle.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hetfestivalzwolle.nl/
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Strategische beleid OOZ                           

 De grote ontwikkelingen waaraan we 

de komende jaren gaan werken, ons 

strategische beleid, brengen we onder 

in drie pijlers: relatie, eigenaarschap en 

maatwerk. Deze pijlers geven richting 

aan de beleidsontwikkeling van OOZ als 

geheel en van alle scholen. 

 

Relatie                                                       
Een goede relatie tussen de leraar of 
docent en de leerling brengt kinderen 
tot leren en ontwikkelen. Die basisregel 
van de pedagogiek kenmerkt OOZ als 
organisatie: we doen het samen, vanuit 
relatie. Zo leren en ontwikkelen we. Die 
gezamenlijkheid geldt ook voor onze 
visie op de positie van het openbaar 
onderwijs in de samenleving: we zijn 
van de samenleving en we zijn er voor 
de samenleving. In die zin hebben we 
als openbaar onderwijs een bijzondere 
opdracht. Niet alleen is het openbaar 
onderwijs er voor alle leerlingen, 
ongeacht hun sociale, culturele of 
levensbeschouwelijke achtergrond. Ook 
is het onze opdracht om onze leerlingen 
te leren dat ze onderdeel zijn van een 
groter geheel, van een samenleving, van 
een traditie. Dat is, in essentie, de 
socialiserende functie van het 
onderwijs. 

 

Relatie is een kernbegrip in de visie van 
OOZ op de wereld om ons heen. We 
gaan relaties aan, op alle niveaus, 
omdat we de kracht vinden in de 
samenwerking. We zijn daarin een 
betrouwbare partner. Voor collega-
besturen in het passend onderwijs, voor 
het bedrijfsleven in de afstemming 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt en 
voor onze partners in het sociaal 
domein in de zorg voor kinderen die in 
de knel komen. 
 

Eigenaarschap 

Eigenaarschap is een kernbegrip in onze 
organisatie. Eigenaarschap binnen OOZ 
betekent dat we verantwoordelijkheid 
nemen: voor onszelf en voor elkaar. Het 
betekent ook dat we ons bewust zijn 
van onze rollen, in ons team, in onze 
scholen, in onze samenleving. In dit 
begrip vinden we ruimte en energie om 
te innoveren en te experimenteren. 
Eigenaarschap is ruimte geven en 
faciliteren als mensen kansen willen 
pakken. Maar eigenaarschap betekent 
ook dat we aanspreekbaar zijn op onze 
rollen en verantwoordelijkheden. We 
geloven dat we door die balans tussen 
ruimte en rekenschap onze leraren en 
leidinggevenden in positie brengen om 
goed onderwijs te verzorgen. 
 

 

 

 

 

 

Maatwerk 
Elke leerling op een OOZ-school krijgt 
een onderwijsaanbod waarmee hij het 
beste tot zijn recht komt. Dat is onze 
ambitie. Dat betekent niet dat elk kind 
een unieke, persoonlijke leerroute 
heeft; de socialiserende functie van het 
onderwijs betekent juist dat onze 
leerlingen samen leren en groeien. 
Wel leveren we maatwerk. We zorgen 
dat het onderwijs aansluit bij de 
talenten en ambities van 
onze leerlingen, terwijl we daarbij de 
balans houden met de kwalificerende 
functie van het onderwijs. Leerlingen 
vinden hun plek bij OOZ. 
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Doeldomeinen voor ons onderwijs 
OOZ staat voor goed onderwijs. Onze 
leerlingen, hun ouders of verzorgers, 
onze maatschappelijke partners, de 
maatschappij: ze verwachten van ons 
dat we de leerlingen zover brengen dat 
ze hun plaats in de wereld in kunnen 
nemen. We onderscheiden drie 
doeldomeinen, drie velden waarin we 
doelen kunnen stellen aan ons 
onderwijs (Biesta, 2014). 

 
Kwalificatie 
Het eerste doeldomein is dat van de 
kwalificatie.  
Onder kwalificatie verstaat Biesta het 
verwerven van kennis, vaardigheden en 
houdingen die mensen in staat stellen 
iets te doen, op een bepaalde manier te 
handelen (Biesta, 2014). Het behalen 
van een diploma is voor veel van onze 
leerlingen daarbij een belangrijk doel. 
Op IKC Het Festival zien wij dit 
doeldomein vooral terug in de pijler 
leren, zie hoofdstuk 4 

 

Socialisatie 
Socialisatie is het tweede doeldomein.  
Biesta en de onderwijsraad 
omschrijven socialisatie als een proces 
waarin jongeren en leerlingen 
kennisnemen en deel uitmaken van 
tradities en praktijken. Tradities en 
praktijken kunnen betrekking hebben 
op een bepaalde beroepspraktijk, maar 
ook op bredere (maatschappelijke) 
thema’s zoals democratie. 
Hier gaat het erom dat we door het 
onderwijs deel worden van bestaande 
tradities en praktijken, van manieren 
van doen en manieren van zijn. Anders 
gezegd: leerlingen worden erop 
voorbereid om deel uit te maken van 
de samenleving. 
Biesta noemt het voorbeeld van een 
goede bakker zijn. Hoe doe je dat in de 
context van de Nederlandse 
samenleving? 
De pijler Ervaren biedt de kinderen op 
Het Festival de kans om zich verder te 
ontwikkelen in dit doeldomein.  

 
 

Subjectivering  
Het derde doeldomein is dat van de 
subjectivering. Hier gaat het over 
persoonsvorming: over emancipatie, 
over vrijheid en verantwoordelijkheid, 
over de vraag hoe het kind zich 
ontwikkelt in relatie tot de hem 
omliggende wereld. 
Dit doeldomein wordt op Het Festival 
vooral zichtbaar in de pijler 
Welbevinden, zie hoofdstuk 4. 
 
Deze drie domeinen sluiten elkaar niet 
uit; bij goed onderwijs komen deze 
domeinen voortdurend terug, in 
interactie met elkaar.  
 
Op Het Festival zijn deze drie domeinen 
van kwalificatie, socialisatie en 
persoonsvorming zichtbaar, voelbaar, 
merkbaar, en – als het kan – meetbaar 
terug te vinden in de pijlers Leren, 
Ervaren en Welbevinden. Dit wordt in 
hoofdstuk 3 nader toegelicht. 
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INTEGRAAL KINDCENTRUM 
Het Festival is een 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 sociaal-
emotioneel, 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.  
 
Relatie 
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;  

• 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;  

 
 
 

•     De activiteiten van de verschillende 
organisaties worden ook wat tijd 
betreft op elkaar aangesloten en 
zodanig in tijd georganiseerd, dat dit 
niet alleen voor kinderen, maar ook 
voor hun ouders en medewerkers 
van de verschillende organisaties 
optimaal is 

• er nauw overleg is tussen de 
verschillende organisaties die 
betrokken zijn bij de ontwikkeling 
van dit ene kind; 

• Er een afstemming is tussen de vorm 
en de inhoud van de activiteiten die 
kinderen tijdens en buiten 
schooluren binnen het kindcentrum 
krijgen aangeboden.   

 
De school is ook voor ouders een plek  
waar zij zich kunnen ontwikkelen, 
andere ouders kunnen ontmoeten, zich 
thuis en welkom mogen voelen. 
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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. 
In de talenten die van jongs af aan in 
ieder mens zitten. Zij zien ze als de 
basis voor de ontwikkeling van het 
kind.  
 
 
 
 
 

IKC Team 
Medewerkers van de school en de 
pedagogische medewerkers worden 
vertegenwoordigd in het IKC team. 
Iedere 6 weken komen zij bij elkaar om 
te spreken over de ontwikkeling van 
het Kindcentrum.  
 
0-6 jarigen overleg 
Het 0-6 jarigen overleg heeft als 
doelstelling een goede doorgaande 
leer- en ontwikkelingslijn vanuit de 
opvang naar de school.  
Er vindt afstemming plaats over zowel 
de onderwijsinhoudelijke 
doelstellingen als de pedagogische 
werkwijzen. Zowel leerkrachten uit 
leerteam 1, als pedagogisch 
medewerkers van Doomijn nemen deel 
aan dit overleg. 
 
 

Profielen. 
Binnen het IKC onderscheiden we vier 
profielen: sport, kunst en cultuur, 
milieu, techniek.  
 
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.   
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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.  
 
