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I. Inleiding 
 

Een kwaliteitscultuur van goed onderwijs. Wat is dat en waar gaan we naar op zoek?  

 

Meten 

Op een school dien je vandaag van alles te meten met behulp van toetsen. Denk maar aan 

resultaten, cijfers, cito-scores, ziekteverzuim docenten/leerlingen, tevredenheid van ouders en 

leerlingen, de leeftijdsopbouw van het personeel, de protocollen op het terrein van veiligheid, 

pesten, ouderbetrokkenheid. Toch hoor je ouders, kinderen en leerkrachten zelden over 

meetresultaten praten, in de vorm van cijfers. Wanneer je met hen aan de praat raakt over hun 

school, dan hoor je verhalen over wat er op school gebeurt. Deze verhalen achter de cijfers gaan over 

zoveel meer dan in cijfers kan worden uitgedrukt. En waarom? Omdat een kind, een leerling, zoveel 

meer is dan een optelsom van gedragingen, vaardigheden en cijfers. Omdat je kijkt naar het 

‘pedagogisch wenselijke’ bij elk kind, naar zijn/haar mogelijkheden die tot ontwikkeling kunnen 

komen. Omdat het gaat om de persoonsvorming van het kind, als ‘vorming-tot-persoon-willen-zijn’ 

 

Een verhaal van goed onderwijs  

Op elke school gebeurt elke dag weer ‘het goede’ voor kinderen, vastgelegd in cijfers en protocollen 

maar ook vertelt in het verhaal. Waar het in elke school echt om gaat, bemerk je in de verhalen over 

waar goed onderwijs plaatsvindt. Deze verhalen noemen wij ‘het waarderende verhaal’ van de 

school. Een waarderend verhaal vertelt iets over een gedeelde pedagogische visie, over de 

schoolcultuur waarin geleerd en geleefd kan worden. Waarin je elkaar, leerlingen en personeel, 

aanspreekt op wat “goed” is voor kinderen. Gert Biesta pleitte onlangs voor het herstel van de 

pedagogische paragraaf in het onderwijs. Het pedagogische is gericht op een vorming-tot-persoon-

willen-zijn van het kind. Dit is een ‘waarderend’ kijken naar het mogelijke dat in het kind actualiteit 

wil worden. Het spreken over de inhoud van ‘het waarderende verhaal’ gebeurt mondjesmaat, 

omdat we het druk hebben met de organisatie, met de planning- en controlecyclus, met het behalen 

van onze doelen. Het samen praten over de bedoeling van het onderwijs, het ‘why’, wordt nog 

minimaal beoefend.  

 

Waarom een waarderend verhaal voor elke school? Volgens de betrokken schoolleiders bevordert 

deze visitatie: 

• Het scherper kunnen benoemen waar je samen voor staat en waar je samen voor gaat: 

schoolcultuur. 

• Het versterken van de pedagogische paragraaf in de school als leidend voor het 

subjectiverend onderwijs in plaats van het kwalificerend onderwijs: het curriculum op zijn 

kop.  

• Het versterken van een kwaliteitscultuur op basis van een eigen verhaal: innovatie, 

eigenaarschap, leergemeenschap.  

• Een dragend verhaal, waarbinnen de kwaliteitsambitie kan worden verantwoord richting 

inspectie, college van bestuur, ouders, collega-scholen, jury excellente scholen: governance.  

• Het positioneren van de school in haar omgeving op basis van een onderscheidend verhaal 

over goed onderwijs, met een belofte voor ouders en kinderen: marketing.  
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II. De cyclus van een kwaliteitscultuur 
 

Kwaliteit is een waarderende uitspraak over de praktijk van het onderwijs. In deze praktijk is het 

‘goede’ aanwezig. Hoe krijg je daar vat op? Met het waarderende verhaal onderscheid je het ‘goede’. 

De narratieve visitatie onderscheidt vijf pijlers van kwaliteit. Die vormen de ‘dragende delen van het 

verhaal van goed onderwijs’. De pijlers zijn een deel van de kwaliteitscirkel, waarvan de delen elkaar 

veronderstellen: Praktijk, Verhaal, Karakter, Verantwoording (PVKV) Bewegingen binnen een pijler 

hebben consequenties voor een andere pijler. De pijlers zijn de samenhangende delen van een cirkel 

en overlappen elkaar geregeld. Tijdens de interviews worden de gespreksthema’s gehaald uit de vijf 

onderstaande pijlers:  

1. Visie op goed onderwijs: het waarderende Verhaal van de school 

2. Leiderschap  

3. Waardering van onderwijskwaliteit 

4. Breed verantwoorden  

 

Binnen het vernieuwde toezicht van de Onderwijs Inspectie (vanaf 2017) is het verhaal een 

onderdeel van de zelfevaluatie “Werken aan kwaliteitscultuur goed onderwijs”. 

 

Wonderwijs en visitaties 

De visitaties gaan uit van een narratief waarderingskader dat aansluit bij het waarderingskader van 

de inspectie. Dit stelt scholen in staat om de visitatie ook te gebruiken als voorbereiding voor een 

inspectiebezoek. Daarnaast biedt een gecombineerd kader meer houvast om vervolgstappen te 

formuleren.  

 

De interne visitatie wordt uitgevoerd door eigen medewerkers en de bevindingen worden alleen 

intern gerapporteerd.  Wonderwijs heeft een eigen visitatieteam. 

