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Inleiding
Dit is het koersplan van de openbare basisschool Graaf Floris in Loenen aan de Vecht. Deze gids is
bestemd voor iedereen die in onze school is geïnteresseerd. Dit koersplan schrijven we niet, omdat de
Rijksoverheid, het schoolbestuur of een andere instantie dat van ons vraagt, maar omdat we dat zelf
willen, zodat er een rode lijn binnen de school en duidelijkheid is.
In dit koersplan staat beschreven hoe het onderwijsteam van de Graaf Floris het onderwijs en onze
visie gestalte geeft. Niet omdat het moet, maar omdat het team daar trots op is en om te bewaken dat
gemaakte afspraken levend blijven binnen de school.
Natuurlijk gaat het er niet om of alles uiteindelijk mooi is opgeschreven. Nee, het gaat erom hoe er
dagelijks met de kinderen op school wordt gewerkt. Daarom zal dit een zich ontwikkelend document
zijn dat elk jaar wordt geëvalueerd, want de praktijk is soms weerbarstig en het onderwijs ontwikkelt
zich, waardoor je je werkwijze moet aanpassen.
Scholen kunnen onderling verschillen in werkwijze, sfeer en kwaliteit. Elke school heeft enige vrijheid
om te bepalen wat belangrijk is om aan uw kind te leren en op welke manier dat gedaan wordt.

Namens het team OBS Graaf Floris
Laura Penseel
Locatiedirecteur
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1. Doel
Het koersplan geeft inzicht in en richting aan de keuzes die in de nieuwe beleidsperiode gemaakt worden.
Plannen en beleidsinitiatieven van de school maken inzichtelijk hoe dit beleid wordt gerealiseerd. ‘Van
klassikaal onderwijs naar onderwijs waarbij eigenaarschap van leerkrachten en leerlingen cruciaal is.’ Onze
ambitie waarmaken waarbij wij leren van en met elkaar.

2. Missie en Visie
Missie: ‘Leren voor morgen’
We willen een school zijn, waarin leerlingen, leerkracht en ouders samenwerken en elkaar
respecteren in al hun verschillen.
We willen een veilige plek bieden, waar ieder kind de kans krijgt om zich sociaal- emotioneel,
cognitief en creatief naar aanleg en vermogen te ontwikkelen.

2.1 Visie
Op de Graaf Floris leer je voor de wereld van morgen. Onze visie op de Graaf Floris hebben we in de
volgende kernwaarden geformuleerd:
 Samen
 Reiken
 Richting
 Ruimte
 Reflectie
Deze kernwaarden vormen de handen en voeten van
onze identiteit. Ze geven richting aan hoe wij werken,
ons gedrag, beschrijven de gewenste situatie daarin
en maken duidelijk wat we van elkaar willen
verwachten en waar wij voor staan. Wij hebben de
kernwaarden zo geformuleerd dat ze voor team,
leerlingen en ouders betekenisvol zijn.
1. Je ontwikkelt vertrouwen in jezelf en de ander
2. Je leert het beste uit jezelf te halen: bij vakken
als lezen, taal en rekenen, maar ook als het gaat
om vaardigheden als samenwerken,
communiceren, onderzoeken en omgaan met
problemen.
3. Je ontdekt en ontwikkelt jouw kwaliteiten
Hier leer je voor de wereld van morgen!
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2.2 Kernwaarden
Kernwaarden

We verstaan daaronder






We werken hier samen
We luisteren naar elkaar
We helpen en zorgen voor elkaar
We lossen problemen samen op
We respecteren elkaar en voelen ons veilig







We leren leren
We zetten door
We blijven onszelf uitdagen
We leren doelen te stellen
We halen het beste uit onszelf







We kennen de regels en afspraken
We weten wat we gaan leren
We leren plannen
We weten waar we extra hulp voor nodig hebben
We weten welke paden we mogen bewandelen







We vertrouwen elkaar
We mogen zelf keuzes maken
We leren van onze fouten
We zijn eigenaar van ons eigen leerproces
We ontdekken onze talenten