Breedtesport 
Naast de ontwikkeling van talent is er 
binnen het profiel Sport een traject dat 
gericht is op breedtesport. De 
doelstelling is dat kinderen kennis 
maken met de verschillende vormen 
van bewegen en sport. Dit traject is 
onderdeel van het 
talentontwikkelingsprogramma. 
De kinderen nemen deel aan de z.g.n. 
‘Slimme Sportkeuzetest’, zodat ze een 
sport kiezen die bij hen past. 
 

Binnen de breedtesport zullen de 
kinderen binnen de reguliere 
gymlessen ook kennismaken met 
verschillende takken van sport. Deze 
worden verzorgd door de 
buurtsportcoach of door 
sportverenigingen. Daarnaast biedt de 
school de mogelijkheid aan kinderen 
om mee te doen aan verschillende 
schoolsporttoernooien. 

Motorisch remedial teaching               
De kinderen in de groepen 1 en 2 
worden gevolgd aan de hand van de 
leerlijn motoriek. Aan de hand van dit 
registratiesysteem kunnen kinderen 
deelnemen aan een Motorisch 
Remedial Teaching programma.  

 

Relatie                                                        
De leeringen van Thorbecke 
Scholengemeenschap die de stroming 
BSM volgen (Bewegen, Sport en 
Maatschappij) worden op KC Het 
Festival ingezet om sportactiviteiten te 
ondersteunen, waarbij zij de kinderen 
begeleiden.  

Aanvullende voorzieningen              
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. Zij kunnen bovendien 
de meerwaarde ontdekken van het 
bespelen van een muziekinstrument en 
ervaren dat kunst een middel is om 
gevoelens te uiten of ideeën voor het 
voetlicht te brengen. Kunst biedt 
kinderen de kans om zich naar binnen 
te keren, zich in hun eentje uit te leven 
of juist voor een groot publiek te gaan 
staan. Ze leren op een andere manier 
te kijken, te luisteren en te voelen naar 
de wereld om hen heen. Leerlingen 
leren zich op die manier te uiten wat 
voor hen op dat moment het beste 
past. 
 
Vier keer per jaar komt een 
muziekdocent van Mec  muziek in elke 
klas een muziekles geven, deze lessen 
zijn gekoppeld aan het thema. De 
lessen zijn gericht op zingen, gebruik 
van kleine ritme-instrumenten en op 
het gebruik van geluiden/ eigen 
lichaam. Daarnaast zijn er twee lessen 
die volledig in het teken staan van het 
bespelen van een muziekinstrument.  

Denk hierbij aan gitaar, keyboard, 
djembé, etc. De leerkracht observeert 
de les en noteert de voortgang van de 
leerlingen. Er wordt gekeken naar durf, 
inzet en plezier. Tevens komen deze 
criteria omtrent muziekonderwijs terug 
op het rapport van iedere leerling. De 
leerkrachten maken gebruik van de 
methode ‘Eigenwijs Digitaal’ en 
verzorgen twintig minuten per week 
een muziekles in hun groep.  
 
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)  een  
doorlopende leerlijn “Bèta 
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 Bèta vakken in het 
onderwijs. Stimulering van de Bèta 
vakken is een van de speerpunten 
binnen het IKC. Technasium en 
Moderne Media zijn hier een 
onderdeel van.  
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Relatie 
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.  

 
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.  

 
 
 
 

 

Maatwerk 
De ontwikkeling van kinderen vindt niet 
alleen plaats binnen de muren van de 
school. Ook daarbuiten doen zij tal van 
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. 

 

Ambities 
➢ Borging van een warme overdracht 

van Doomijn naar basisschool 
➢ Maatwerk; Naschoolsaanbod 

vergroten 
➢ Communicatie verbeteren; interne 

communicatie, zodat wij elkaar nog 
beter weten te vinden.  
Externe communicatie, zodat wij 
als één naar buiten treden 
(Nieuwsbrief naar ouders).  

➢ Verkennen van de mogelijkheid om 
personeelsbeleid te ontwikkelen 
waarin wij elkaar kunnen 
versterken. 
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Missie en visie van de school 
IKC Het Festival wil kinderen van 0 tot 

en met 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, sociaal-
emotioneel 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. 
Leren, ervaren en welbevinden 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 “Verder gaan met leren” is in 
het concept van Het Festival terug te 
vinden in de pijlers: 
Leren 
Ervaren en 
Welbevinden 
 
In dit schoolplan worden bovenstaande 
pijlers verder uitgewerkt. Daar wordt 
ook aangegeven op welke wijze en in 
welke mate de thema’s relatie, 
eigenaarschap en maatwerk in ons 
onderwijs zijn geïntegreerd.  
 
Tevens worden daar de ambities 
vermeld voor de langere termijn.  
De ambities worden vertaald in doelen, 
welke worden opgenomen in het 
overzicht in de bijlage. Op die manier 
wordt zichtbaar gemaakt wanneer wij 
aan welke ambities werken. 
 
. 
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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. De ontwikkelingen op 
leerlijnen worden bijgehouden in een 
registratiesysteem in Parnassys. 

 

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 ZWING-
model (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.  
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De lessen worden gegeven door één 
van de leerkrachten, specialist op het 
gebied van (hoog) begaafdheid. Ook 
wordt graag gebruik gemaakt van de 
expertise van “gastdocenten”.  
 
Voor de Hoogbegaafde leerlingen is er 
vanaf groep 3 door ons 
Dienstencentrum De Stroming een 
bovenschools aanbod buiten school 
gerealiseerd in de zogenaamde 
Kangoeroe- en Cnopius klassen.  

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 meer- 
en hoogbegaafde leerlingen. 
Het volledige schoolondersteunings-
profiel 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.  
In 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. 
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Nederlandse Taal. 
Doelstelling van het leesonderwijs 
Leesvaardigheid is een centrale 
vaardigheid die in alle vakken nodig is 
en derhalve voor het onderwijsleer- 
proces cruciaal is.  
 
Het is een voorwaarde om informatie 
te kunnen verzamelen, 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 
het nut van lezen.    

De school besteedt aandacht aan het 
technisch lezen in alle groepen (3 t/m 
8). Dit gebeurt in de groepen 3 met 
behulp van de methode “Velig Leren 
Lezen’. Daarnaast wordt het leren lezen 
in de groepen drie aangeboden volgens 
het Blokkenmodel van Houtveel et al. 
2012. De methode Veilig Leren Lezen 
zal in 2020 worden vervangen.               
In de groepen 4 t/m 8 wordt er 
dagelijks 20 minuten aan 
(technisch)lezen besteed. Risicolezers 
krijgen extra leesondersteuning. De 
school beschikt over een 
dyslexieprotocol. De stappen zoals 
beschreven in dit protocol worden 
gevolgd wanneer de ontwikkeling van 
het lezen en spellen niet verloopt zoals 
mag worden verwacht. 

 

 

Doelstelling van het taalonderwijs. 
Taal is van alle vakken 
Onderwijs in de Nederlandse taal heeft 
tot doel de taalvaardigheid van 
leerlingen te vergroten. 

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. 
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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 4t/m 8 wordt gewerkt 
met de methode Taal op Maat en 
Spelling op Maat.  
Met Taal op Maat kunnen de 
leerkrachten differentiëren door 
middel van verlengde instructie, 
tempo-en niveaudifferentiatie. Binnen 
een les zijn er drie niveaus: voor 
taalzwakke, gemiddelde en taalsterke 
leerlingen. 
We hebben normen vastgesteld voor 
de diverse onderdelen van taal. 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. 
Het protocol Ernstige Reken- en 
Wiskundeproblemen en Dyscalculie 
vormt het uitgangspunt voor de wijze 
waarop de leerlingzorg omtrent het 
rekenen wordt vormgegeven. De fasen 
van zorg worden specifiek beschreven 
in het Rekenbeleid van de school. 
 
Overzicht methode gebruik 
Wij zetten in de groepen 3 tot en met 8 
voor de verschillende vakgebieden de 
volgende methodes in: 

• Lezen: Veilig leren lezen 

• Begrijpend lezen: 
Nieuwsbegrip XL 

• Taal: Taal op maat en Spelling 
op maat     

• Rekenen: Wizwijs 

• Engels: Take it Easy 

• Schrijven: Pennenstreken 
 
 
 

  

http://www.taalenrekenen.nl/
http://www.taalenrekenen.nl/
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Relatie 
Een goede relatie tussen de leraar en 
de leerling brengt kinderen tot leren en 
ontwikkelen. Die basisregel van de 
pedagogiek kenmerkt OOZ als 
organisatie: we doen het samen, vanuit 
relatie. Wij stemmen de 
onderwijsbehoeften af met de 
leerlingen en geven gerichte feedback. 
 