We weten wat we kunnen
We weten wat we moeilijk vinden
We kunnen tips en tops geven en ontvangen
We zijn verantwoordelijk voor ons eigen handelen
We zijn zelfstandig
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3. Waar we staan
3.1 Algemeen
Op de Graaf Floris heerst er nu traditioneel onderwijs. De leraar is leidend en is over het algemeen nog
harder aan het werk dan de leerlingen. De leerlingen krijgen weinig ruimte in de keuzes die zij mogen
en kunnen maken en het eigenaarschap ligt nog te veel bij de leerkracht. Binnen het team heerst er
een familiaire cultuur. Het is een hecht team en ook de ouderbetrokkenheid is groot. Het gevoel van
samen is er op alle vlakken, wat een prachtig fundament is om op te gaan bouwen. De leerresultaten
zijn over de hele linie gemiddeld tot bovengemiddeld. De collectieve ambitie staat en we staan in de
startblokken om samen deze koers te varen.

3.2 De praktijk nu
Kernwaarden

Samen

Reiken

We zien nu in de praktijk
Kinderen die samenwerken, wanneer de leerkracht dat goedkeurt. De
leerkracht stuurt en helpt kinderen met het oplossen van problemen. De
leerlingen kijken nog op alle gebieden schoolbreed. Hoe ze door de gang lopen
en rekening houden met de andere groepen
We zien kinderen die leren wat de leerkracht hen aanbiedt. Ze doen wat op het
programma staat. Ze weten niet wat ze verder moeten doen, wanneer het
werk klaar is of wanneer iets niet lukt. De doelen die er zijn, zijn per dag
geformuleerd.
Kinderen kennen de regels en afspraken. De leerkracht corrigeert wanneer
nodig. De leerkracht laat dagelijks de doelen zien van de dag. Ze weten per dag
wat er gedaan moet worden. Niet op de lange termijn en niet waarom.

Richting
Leerlingen hebben weinig ruimte om eigen keuzes te maken. Er is een vast
programma die wordt afgewerkt. Buiten het standaard lesprogramma zijn er
weinig mogelijkheden voor verdieping, verrijking of ander extra werk om hun
talenten te ontwikkelen.

Ruimte

Reflectie

Leerlingen wijzen vooral naar anderen wanneer iets niet goed gaat. Ze leggen
de problemen ergens anders. Ze vinden het moeilijk om te kijken wat hun
eigen bijdrage is geweest. Ook hebben ze nog geen inzicht in wat ze wel/niet
kunnen en waar ze beter in willen worden en waarom.
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4. Toekomst
4.1 Verlangen in een notendop
Het verlangen leeft sterk om kindgericht te werken. Uitgangspunt hierin is het denken en werken
vanuit een pedagogisch-didactisch geïntegreerde benadering. Werken vanuit pedagogiek staat niet
haaks op didactiek maar verrijkt juist de kwaliteit van ons didactisch handelen. We gunnen leerlingen
onderwijs waarin zij vertrouwen ontwikkelen in zichzelf en de ander en waarin het werken aan
basisvaardigheden op het gebieden van lezen, schrijven en rekenen hand in hand gaat met het werken
aan brede vaardigheden als samenwerken, sociaal gedrag, leren leren en onderzoekend (handelend)
leren. Vanuit een stevige basis van ‘gezien, gehoord, gespiegeld en gevoed’ willen we bouwen aan een
cultuur van (durven) delen met focus op groei en genieten. Het herkennen, erkennen en benutten van
elkaars kwaliteiten heeft daarin een belangrijke plaats.
In onze schoolontwikkeling staat ons vakmanschap centraal, krijgt leren van en met elkaar daarom een
centrale plaats. De inzet van middelen en instrumenten is dienstbaar aan dit proces. Daarmee kiezen
we nadrukkelijk voor een verschuiving van activiteiten gestuurde schoolontwikkeling naar reflectie
gestuurde schoolontwikkeling. Zo krijgt wat we inzetten, kans om te verinnerlijken, te wortelen, te
doorleven. Een lopende activiteit als het werken met Topondernemers is bijvoorbeeld nadrukkelijk
middel in het bouwen aan een meer kindgerichte onderwijspraktijk.
Dit verlangen levert ook een gezonde leerspanning op binnen het team. Wat betekent dit voor hoe je
omgaat met de methode? Wat betekent dit voor de rol van de leerling en van de leraar? Hoe kun je als
leraar ook regie blijven voeren over het leren van kinderen? In schooljaar 2018-2019 zijn door
teamleden vanuit de eigen beginsituatie initiatieven ontwikkeld om dit verlangen te concretiseren.

4.2 Ambitie
In essentie willen leraren en schoolleiding:
1. Een kindgerichte onderwijspraktijk
2. Met professionele kindbegeleiders
3. In een lerende cultuur
Door in alles wat we doen de bedoeling te begrijpen en vast te houden, zijn we in staat om ons
eigenaar te blijven voelen van onze schoolontwikkeling. Elke activiteit, elk middel, al onze gedragingen
etc. Hoe hebben die te maken met deze bedoeling? En zorgen die ervoor dat we daar dichterbij
kunnen komen? Dat is waar we voortdurend op willen spiegelen.
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Kernwaarden

Samen

Ambitie
Leerkrachten, ouders en kinderen die samen van en met elkaar leren, waarbij de
leerkracht een coachende rol heeft. Dat lukt alleen als we ons veilig voelen en
elkaar vertrouwen.
Kinderen dagen zichzelf uit, zetten door, blijven proberen en leren volhouden.
Dromen over jouw toekomst en wat je daarvoor nu al kunt doen. Doelen stellen
die uitdagend en haalbaar zijn. Leren wordt ‘leuk’

Reiken
De kinderen weten wat we gaan leren en kunnen zelf een planning maken om
hun eigen doelen te halen. Tijdens kunnen ze hun planning bijsturen en weten
hulp te vragen en te bieden waar nodig.

Richting

Ruimte

Je krijgt de ruimte om zelf keuzes te maken, om eigen ideeën uit te proberen,
om uitdagingen te kiezen die passen bij jou. Je ontdekt hoe jij leert, wat je
kwaliteiten zijn, en wat het beste werkt voor jou. Kinderen zijn eigenaar van hun
eigen leerproces. Ze kennen de stip op de horizon en maken zelf keuzes daarin
hoe ze hun doelen willen behalen.
Kinderen weten wat ze wel/niet kunnen en vragen hulp waar nodig. Ze zijn
zelfstandig en kunnen zichzelf aansturen. Ze staan open voor kritiek.

Reflectie

5. Plan
Hieronder beschrijven we welke aanpak we volgen om onze visie te realiseren. Deze aanpak is
vertaald naar vier strategieën.

5.1 Strategieën

Strategie 1
Schoolontwikkeling
Als wij in onze schoolontwikkeling uitgaan van vanuit de kernwaarden Samen, Reiken, Richting,
Ruimte, Reflectie bouwen we aan een ‘verbetercultuur’ waarin schoolontwikkeling:
- een zaak is van het hele team
- betekenisvol voelt en als haalbaar wordt ervaren
- vooral energie geeft in plaats van kost
- altijd direct in relatie staat tot groei in vakmanschap
- aansluit bij de diversiteit tussen teamleden onderling
- tot duurzame vernieuwing leidt
Teamleden gebruiken de bouwstenen en de streefbeelden om lopende een schooljaar haalbare doelen
te stellen en die te vertalen naar concrete initiatieven. Door tijdens overleg bewust met elkaar te
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puzzelen vanuit de vraag hoe dit bijdraagt aan deze praktijk krijgt overleg veel meer het karakter van
bedenken, proberen, onderzoeken. Door de dialoog met elkaar ontdekken we daarbij werkenderwijs
wat het beste werkt in het leren van kinderen (leren in de breedste zin van het woord). In die dialoog
krijgen we ook steeds beter zicht op elkaars mentale modellen. Die sturen immers het handelen. In dit
proces ontwikkelen we stukje bij beetje een richtinggevend kader. Maar altijd vanuit wat we in de
praktijk eerst uitproberen en vervolgens tijdens overleg delen en onderzoeken. Wat we inzetten, krijgt
zo de kans om te verinnerlijken. Eigen te worden.