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. 
 
Maatwerk 
Doordat leerlingen betrokken worden 
bij het leerproces, is de motivatie om 
nieuwe vaardigheden en interesses te 
ontwikkelen groter. Het voeren van 
kindgesprekken is hier een voorbeeld 
van. 
De afgelopen jaren hebben wij flink 
ingezet op het geven van gerichte 
feedback aan leerlingen. Het inzetten 
van juiste categorievragen tijdens de 
instructie vergroot de actieve 
leerhouding van de leerlingen   
 
Het IGDI-model voorziet in de 
instructiebehoefte van de individuele 
leerling of van een groep leerlingen. 

 

 
 

 

Ambities  
 

➢ Verdere ontwikkeling van de 
didactische vaardigheden van de 
leerkrachten (inzet materiaal, 
feedback en interventie 
vervolgen, coaching in de groep, 
collegiale consultatie) 

➢ Uitbreiding aanbod voor 
(hoog)begaafde kinderen in de 
groepen 

➢ ICT beleid aanpassen; 
implementatie Chromebooks en 
Tablets, inzet software en scholing 
leerkrachten 

➢ Taalbeleidsplan; technisch lezen, 
taalaanbod risicolezers, 
taalaanbod sterke lezers in 
leerteam 1 en groep 3 
 
 
 

 
 

➢ Vervolg implementatie 
taalmethode groepen 4 t/m 8 

➢ Nieuwe methode aanvankelijk 
lezen groep 3 

➢ Doorgaande leerlijn groep 2-3; 
leerstof afstemming, aanbod 
motorische ontwikkeling 

➢ Implementatie nieuw rapport 
➢ Leerlijnen leerteam 1 digitaliseren 
➢ Beleid beredeneerd aanbod 

aanpassen, waarbij aandacht is 
voor een doorgaande lijn 
onderzoekend leren. 
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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. 
 
Burgerschap 
Het ‘zijn’ op een basisschool heeft een 
paar unieke kenmerken. Het is de 
ontmoetingsplaats waar alle kinderen 
voor het eerst verkeren in grote 
groepen leeftijdgenoten met alle 
verschillen van dien. Op een openbare 
school leren kinderen om te gaan met 
verschillen en om samen te werken op 
basis van gelijkwaardigheid. Ook leren 
kinderen functionele relaties aan te 
gaan met een relatief grote groep 
onbekende volwassenen.  

Dit alles vindt in beginsel plaats binnen 
de veilige muren van de school.  
Om te kunnen functioneren binnen de 
maatschappij is echter meer nodig. 
Leerlingen van Het Festival moeten de 
gelegenheid krijgen zich actief in te 
zetten voor de omgeving waarin zij 
leven. In veel gevallen is dit ook al het 
geval, maar door het inzichtelijk maken 
van de positie van de school in de 
omgeving, kunnen wij het 
burgerschapsaanbod ‘rijker’ 
implementeren binnen ons 
onderwijsaanbod. Onze leerlingen 
moeten met open vizier de wereld in 
kunnen kijken en daar hun steentje aan 
bijdragen. 
Op IKC Het Festival is een Kinderraad 
actief en worden er verschillende 
activiteiten georganiseerd om de 
leerlingen de mogelijkheid te bieden 
zich actief in te zetten voor hun 
omgeving (beleid actief burgerschap 
Festival) 
 
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 
demonstratie op het voetbalveld. 
 
Relatie 
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.  

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.  

 

 
 

 

Verder met leren 
In de pijler Ervaren komen de thema’s 
die door OOZ zijn geformuleerd bij 
uitstek samen. Vanuit eigenaarschap 
en maatwerk worden de betrokkenheid 
en de motivatie gevoed. 

Bij Ervaren leer je wat je interesseert, 
leer je wie je bent en leer je te worden 
wie je bent. 

 

Ambities 
➢ Pijler Ervaren; een doorgaande lijn 

ontdekkend leren 
➢ Beleid Actief Burgerschap; 

herkenbaarheid binnen en buiten 
de school 

➢ Cultuur fase 3; structureel aanbod 
voor drama 

➢ Talentontwikkeling; aanpassen 
beleidsdocument, waarbij 
aandacht is voor de doorgaande 
lijn. 

➢ Motorische ontwikkeling: 
Bewegingslijn implementeren in 
leerteam 1. 
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WELBEVINDEN 
 
Kinderen ontwikkelen zich het best 

wanneer zij zich gekoesterd en 

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 

wie zij zijn. En iedereen krijgt de kans de 

eigenheid en eigen aardigheden te 

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 filosofie 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. 

 

 

3. Rekening houden met elkaar. 
4. Samenwerken en elkaar helpen. 
5. 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. 

6. Zeggen wat ze graag willen:  
de eigen wensen en behoeften 
duidelijk maken. 

7. Een conflict oplossen door het uit 
te praten, te vergeven en opnieuw 
te beginnen. 

8. 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 Festival ziet ouders als een 
belangrijke partner in de zorg voor hun 
kinderen en wil hen 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 IKC 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.   

Relatie 
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  
over een Pestprotocol. 

 

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. 

Maatwerk 
Zelfvertrouwen en het gevoel zich veilig 
te voelen zijn voorwaarden  voor 
kinderen om talenten en vaardigheden 
zo optimaal mogelijk te kunnen 
ontwikkelen. 

 

Ambities 
➢ Kracht van 8; werkgroep 

uitbreiden en subjectificatie 
(persoonvorming) vertalen naar 
team en partners 

➢ Leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers worden geschoold 
op het gebied van Verbindende 
Communicatie. 

➢ Invoering van kindgesprekken, 
waardoor  het eigenaarschap van 
op eigen leerproces van kinderen 
ontwikkeld wordt. 

➢ Groepsplan gedrag en ZIEN! verder 
implementeren. 

➢ Beleiddocument SEO aanpassen 
om het werken met ZIEN! en 
Groepsplannen te borgen. 
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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. 

Als een leerling bij ons wordt 
aangemeld, wordt altijd een inschatting 
gemaakt of de leerling bij ons op school 
geplaatst kan worden op grond van de 
ondersteuning die wij kunnen bieden. 
Dit geldt ook voor de leerlingen die 
specifieke ondersteuning nodig hebben 
zoals leerlingen met dyslexie, 
dyscalculie, visusbeperking, 
gehoorproblematiek, AD(H)D of ASS 
problematiek en meer- en 
hoogbegaafde leerlingen. De 
ondersteuningsmogelijkheden kunnen 
namelijk wel begrensd zijn door interne 
en externe oorzaken.  

 

Om de volgende redenen kunnen de 
grenzen van de school bepaald worden: 

• Veiligheid van iedereen 

• Mate van welbevinden en 
zelfredzaamheid 

• Mate van fysieke en/of 
medische verzorging 

• De zorgzwaarte van de groep 
waarvoor de leerling in beeld 
is w.o. de groepsgrootte 

• Benodigde materiële 
ondersteuning van 
hulpmiddelen 

Bij aanmelding voor groep 1 doorlopen 
wij de volgende aanmeldprocedure: 

1. Registratieformulier laten 
invullen door ouders met 
NAW gegevens;  

2. Aanmeldformulier: Als een 
aangemeld kind de leeftijd van 
3 jaar en 9 maanden heeft 
bereikt sturen we een 
uitgebreid vragenformulier op, 
waarbij wij de inschatting 
maken of wij het aangemelde 
kind de ondersteuning kunnen 
bieden die het nodig heeft. 
Ook ontvangen wij met 
toestemming van ouders het 
Zwols overdrachtsformulier 
van voorschoolse 
voorzieningen. 

Bij twijfel nemen wij met 
toestemming van ouders 
contact op met voorschoolse 
voorziening. Er kan dan ook 
nog besloten worden tot een  
observatieperiode van 
maximaal 10 weken, waarbij 
deskundigen van ons Diensten 
Centrum De Stroming om 
advies wordt gevraagd; 

3. Inschrijfformulier: de 
definitieve inschrijving bij ons 
op school. 

Als een leerling in een hogere groep 
instroomt, dan wordt er altijd contact 
gezocht met de school waarop de 
leerling zit, om te bepalen of wij de 
ondersteuning kunnen bieden die de 
leerling nodig heeft. 
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Uitgangspunten, onderwijs op maat 
Ons uitgangspunt is dat iedere aan ons 
toevertrouwde leerling díe aandacht en 
ondersteuning krijgt die nodig is om 
zich zo optimaal mogelijk te 
ontwikkelen (doorgaande 
leerontwikkeling). Wij gaan er 
daarnaast van uit dat de combinatie 
van gestructureerd onderwijs en leren 
door te ervaren en te doen voor de 
meeste kinderen een ideale mix 
oplevert. Daarbij vinden we 
Handelingsgericht Werken (HGW) met 
o.a. welbevinden, betrokkenheid, 
stimulerende en belemmerende 
factoren en de onderwijsbehoefte erg 
belangrijk. 
De basis voor onze ondersteuning ligt 
in de wijze waarop wij binnen onze 
school met elkaar willen omgaan en 
samenwerken. Welbevinden en 
betrokkenheid zijn daarbij erg 
belangrijk. 