Strategie 2
Werken vanuit bouwstenen
Waar praten we over als we zeggen dat we willen bouwen aan een kindgerichte praktijk? Wat hebben
we dan te doen en te leren? Wat zijn de ‘bouwstenen’ waar we dan in de komende jaren mee aan de
slag willen? En welke beelden zien we voor ons wanneer we hier met succes aan werken? Hieronder
noemen we de ‘bouwstenen’ en geven we per bouwsteen een beknopt ‘streefbeeld’. Het zijn deze
bouwstenen en bijbehorende streefbeelden waarmee we duidelijk maken waar ons leren in de
komende jaren over gaat. Werkenderwijs kunnen bouwstenen en streefbeelden aangevuld, gewijzigd
en op enige moment ook specifieker gemaakt worden.
Teamleden gebruiken de bouwstenen en de streefbeelden om lopende een schooljaar haalbare doelen
te stellen en die te vertalen naar concrete initiatieven.
Door tijdens overleg bewust met elkaar te puzzelen vanuit de vraag hoe dit bijdraagt aan deze praktijk
krijgt overleg veel meer het karakter van bedenken, proberen, onderzoeken. Door de dialoog met
elkaar ontdekken we daarbij werkenderwijs wat het beste werkt in het leren van kinderen (leren in de
breedste zin van het woord). In die dialoog krijgen we ook steeds beter zicht op elkaars mentale
modellen. Die sturen immers het handelen. In dit proces ontwikkelen we stukje bij beetje een
richtinggevend kader. Maar altijd vanuit wat we in de praktijk eerst uitproberen en vervolgens tijdens
overleg delen en onderzoeken. Wat we inzetten, krijgt zo de kans om te verinnerlijken. Eigen te
worden.
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Bouwsteen
Kinderen ervaren:
er is ruimte om te leren.

Streefbeeld
De organisatie van het onderwijs ondersteunt dat kinderen:
- Ruimte hebben voor eigen initiatieven en keuzes
- De uitdaging leren kiezen die het beste bij hen past
- Op hun eigen niveau werken: niet te moeilijk, niet te makkelijk
- Zowel zelfstandig als samen leren leren
- Dit is waar te nemen in iedere klas.
Schoolbreed is sprake van een herkenbare opbouw, passend bij de
leeftijd van het kind. Denk hierbij aan werken met een keuzebord in de
kleuterbouw tot werken met weektaken in de bovenbouw.

Werken vanuit inzicht in
doelen staat centraal en
leraren maken daarbij het
proces van leren belangrijk

Leraren maken onderbouwde keuzes in het gebruiken van methoden.
Zij werken vanuit het doel, geven kinderen daar inzicht in en maken het
proces van leren op weg naar dit doel belangrijk. Zij bereiken in hun
lessen dat de focus niet op maken maar op leren ligt: leerlingen kunnen
vertellen wat zij gaan leren als zij iets gaan maken of oefenen.
In elke klas zien we de kenmerken van een groeicultuur. Leraren leren
kinderen reflecteren op hun groei. Leerlingen leren hun groei steeds
preciezer te verwoorden. We toetsen vooral om kinderen inzicht te
geven in hun groei en waar ze verder in kunnen groeien.
We onderzoeken hoe het Rapportfolio hierin hulpmiddel kunnen zijn.
Leraren verzamelen vanuit een breed kader informatie en analyseren
deze om optimaal af te stemmen op de onderwijsbehoeften in de
groep.
We bieden kinderen brede, rijke contexten waarin zij naast kennis en
specifieke vaardigheden ook brede vaardigheden als onderzoeken,
argumenteren, samenwerken, sociaal gedrag, kritisch denken, creatief
denken en onderzoeksvaardigheden ontwikkelen. De leraar neemt
hierin bewust een begeleidende rol.
We werken thematisch en/of vanuit de methode Topondernemers. Ook
hierbij geldt dat leraren de methode gebruiken in plaats van volgen en
onderbouwde keuzes maken. We zien dat leerlingen door de
begeleiding van leraren steeds zelfstandiger in staat zijn om vanuit
eigen leervragen te werken.
Er is visie op hoe het gebruik van digitale software die ons onderwijs
ondersteunt. Hoe de inzet van software bijdraagt aan vergroting van
motivatie en betrokkenheid van leerlingen en aan de ontwikkeling van
‘strategisch denken’ (aanpakgedrag). Kern is dat leraren kunnen
motiveren wat de meerwaarde is van de inzet van software voor het
leren van kinderen. Zij weten daarbij welk leerkrachtgedrag nodig is om
dit te ondersteunen.