De Kracht van 8 speelt hierbij een 
cruciale rol. 
 

Om zoveel als mogelijk aan de 
onderwijsbehoefte van iedere leerling 
te voldoen, worden de  instructies 
volgens het IGDI model aangeboden op 
drie niveaus. Deze instructies krijgen 
verder vorm in groepsplannen per vak 
in de drie arrangementen intensief, 
basis en verdiept. Leerlingen die 
moeite hebben met een vak (Cito 
scores IV en V) worden ingedeeld in het 
intensief arrangement, waarbij er 
gebruik wordt gemaakt van verlengde 
instructie en zoveel als mogelijk visuele 
ondersteuning en gebruik van 
materialen.  

De kinderen die een Cito score III en II 
behaald hebben, worden in principe 
ingedeeld in het basisarrangement. De 
kinderen met een I score worden in 
principe ingedeeld in het verdiepte 
arrangement die uitgaat van korte 
instructie met afhaakmogelijkheid, 
compacten van de gebruikelijke 
leerstof en een verdiepend aanbod 
(verrijken).  

De onderwijsbehoefte en de scores op 
de methode gebonden toetsen worden 
bij deze indeling uiteraard ook 
meegewogen.Voor een beperkte groep 
leerlingen is er extra ondersteuning 
mogelijk door een onderwijsassistent. 
In de praktijk gaat het dan meestal om 
leerlingen met een grote uitval op één 
vakgebied. De intern begeleiders   

bepalen in overleg welke leerlingen 
voor deze extra ondersteuning in 
aanmerking komen. De meerbegaafde 
leerlingen komen in aanmerking voor 
“Da Vinci” lessen, gegeven door een 
leerkracht bij ons op school met 
specifieke kennis op dit gebied.  

Voor de Hoogbegaafde leerlingen is er 
vanaf groep 3 door ons 
Dienstencentrum De Stroming een 
bovenschools aanbod buiten school 
gerealiseerd in de zogenaamde 
Kangoeroe- en Cnopius klassen. “Het 
Praktisch Arrangement”; is een 
bovenschoolse pilot voor leerlingen uit 
groep 7 die heel veel moeite hebben 
om de leerstof te volgen.  
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 Leerlingvolgsysteem en procedures   
De cognitieve ontwikkeling van de 
leerlingen wordt gevolgd door middel 
van toetsen van het Cito 
leerlingvolgsysteem primair onderwijs 
(LOVS) en door middel van de methode 
gebonden toetsen. Al deze data 
worden ingevoerd in ons digitaal 
registratiesysteem ParnasSys. Dit geldt 
ook voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. ParnasSys kan diverse 
overzichten op school-, groeps-, en 
leerling niveau genereren. Bij de 
afname van de niet- methode 
afhankelijke toetsen van Cito is het 
toetsprotocol van OOZ leidend. Hierin 
zijn afspraken gemaakt over de af te 
nemen toetsen en de werkwijze, zodat 
dit op alle scholen binnen onze 
Stichting op uniforme manier gebeurt. 

Na elke afname van de Cito toetsen 
worden de resultaten eerst door 
groepsleerkrachten zelf geanalyseerd 
volgens vast format. De intern 
begeleiders bekijken eveneens de 
resultaten. De intern begeleiders 
kunnen de verschillende specialisten en 
aan onze school vanuit DC De Stroming 
verbonden orthopedagoog en 
ambulant begeleiders om advies 
vragen bij specifieke problematiek. 
Hierna volgen de groepsbesprekingen 
waarbij de leerkracht de analyse van de 
resultaten “presenteert”.  
Uiteindelijk volgen de leerling 
besprekingen, waarop ingezoomd 
wordt op de specifieke problematiek 
van een leerling.  
 
Samen met leerkracht en ouders 
proberen wij de optimale 
ondersteuning te realiseren voor iedere 
leerling waarbij observatie en/of 
psychologisch onderzoek door 
orthopedagoog tot de mogelijkheden 
behoort. 
Het D-IB overleg bespreekt de 
opbrengsten op groeps- en 
schoolniveau o.a. m.b.v. Ultimview. 
Ultimview is een instrument binnen 
Parnassys waar gegevens in duidelijke 
overzichten gepresenteerd worden. Dit 
overleg bestaat uit de directeur, de 
onderwijsregisseur en de intern 
begeleiders. Tijdens dit overleg komt 
onder meer aan de orde in hoeverre de 
gestelde doelen zijn bereikt. 
Noodzakelijke interventies worden 
vastgesteld en ingezet. 
 

Vroegtijdige signalering  en onderwijs 
op maat    
Bij de dagopvang 0-4 jarigen en de 
peuterspeelzaal worden de leerlingen 
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 
registratiesysteem, gebaseerd op de 
SLO-doelen, 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. 

 
Het bepalen van de aard van de 
ondersteuning  
In de groepen 3-8 wordt er op grond 
van de resultaten, vastgelegd in DGO’s 
(Didactisch Groepsoverzicht), per 
vakgebied een groepsplan opgesteld, 
waarin voor elke leerling de doelen 
staan beschreven die in de komende 
periode worden nagestreefd. Het 
schooljaar telt vier van deze periodes.  
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Nieuwkomers 
Het bieden van een passende 
onderwijsvoorziening in de vorm van 
centrale opvang aan kinderen die 
rechtstreeks uit het buitenland 
afkomstig zijn en de Nederlandse taal 
niet/ onvoldoende beheersen, wordt 
door Openbaar Onderwijs Zwolle en 
Regio georganiseerd in NT2 klassen. De 
zogenaamde NT2 klassen worden 
gesubsidieerd door de gemeente 
Zwolle. Stichting Openbaar Onderwijs 
Zwolle en Regio is penvoerder bij de 
aanvraag voor subsidie. De uitvoering 
wordt verzorgd door OOZ, in 
samenwerkingen met de Vivente-groep 
(Christelijk Basisonderwijs Zwolle). 
 
Deze klassen bevinden zich op de 
opvangschool O.B.S. De Toonladder. 
Deze opvangschool biedt een plaats 
voor maximaal 10 maanden aan deze 
kinderen om zich verder te ontwikkelen 
tot het spreken en schrijven van de  
Nederlandse taal. 
 
Na inschrijving op IKC Het Festival vindt 
er een overdracht plaats waarbij de 
Intern begeleider en Taalspecialist 
aanwezig zijn.  Samen zullen zij ook de 
ontvangende leerkracht(en) betrekken 
en ondersteunen om zo voor de leerling 
een soepele overgang te realiseren. 

 

  

 
Betrekken van ouders bij de 
ondersteuning  
Drie keer per jaar vinden 
ontwikkelingsgesprekken plaats met 
ouder(s) en hun kind. Op die 
momenten wordt  de voortgang van de 
leerling besproken. Daarnaast zijn er 
extra ondersteuningsgesprekken voor 
die leerlingen waarbij de ontwikkeling 
stagneert of juist voorloopt. In het 
geval van het inschakelen van externe 
hulp, zullen bij deze gesprekken naast 
de groepsleerkracht ook de intern 
begeleider of andere specialisten 
aanschuiven.  
Tijdens deze gesprekken komt tevens 
aan de orde hoe de ouders de aanpak 
van de school kunnen ondersteunen. 
 
Als er sprake is van een verwijzing naar 
S(B)O, bespreekt de ib-er de procedure 
met de ouders.  
De informatie die de school bij de 
Commissie Toewijzing Toelaatbaarheid 
(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. Het OT 
bestaat uit de intern begeleiders, de 
jeugdverpleegkundige van de GGD, de 
schoolmaatschappelijk werker die ook 
de contacten namens school 
onderhoudt met het Sociaal Wijkteam 
en de orthopedagoog van ons 
dienstencentrum “De Stroming”. 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. 