Groei zichtbaar maken

Spelend en onderzoekend
leren

ICT ondersteunt een meer
gepersonaliseerde manier
van onderwijs.
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Strategie 3
Focus op de ontwikkeling van de leraar als professionele kindbegeleider
Doorheen de streefbeelden wordt duidelijk dat de ontwikkeling van de leraar/onderwijsassistent als
professionele kindbegeleider centraal staat. Dat zal merkbaar moeten zijn tijdens overleg in onder
andere leerteams of bouwen. Daarnaast is het belangrijk dat leraren/onderwijsassistenten in dit
proces zich individueel goed ondersteund voelen. Waar we naar streven, is dat teamleden in staat zijn
elkaar op gelijkwaardige basis te coachen in deze ontwikkeling. Leerteams/bouwen krijgen daarom
procesbegeleiding. Die moet helpen om de nieuwe manier in schoolontwikkeling eigen te maken.
Daarin gaat het om het aanleren van lerende gewoonten. Dat is een gedrags- en cultuurverandering.
Procesbegeleiders worden op hun beurt ondersteund door coach de coachbijeenkomsten.

Strategie 4
Groei zichtbaar maken
Zie ook onder ‘Werken vanuit bouwstenen’ het onderdeel ‘groei zichtbaar maken’ voor het streefbeeld
op groepsniveau. Elke klas een groeicultuur. Elk leerteam, elke bouw een groeicultuur. Wij als school
een groeicultuur.
Kenmerkend voor een groeicultuur is dat de focus ligt op het zichtbaar maken van vooruitgang. Dat
past al heel erg bij onze positieve benadering van kinderen. Daar bouwt dit op voor.
Door dit principe als team samen met de procesbegeleiders te oefenen tijdens plenaire bijeenkomsten
maar ook tijdens leerteam-/bouwbijeenkomsten krijgen we met elkaar steeds beter beeld wat dit
inhoudt en hoe je dit ook in de klas toepast.
Er bestaat geen recept voor ‘groei zichtbaar maken’, scholen zoeken daarin veelal naar wat het beste
bij hen past. Voor de ene school is dat een doelenbord, voor een andere school een innovatiewand en
weer een andere school gebruikt facebook hiervoor. We willen daarin zoeken naar wat bij ons past.
Het moet bijdragen aan het verlangen dat uitgesproken is tijdens de studiedagen, namelijk “een
cultuur van (durven) delen met focus op groei en genieten”.

5.2 Succes
Dit kan pas uitgewerkt worden nadat met het team overeenstemming bereikt is over de kernwaarden en de
bouwstenen. Al besproken is dat de Succes Spiegel zich goed leent om succes zichtbaar te maken.
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Bijlage
Naast het realiseren van onze visie blijven andere verbeterpunten in ontwikkeling. Hoe wij praktisch
werken op de Graaf Floris staan in de volgende documenten:

Schoolgids .....................................................................................................................................................
Ontwikkelingslijnen.......................................................................................................................................
Jaarplan .........................................................................................................................................................
Veiligheidsplan ..............................................................................................................................................
ICT beleidsplan ..............................................................................................................................................
Zorg beleidsplan ............................................................................................................................................
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