Sociaal emotionele ontwikkeling 
Het is van belang om naast de 
cognitieve ontwikkeling ook de sociaal 
emotionele ontwikkeling van leerlingen 
te volgen. Tweemaal per jaar – in 
oktober en maart- wordt gebruik 
gemaakt van het leerlingvolgsysteem 
“Zien!”. Naast de 28 stellingen die per 
leerling door de groepsleerkracht 
worden ingevuld, maken we vanaf 
groep 5 gebruik van leerling 
vragenlijsten. 
Ook deze data worden geanalyseerd, 
besproken en vervolgens verwerkt in 
het groepsplan gedrag. 
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Sociale Veiligheid op school  
Een veilige omgeving voor kinderen en 
onderwijspersoneel houdt in dat er een 
prettige sfeer op school heerst. De 
kracht van 8 is daarbij leidend. De 8 
krachten; ik ben mezelf, eerlijk zijn, 
rekening houden met elkaar, 
samenwerken en elkaar helpen, 
luisteren naar elkaar, zeggen wat we 
graag willen, laten we opnieuw 
beginnen  en iedereen hoort erbij, 
komen jaarlijks in thema’s aan bod. Het 
op tijd signaleren van ongewenst 
gedrag en hier gericht tegen op treden 
is daarnaast een belangrijk 
uitgangspunt.  
 
Veiligheidsplan en pestprotocol 
Op onze school is een veiligheidsplan 
aanwezig en we beschikken over een 
actueel SEO beleidsplan (inclusief 
pestprotocol) dat we jaarlijks herzien. 
In het pestprotocol staat wat de school 
onder pesten verstaat; hoe wij pesten 
proberen te voorkomen en hiertegen 
optreden. 
Verder is er binnen de school een 
contactpersoon aangesteld bij wie  
leerlingen en ouders terecht kunnen als 
er sprake is van pesten, of willen praten 
over een situatie waarin wordt gepest. 
De contactgegevens van de 
pestcoördinatoren zijn te vinden in de 
schoolgids. 
 
Om de veiligheid te monitoren wordt er 
periodiek de RI&E van de Arbodienst 
onder het personeel afgenomen. 
Tevens worden de vragenlijsten van 
WMK-PO voor ouders en leerlingen 
ingezet. De resultaten worden  

besproken in de regiegroep en met het 
team. Mogelijke verbeterpunten 
worden opgenomen in het jaarplan. 
 
Relatie 
Er zijn allerlei vormen van 
samenwerking binnen onze school en 
daarbuiten. Allereerst werken wij 
uiteraard samen met de ouders aan de 
ontwikkeling van de leerlingen. Of het 
nu om talentontwikkeling, hulp bij 
toezicht in pauzes, luizenpluizen, 
voorbereiding van thema’s, 
schoolbibliotheek of allerlei andere 
werkzaamheden en begeleiding gaat, 
de steun van ouders is erg belangrijk.  
 
Jaarlijks kunnen de ouders in een 
Ouderkrant aangeven bij welke 
werkzaamheden zij ons kunnen en 
willen ondersteunen. Daarnaast werken 
wij nauw samen met de scholen binnen 
onze Stichting OOZ in allerlei 
netwerken. Ook als we professionele 
ondersteuning nodig hebben bij de 
hulpvragen van onze leerlingen 
onderhouden wij nauwe contacten met 
allerlei instanties. Als eerste is dat 
“Dienstencentrum De Stroming” die 
ons bij allerlei vragen op het gebied van 
Passend Onderwijs kan ondersteunen. 
Via het dienstencentrum zijn een vaste 
orthopedagoog en preventief 
begeleiders aan onze school 
verbonden. Ook met allerlei andere 
instanties  onderhouden wij nauwe 
contacten zoals DOOMIJN, Connect 
logopedie, MOOR-kids 
kinderfysiotherapie en Intraverte.  

 

Voor meer informatie verwijzen wij 
naar onderstaande bijlagen waarin 
bovenstaande ontwikkeling en 
ondersteuning uitgebreid staat 
omschreven: 
 

• Schoolondersteuningsprofiel en –
plan 

• SEO beleidsplan 

• Schoolveiligheidsplan 

• Protocol meer- en 
hoogbegaafdheid 

Ambities 
De mogelijkheden van ons 
administratiesysteem Parnassys beter 
gebruiken;  

➢ Inrichten en implementeren 
van de groepskaart ter 
vervanging van de  DGO en de 
Schoolschouw 

➢ Ouderbetrokkenheid vergroten 
middels implementatie van het 
oudercommunicatiemiddel 
Parro ) 

➢ Implementeren nieuwe 
methode gebonden 
groepsplannen voor taal en 
rekenen 

➢ Opnemen van Passende 
Perspectieven  

Overige ambities; 
➢ Beleidsdocument aanscherpen op: 

adaptief toetsen, ondersteuning 
dyslectisch leerlingen en andere 
leerlingen met complexe 
onderwijsbehoefte. 
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PERSONEELSBELEID 
 
Binnen onze school werken we met 

een Regiegroep Onderwijs om zo ons 

personeel te versterken, in hun kracht 

te zetten en eigenaar te laten zijn van 

het onderwijskundige concept van Het 

Festival. Bij ziekteverzuim, 

boventalligheid, inzet op studie en 

kwaliteit worden we gesteund door de 

afdeling HR van OOZ. 

 
Het Festival kent een éénhoofdige 
directie. De directeur is 
vertegenwoordiger van het bevoegde 
gezag (OOZ) en is in functie van 
directeur PO integraal kindcentrum 
eindverantwoordelijk voor de school 
Het Festival. Door explosieve groei van 
het aantal leerlingen, en daarmee 
tevens de groei van het lerarenteam, 
heeft de directie doen besluiten om de 
bestaande organisatiestructuur in 2016 
te veranderen. 
Deze nieuwe organisatiestructuur 
betekent dat een onderwijsregisseur 
verantwoordelijk is voor de 
onderwijskundige ontwikkeling van Het 
Festival. 
De onderwijsregisseur geeft leiding aan 
de regiegroep onderwijs, bestaande uit 
voorzitters van de vier leerteams. 

De regiegroep commiteert zich aan de 
uitvoering en de borging van de 
jaarplannen. 
Onder de regiegroep hangen 
verschillende netwerken. In deze 
netwerken werken specialisten (Master 
of HBO+ afgestudeerd) aan de 
speerpunten zoals beschreven staan in 
het schoolplan en de verschillende 
jaarplannen.  
Het Festival kent de volgende 
netwerken; 

• Netwerk taal 

• Netwerk rekenen 

• Netwerk gedrag 

• Netwerk cultuur 

• Netwerk zorg en 
ondersteuning 

• Netwerk Kracht van 8 

• Netwerk jonge kind 

Netwerken bovenschools 
Ook buiten de muren van de school 
wordt gewerkt met en aan de expertise 
van de leerkrachten. Specialisten van 
het Festival sluiten aan bij netwerk taal, 
rekenen, gedrag, jonge kind, IB en 
didactisch coaches. 
De directie neemt o.a. deel aan 
netwerk PO- OOZ Stadshagen. 
Hierdoor wordt kennis gedeeld, 
vergroot en verspreid. 
 
Werkgroepen  
Naast de verschillende netwerken, zijn 
er ook werkgroepen actief. Deze 
groepen worden gevormd door 
leerkrachten die vanuit interesse en/of 
ambitie werken aan een verbeterpunt 
voor het onderwijs. Deze werkgroepen 
werken ook aan de punten van de 
jaarplannen. 
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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. 
 

 
Het proces van continu met elkaar in 
gesprek zijn over iemands individuele 
ontwikkeling in samenhang met de 
ontwikkeling van het team noemen wij 
de gesprekkencyclus.  
Wij zien het meer als een proces dan 
als een cyclus van afzonderlijke 
gesprekken. Het proces bestaat uit een 
drietal fasen: ambitie, reflectie en 
waardering. De fasen staan niet los van 
elkaar maar lopen door elkaar heen, 
waarbij’ het waarderend gesprek’ het 
uitgangspunt is. 
 
In februari 2017 heeft de directie 
ervoor gekozen om de bestaande 
gesprekscyclus een andere inhoud te 
geven en af te stappen van de 
functionerings-, ontwikkelings- en 
beoordelingsgesprekken, waarbij de 
medewerker alleen met de directeur in 
gesprek ging. 
Daar waren twee argumenten voor: 
1. De bestaande gesprekscyclus sloot 
onvoldoende aan bij de koers van Het 
Festival, waarbij we middels ons 
nieuwe organisatiemodel, vooral willen 
inzetten op eigenaarschap van 
leerkrachten. En daar hoort geen 
leidinggevende bij die beoordeelt of 
iets ‘onder of boven de maat’ is. 
2. Het was voor de directie praktisch 

 
medewerkers in gesprek te gaan. 
In de jaarkalender worden de data van 
de gesprekken opgenomen. Er worden 
groepen van max. 5 medewerkers 
samengesteld die met elkaar in gesprek 
gaan. Deze groepen kunnen homogeen 
(leerteams) of heterogeen geformeerd 
worden. 
Er vinden twee gesprekken plaats van 
maximaal een uur: 
1. Reflectiegesprek 
2. Ambitiegesprek & waardering 
 
Reflectiegesprek 
Medewerkers krijgen twee weken voor 
het gesprek door de directie een 
kijkwijzer toegestuurd. De kijkwijzer is 
een reflectie- en feedbackinstrument.   
Dit instrument stelt  leerkrachten in 
staat om te reflecteren op hun eigen 
handelen en biedt de mogelijkheid om 
aan derden feedback te vragen  
De kijkwijzer is ontleend aan de 
kwaliteitskaarten van WMK-PO, 
waarbij de indicatoren Festival-proof 
zijn gemaakt 
Na verloop van tijd sta je samen stil bij 
de voortgang en wat er nog nodig is 
voor de ontwikkelgang en om het 
gewenste resultaat te bereiken. Je gaat 
hierin met elkaar waarderen hoe de 
ontwikkeling tot dusver verloopt. In het 
gesprek is ook aandacht voor hoe het 
gaat met de medewerker en in 
hoeverre deze balans ervaart.  
 
  

 
Ambitiegesprek & waardering 
Tijdens de tweede bijeenkomst staat 
de ambitie van de medewerker 
centraal. 
Doel: komen tot concrete 
ambitieafspraken voor de komende 
periode.   

  

De basis is dat in de ambitiefase 
gezocht wordt naar het raakvlak tussen 
de schoolambitie, iemands persoonlijke 
ambities en haar/zijn talent & 
expertise. Ook in de ambitiefase ben je 
in feite al aan het reflecteren op 
iemands ambities en ben je bezig met 
het waarderen van iemands talent.  Je 
gaat hierin met elkaar waarderen hoe 
de ontwikkeling tot dusver verloopt. In 
het gesprek is ook aandacht voor hoe 
het gaat met de medewerker en in 
hoeverre deze balans ervaart. 

Professionalisering                                 
We stimuleren dat medewerkers zich in 
hun loopbaan duurzaam ontwikkelen. 
Met een ‘ideale klus’ waarin ze op hun 
plek zijn, een goede balans tussen werk 
en privé en eigenaarschap over de 
eigen loopbaan. De professionalisering 
van onze medewerkers is in lijn met het 
strategisch HRM-beleid van OOZ. 

 
 
. 
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onmogelijk om jaarlijks met ruim 50  
Evenredige vertegenwoordiging              
In de wet op het primair - en 
voortgezet onderwijs is vastgelegd dat 
het bevoegd gezag een document 
inzake evenredige vertegenwoordiging 
van vrouwen in de schoolleiding 
vaststelt, als er sprake is van 
ondervertegenwoordiging van vrouwen 
in de directie. Voor OOZ geldt dat er 
geen ongelijkheid is, zodat er geen 
verplichting is een dergelijk document 
op te stellen. 
 
Professioneel statuut 
Vanaf 1 augustus 2017 is de Wet 
Beroep leraar en lerarenregister (wet 
BLL) van kracht. De wet heeft tot doel 
het versterken van de positie van de 
leraar en het bevorderen van de 
professionaliteit van de leraar. Met de 
komst van de wet BLL wordt een 
beschermde status gegeven aan het 
beroep.  In het professioneel statuut 
van de school is de zeggenschap van 
leerkrachten beschreven waar het gaat 
om het vakinhoudelijke, vakdidactische 
en pedagogische proces in de school. 
Deze professionele standaard vormt 
één van de drie pijlers van verantwoord 
leraarschap: 
1. bevoegd zijn;  
2. bekwaam zijn;  
3. handelen volgens een  
                professionele standaard.  
  
  
 
 

Met het professioneel statuut op 
schoolniveau wordt de kwaliteit van 
het onderwijs binnen OOZ en binnen 
de scholen geborgd. De schoolleiding 
blijft eindverantwoordelijk voor de 
kwaliteit van het onderwijs, het 
functioneren van de school en voor de 
uitvoering van het HR-beleid binnen de 
school.  
 
Organisatiemodel 
Het Festival werkt met  een 
organisatiemodel waarbij de 
onderwijsregisseur leiding geeft aan de 
regiegroep onderwijs, bestaande uit de 
voorzitters van vier leerteams.  
In de leerteams zijn alle leerkrachten 
vertegenwoordigd. 
De regiegroep heeft zich voor vier jaren 
gecommitteerd aan de uitvoering en 
borging van het Schoolplan 2019-2023. 
Op deze wijze worden medewerkers 
eigenaar van de ontwikkeling van de 
school. 
 
 

Ambitie 
➢ Inzet van specialistisch kennis 

binnen de school faciliteren. 
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Zorg voor kwaliteit 
 
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 bestuur heeft een stelsel van 
kwaliteitszorg ingericht. Met dit stelsel 
bewaakt en bevordert het bestuur de 
kwaliteit van het onderwijsleerproces 
en de onderwijsresultaten.  
In het proces ‘Tussenevaluatie’ 
monitort de school de 
tussenopbrengsten. Deze opbrengsten 
worden gegenereerd uit de M-toetsen 
en worden afgezet tegen de gestelde 
doelen. Indien nodig worden 
verbeteringen in het 
onderwijsleerproces doorgevoerd. 
Daarnaast monitort de school school-
specifieke thema’s. De uitkomsten van 
deze evaluatie worden verantwoord 
aan het bestuur en desgewenst vindt er 
een gesprek plaats. De verantwoording 
wordt als input gebruikt voor de 
managementrapportage van het 
bestuur.  
 

In het proces ‘Eindevaluatie’  voert de 
school aan de eind van het schooljaar 
een uitgebreide evaluatie uit op basis 
van onderstaande thema’s:  

• Realisatie en voortgang 
schoolplan, aangezien het 
schoolplan de context en het 
ambitieniveau van de school 
beschrijven. In deze evaluatie kan 
ook aandacht besteed worden aan 
professionaliteit/ 
professionalisering. 

• Onderwijsresultaten zoals die 
door de inspectie zijn vastgesteld. 

• Eigen indicatoren voor 
onderwijskwaliteit. 

• Pedagogisch en didactisch 
handelen.  

• Functioneren van het 
kwaliteitsmanagementsysteem 
zoals beschreven in het 
schoolplan. 

• Voortgang verbetertrajecten. 

• HR aspecten, zoals bijvoorbeeld 
verzuim. 

 

 

De eindevaluatie wordt besproken in 
een waarderend resultaatgesprek 
tussen de directeur en het bestuur. De 
waarderende gesprekken zijn ingericht 
volgens de principes van Appreciative 
Inquiry, waarbij je samen met anderen 
op een open en onderzoekende manier 
een thema, onderwerp of situatie 
onderzoekt. Daarbij focus je op wat 
werkt, wat mensen belangrijk vinden 
en wat door hen wordt gewaardeerd. 
Je ontwikkelt een toekomstvisie waarin 
groei, verandering en verbetering 
besloten liggen en formuleert acties 
om deze toekomstvisie te realiseren  
(Masselink&IJbema, 2017). 
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Kwaliteitskaarten en enquêtes 
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. 
De mogelijke verbeterpunten worden 
in de regiegroep vastgesteld, waar ook 
de directie bij aanwezig is. Vervolgens 
wordt vastgesteld wie de eigenaar van 
het verbeterpunt is. Dit kan de directie, 
een specialist of intern begeleider zijn. 
De eigenaar van het punt maakt dan 
een plan welke wordt opgenomen in 
het jaarplan binnen de huidige 
schoolplanperiode. 

Eens in de vier jaar wordt een 
vragenlijst uitgezet naar de kwaliteit 
van de school. Jaarlijks 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. 

 

 

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. 

 
 

Zicht op ontwikkeling 
In hoofdstuk 7 Zorg en begeleiding 
staat beschreven hoe de 
groepsbespreking en leerling 
bespreking vorm gegeven wordt. Om 
zicht te krijgen op de opbrengsten, 
worden data van het LOVS en ZIEN! 
besproken tijdens een overleg met IB 
en directie.  
Er wordt ingezoomd op de 
schoolopbrengsten en de opbrengsten 
per groep. 
Indien nodig worden er specialisten bij 
dit overleg betrokken en worden er 
interventies gestart. Hier wordt verslag 
van gemaakt, welke wordt besproken 
met bevoegd gezag van OOZ. 
 
Jaarlijks monitoren wij het 
vervolgsucces van onze leerlingen in 
het voorgezet onderwijs. Hierbij 
baseren wij ons op het Nationaal 
Cohortonderzoek Onderwijs. Dit 
onderzoek geeft ons onder andere 
inzicht in de kwaliteit van onze 
schooladviezen. De uitkomsten worden 
gebruikt om ons onderwijs te 
verbeteren.  
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Zicht op pedagogisch en didactisch 
handelen 
De directie gaat bij nieuwe 
medewerkers op klassenbezoek, 
waarna een gesprek plaatsvindt. Ook 
kan er een andere reden zijn voor een 
klassenbezoek; op verzoek van de 
leerkracht of omdat de directie een 
extra bezoek wenselijk vindt. Tijdens 
het bezoek wordt een kijkwijzer 
gebruikt. Ook deze kijkwijzer is 
ontleend aan de kwaliteitskaarten van 
WMK-PO, waarbij de indicatoren 
Festival-proof zijn gemaakt. Deze wordt 
ingevuld door de directie en 
nabesproken met betrokken 
medewerker.  
Naast de directie worden er ook 
klassenbezoeken afgelegd door de 
specialisten. Dit kan een intern 
begeleider zijn, maar ook een taal,- 
gedrag, of rekenspecialist.  

 
Flitsbezoeken 
Met flitsbezoeken en de daaraan 
gekoppelde reflectieve vragen en 
dialogen worden leerkrachten 
gestimuleerd om zich te ontwikkelen 
tot verantwoordelijke en zelf 
analytische personen die doelgericht te 
werk gaan en zichzelf willen verbeteren 
in hun werk. 
 

De titel Flitsbezoek geeft goed weer 
wat de leidinggevende (lees ook IB, 
specialisten, onderwijsregisseur) gaat 
doen.  
Het flitsbezoek is een aanpak voor 
klassenbezoek die zich duidelijk 
onderscheidt van andere 
klassenbezoeken: het is een 
onaangekondigd, kort en krachtig 
bezoek met het doel om in een korte 
tijd belangrijke informatie over onder 
andere de klassensituatie, het leerplan, 
het leerdoel, de werkwijze en de 
beslissingen die een leerkracht neemt 
te verzamelen. 
Het zorgt ervoor dat de leidinggevende 
goed op de hoogte is van het reilen en 
zeilen in alle klassen. 
Een ander krachtig element van deze 
aanpak is de reflectieve vraag en de 
korte dialoog die naar aanleiding van 
de flitsbezoeken kan plaatsvinden. Het 
stimuleren van het doelgericht denken 
van de leerkracht staat hierbij voorop.  
 
 

De observaties in de klas vinden plaats 
aan de hand van een vijftal 
aandachtspunten en het lesrooster: 
1. Betrokkenheid van de leerlingen 
2. Keuzes van de leraar met 

betrekking tot de activiteiten in 
relatie tot het leerdoel (planning) 

3. Interventies en beslissingen van de 
leerkracht in relatie tot het 
leerdoel 

4. ‘Aankleding’ van de wanden/ 
inrichting lokaal 

5. Veiligheid en gezondheid 
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Didactisch coach 
Het Festival beschikt over twee 
didactisch coaches. Beiden hebben één 
dag in de week ambulante tijd om 
leerkrachten te ondersteunen. De 
didactisch coach focust zich op verbale 
interventies van de leerkracht; 
aanwijzingen, vragen en feedback. 
Zij zijn ook de aangewezen personen 
om actief bezig te gaan met scholing 
voor leerkrachten. Zo verzorgt de 
didactisch coach voor het team van Het 
Festival de scholing ‘Feedback en 
interventies’.  
 
Daarnaast speelt de didactisch coach 
een belangrijke rol in de 
gesprekscyclus. Er kan op hen een 
beroep gedaan worden door: 
 
1. Een leerkracht met een specifieke 
hulpvraag, bijvoorbeeld ‘Zou jij eens 
willen meekijken naar mijn  
IGDI- instructie?’     
2. De directie, die naar aanleiding van 
de ambitiegesprekken en/ of klassen 
(flits)- bezoeken graag  
een interventie ziet ter ondersteuning 
van de leerkracht. In overleg wordt er 
dan besloten tot een  
begeleidingstraject.                      

   
IB- ers en specialisten 
Naast de didactisch coach kunnen ook 
de intern begeleiders en specialisten 
gevraagd worden om medewerkers te 
ondersteunen. Dit ook weer op verzoek 
van de medewerkers zelf of de directie. 

 
 

Borging 
Er vindt verslaglegging plaats van de 
verschillende gesprekken en klassen,- 
flitsbezoeken. De verslagen van de 
ambitiegesprekken worden door de 
medewerkers gemaakt. De directie 
maakt het verslag van de klassen- en 
flitsbezoeken. 
 

Ambities 
De kwalitietszorg van IKC Het Festival 
verbeteren door: 
 
➢ De opbrengsten SEO op groeps- en 

schoolniveau monitoren in 
saenspraak met IB en 
gedragsspecialisten. 

➢ De mogelijkheden verkennen voor 
het inzetten van instrumenten om 
de trends te kunnen analyseren 
(bijvoorbeeld middels Tool Focus 
PO of vanuit Parnassys;Ultimview 
en Tool Focus PO). 

 
In het schooljaar 2019-2020 zullen er 
twee nieuwe groepen 8 worden 
samengesteld. Dit vraagt een 
aanscherping van zicht op 
ontwikkeling voor deze nieuw te 
vormen groepen. 

 

➢ Opbrengsten analyse groepen 7 
ten behoeve van eindopbrengsten 
groep 8. Resulterend in plan van 
aanpak. 
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Verantwoording en dialoog 
 

Medezeggenschap                              
Onze school heeft een 
medezeggenschapsraad, die bestaat uit 
ouders en personeelsleden. Zij hebben 
inspraak in het beleid van de school. De 
directeur van de school overlegt 
regelmatig met de MR en zijn 
voorzitter.  
 
Op bovenschools-niveau is er een 
gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad primair 
onderwijs (GMR-PO). Ook daarin zitten 
ouders en personeelsleden. Zij 
overleggen met het college van bestuur 
over het beleid van OOZ, als dat 
bovenschool wordt geregeld. 
Het werk van de MR en de GMR is 
geregeld in de Wet medezeggenschap 
scholen. In die wet staan de 
onderwerpen vermeld waarover de 
(G)MR informatie-, advies- of 
instemmingsrecht heeft.  
OOZ vindt het belangrijk dat de stem 
van ouders en personeelsleden 
gehoord wordt. Daarom stimuleren we 
een open en constructieve dialoog met 
ouders en collega’s, ook buiten de 
formele kanalen van de 
medezeggenschap om. 
   

 

 

Onze school is onderdeel van de 

Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle 

en regio (OOZ).  

De directie van de school legt 

verantwoording af aan het college van 

bestuur van OOZ.  

 
 
Daarbij betrekt de directie gegevens uit 
de eigen kwaliteitszorg van de school, 
waaronder de leeropbrengsten, maar 
ook de mening van ouders en 
leerlingen over de school. OOZ 
hanteert daarbij een werkwijze die de 
balans houdt tussen richting en ruimte 
geven enerzijds en rekenschap vragen 
anderzijds. De basisscholen van OOZ 
werken samen in netwerken, waarin 
kennis en ervaringen worden 
uitgewisseld.  
 
 

Het bevoegd gezag van OOZ berust bij 
het college van bestuur dat sinds april 
2018 wordt gevormd door dhr. C.J. 
Elsinga (voorzitter) en dhr. A. de Wit 
(lid). Het college van bestuur legt op 
zijn beurt ook verantwoording af. 
Intern doet hij dat aan de raad van 
toezicht en aan de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraden, extern aan 
onder meer de rijksoverheid, de 
gemeenten en de belangrijkste 
maatschappelijke partners. Het 
jaarverslag is daarbij het belangrijkste 
instrument. Het college van bestuur 
houdt zich aan de code Goed Bestuur 
in het primair onderwijs. 
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Klachten                                                  
Het kan voorkomen dat ouders, 
leerlingen of personeelsleden niet 
tevreden zijn over de gang van zaken 
op school. Veelal kunnen klachten over 
de dagelijkse gang van zaken in de 
school in goed overleg tussen 
betrokkenen worden opgelost. 
Daarvoor zijn de directie van de school, 
de contactpersonen op school en de 
externe vertrouwenspersonen altijd 
bereid tot nader overleg. 
Klachten die op school niet naar 
tevredenheid kunnen worden opgelost, 
kunnen schriftelijk worden voorgelegd 
aan het college van bestuur, de 
(onafhankelijke) klachten- of 
bezwarencommissies van OOZ, of de 
Landelijke Klachtencommissie, waar 
OOZ bij is aangesloten. De 
klachtenprocedures, 
klokkenluidersregeling en de adressen 
van de externe vertrouwenspersonen 
zijn te raadplegen op 
ooz.nl/verantwoording. 
 

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 in het onderwijs moet 
verenigbaar zijn met de 
pedagogische en onderwijskundige 
taak en doelstelling van de school. 
Er mag geen schade worden 
berokkend aan de geestelijke of 
lichamelijke gesteldheid en 
ontwikkeling van leerlingen. Partijen 
zullen bevorderen dat scholen en 
bedrijven bij het afsluiten van 
sponsorovereenkomsten een 
gezonde leefstijl van kinderen 
mogelijk, gemakkelijk en 
aantrekkelijk maken. Het 
bevorderen van gezond gedrag is 
immers een van de kerndoelen van 
het onderwijs.  

 
 
 

 

• Sponsoring moet in 
overeenstemming zijn met de goede 
smaak en het fatsoen. Zo mag 
sponsoring niet appelleren aan 
gevoelens van angst of bijgelovigheid 
of misleidend zijn. De sponsor mag 
geen voordeel trekken uit onkunde 
of goedgelovigheid van leerlingen. 

 

• Sponsoring mag niet de objectiviteit, 
de geloofwaardigheid, de 
betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van het onderwijs, 
de scholen en de daarbij 
betrokkenen in gevaar brengen. 

 

• Sponsoring mag niet de 
onderwijsinhoud beïnvloeden, dan 
wel in strijd zijn met het 
onderwijsaanbod en de door de 
school en het schoolbestuur aan het 
onderwijs gestelde kwalitatieve 
eisen. Zo mag in lesmaterialen en 
leermiddelen geen (impliciete) 
reclame voorkomen en mag daarin 
geen sprake zijn van onvolledige of 
subjectieve informatie. Indien er op 
een andere wijze in schoolverband 
reclame wordt gemaakt, mag dit de 
leerlingen niet stimuleren tot een 
ongezonde leefstijl of gevaarlijke 
activiteiten. 
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De continuïteit van het onderwijs mag 
niet in gevaar komen doordat op enig 
moment sponsormiddelen wegvallen. 
Het uitvoeren van de aan de school 
wettelijk opgedragen activiteiten mag 
niet afhankelijk worden van 
sponsormiddelen. 
Deze genoemde punten vinden hun 
basis in het convenant sponsoring, dat 
de staatssecretaris van Onderwijs 
Cultuur en Wetenschappen met 
belanghebbende organisaties heeft 
gesloten. Alle sponsoractiviteiten die 
de school onderneemt behoeven de 
goedkeuring van het schoolbestuur en 
de instemming van onze 
medezeggenschapsraad. Ouders die 
een klacht hebben over sponsoring of 
uitingsvormen hiervan, kunnen een 
klacht indienen bij de contactpersoon 
(zie klachtenregeling). 
 
 

AVG 
Op 25 mei 2018 is de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) ingegaan.  
Voor IKC Het Festival gaat dit vooral om 
de privacy te waarborgen bij: 
 

• het gebruik van onze digitale 
leermiddelen; 

• het maken én gebruiken van 
beeldmateriaal van de leerlingen; 

• het vastleggen en bewaren van 
gegevens van de leerlingen; 

 
Bij het verwerken van 
persoonsgegevens zijn de wettelijke 
beginselen inzake verwerking 
persoonsgegevens (art.5 AVG) leidend. 
Deze zijn samengevat in de vijf 
vuistregels met betrekking tot de 
omgang met persoonsgegevens en 
terug te vinden in het informatie 
beveiligings- en privacybeleid van 
Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ). Het 
document is in te zien bij de directie.  
 
Jaarlijks wordt aan ouders expliciet 
toestemming gevraagd voor het 
gebruik van beeldmateriaal middels 
een toestemmingsformulier. 
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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 Taal- Lezen 

* Beleidsplan Reken- wiskunde 

* Beleidsplan Begaafdheid      

* Beleidsplan Zwing & IGDI      

* Ondersteuningsprofiel/-plan 

* Visiedocument  Het Festival     

* Beleidsplan Actief Burgerschap   

* 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 
De vertaling van ambities schoolplan 
1 juli 2019 tot en met 31-7-2023 in 
jaarplannen. 

 

 

Verbeterpunten Leren 19-

20 

20-

21 

21-

22 

22-

23 

 

 

Verbeterpunten Ervaren 19-

20 

20-

21 

21-

22 

22-

23 

L1 Vergroten didactische 

vaardigheden  

X X X X  E1 Ontwikkelen van een 
doorgaande lijn 
onderzoekend leren 
 

X X X X 

L2 Organisatie en aanbod 

verrijkingsstof in de groep 
  X X  E2 Cultuur fase 3;  Drama 

 

X 

 

X X X 

L3 Taalaanbod risicolezers X  X   E3 Actief Burgerschap; 
herkenbaarheid binnen 
en buiten de school 
 

  X  

L4 Taalaanbod sterke 
lezers (groep 3 en  1/2) 

X  X   E4 Talentontwikkeling; 
doorgaande lijn 
 

  X  

L5 Doorgaande leerlijn 
groep 2-3; 
 

X X          

L6 Leerlijnen groepen 1 en 
2 digitaliseren 
 

X           

L7 Implementeren nieuw 
rapport 
 

X           

L8 Vervolg implementatie 
taalmethode groepen 4 
t/m 8 
 

X           

L9 Nieuwe aanvankelijk 

leesmethode groep 3 

 X X         

L10 Aanscherpen beleid 
Beredeneerd aanbod 

 X          

L11 Taalbeleidsplan; 
technisch lezen 
 

      X  

 

X        
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Verbeterpunten 

Welbevinden 

19-

20 

20-

21 

21-

22 

22-

23 

  Verbeterpunten Zorg en 

ondersteuning 

19-

20 

20-

21 

21-

22 

22-

23 

W1 Kracht van 8; 
subjectificatie  

X X X X  Z1 Beleid leerlingen met 
complexe 
onderwijsbehoeften 
 

X    

W2 Kindgesprekken 

implementeren 
 X X   Z2 Organisatie van 

Groepsbesprekingen 
 

X    

W3 Groepsplan gedrag en 
ZIEN! verder 
implementeren 
 

X X X X  Z3 Implementeren 
groepsplannen methode 
taal en rekenen 
 

X    

W4 Beleid SEO aanpassen 
t.b.v. borging van 
werken met ZIEN! en 
Groepsplannen. 
 

 X  X  Z4 Parnassys; groepskaart 
 

X X   

       Z5 Passende Perspectieven 
rekenen koppelen aan 
Parnassys 
 

 X   
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 Verbeterpunten 

Kindcentrum 

19-

20 

20-

21 

21-

22 

22-

23 

  Verbeterpunten Overig 19-

20 

20-

21 

21-

22 

22-

23 

K1 Borging van een warme 
overdracht  

 

X     O1 ICT beleid aanpassen; 
implementatie 
Chromebooks en Tablets, 
inzet software en 
scholing 
 

X X X X 

K2 Maatwerk; 
Naschoolsaanbod 
vergroten 
 

X X    O2 Implementatie Tablets     

K3 Communicatie 
verbeteren; interne  en 
externe communicatie. 
 

X X    O3 Motorische ontwikkeling: 
Bewegingslijn leerteam 1  
 

X    

K4 Verkennen van de 
mogelijkheid om 
personeelsbeleid te 
ontwikkelen waarin wij 
elkaar kunnen 
versterken. 
 

  X X  O4 Inzet van specialistisch 
kennis binnen de school 
faciliteren. 
 
 
 
 

X    

       O5 Zorg voor Kwaliteit t.b.v. 
opbrengsten SEO op 
groeps- en schoolniveau 
 

X    

       O5 Inzetten Ultimview en 
Tool Focus PO voor 
kwaliteitszorg. 

X    

       O6 OGW: eindopbrengsten 
groepen 8 

X    

       O7 Implementeren Parro 
 

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 