In algemene termen kunnen we stellen dat een visitatie onderzoekt: 

• Of de school doet wat zij belooft en haar verhaal kan vertellen, 

• Of de school daadwerkelijk werkt volgens de afgesproken procedures en inspectie-eisen, 

In het eerste geval toetst een visitatieteam of de school handelt conform wat beschreven staat in de 

rapportage van de zelfevaluatie, aangevuld met bijvoorbeeld het schoolplan, de schoolgids of het 

zorgplan. Bij een visitatie is bij voorkeur een rapportage van een zelfevaluatie object van onderzoek: 

daarin staat wat de school doet, wat ze belooft, wat ze beoogt. Binnen Wonderwijs wordt dit op 

bestuursniveau geregeld en beschikt de school op dit moment nog niet over een dergelijke 

zelfevaluatie. 
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III. IKC Binnenstebuiten in bronnen 

RESULTATEN 

■ De school behaalt met haar kinderen leerresultaten die ten minste in overeenstemming 

zijn met de gestelde norm 

 

Enkele gegevens uit bronnen van IKC Binnenstebuiten, als context waarbinnen deze visitatie 

plaatsvindt. 

 

Aantal leerlingen per 1 oktober: 

- 2019-2020: 498 leerlingen  

- 2020-2021: 511 leerlingen  

 

Grondprincipes voor de kwaliteit van de school 

Uit de schoolgids 

IKC Binnenstebuiten formuleert haar missie en visie als volgt:  

 

Missie: “Eerst het Kind als stralend middelpunt en dan de leerling”  

  

Visie van IKC Binnenstebuiten:  

IKC Binnenstebuiten biedt ontwikkelingsgerichte opvang en onderwijs voor 0 t/m 12 jarigen waarbij 

het kind mede-eigenaar is van zijn/haar ontwikkeling in een veilige, prettige, uitdagende en 

duurzame leef- en leeromgeving. Het ideaal van IKC Binnenstebuiten is dat elk kind zoveel mogelijk 

leert al naargelang zijn eigen mogelijkheden én dat het levenslustig, open en communicatief is. Dat 

het kind zich aanvaard weet en dat het zich verbonden voelt met andere mensen en met de wereld 

om hem heen. 

• IKC Binnenstebuiten bereidt kinderen voor op een leven als lid van een gemeenschap en laat 

het kennismaken met tradities en praktijken (bijv. sociaal-politiek, cultureel, professioneel). 

Wat en hoe draag ik bij aan mijn omgeving? 

• IKC Binnenstebuiten stimuleert het persoon-willen-zijn van het kind. IKC Binnenstebuiten 

heeft aandacht voor de vaardigheden die nodig zijn voor kinderen om zichzelf te leren 

kennen. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? 

• IKC Binnenstebuiten gelooft in de kracht van geluk. Gelukkige mensen kunnen meer aan, zijn 

in staat te groeien, te geven en te brengen. Ze erkennen zichzelf en elkaar. Iedereen mag er 

zijn. We zijn van elkaar afhankelijk en zorgen goed voor elkaar in een streven naar een 

gelukkiger samenleving;  

• IKC Binnenstebuiten zorgt voor inspirerend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op de 

talenten en leerbehoeften van alle kinderen en op kennis en vaardigheden die nodig zijn om 

hen op de toekomst voor te bereiden, waarbij het kind mede richting geeft aan zijn 

ontwikkeling;  

• IKC Binnenstebuiten biedt onderwijs van hoge kwaliteit. Naast de basisvaardigheden is er 

ook aandacht voor brede, persoonlijke en maatschappelijke vorming; 
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• IKC Binnenstebuiten is een leer- en werkgemeenschap waarbinnen medewerkers en 

leidinggevenden zich individueel en gezamenlijk professioneel ontwikkelen;  

• IKC Binnenstebuiten staat midden in de samenleving en biedt in samenwerking met 

educatieve partners een doorlopende pedagogisch lijn voor kinderen van 0-12 jaar. 

 

Onze kernwaarden: 

Onze kernwaarden geven aan waarvoor wij staan, wie wij zijn en vooral wie wij willen zijn. Ze geven 

richting aan keuzes en handelingen en vormen het fundament van onze organisatie. Die gezamenlijke 

missie en visie maakt Binnenstebuiten een betekenisvol geheel, waarin gewerkt wordt vanuit een 

gemeenschappelijke identiteit en vanuit kaders waarbinnen ruimte is voor autonomie. We werken 

samen in een omgeving die veilig is en waarin we ons blijven ontwikkelen. Een omgeving waar 

iedereen met plezier naar toekomt en met respect met elkaar omgaat rekening houdend met elkaars 

verschillen. Een omgeving waarin we ruimte krijgen om trots op onszelf en elkaar te zijn.  

  

1. Plezier: We zijn betrokken, enthousiast en nieuwsgierig. We zorgen met elkaar voor een 

open en ontspannen sfeer waarin we met plezier en met passie met elkaar samenwerken. 

We sluiten aan bij de mogelijkheden, belangstelling en belevingswereld van de kinderen. 

2. Veiligheid: Wij voelen ons veilig en durven onszelf te zijn. We laten elkaar in de waarde en 

accepteren elkaars verschillen. Kinderen en medewerkers ontwikkelen zich beter in een fijne 

veilige omgeving.  

3. (Zelf)vertrouwen: We zijn trots op onszelf en elkaar. We durven ons kwetsbaar op te stellen 

en hebben vertrouwen in onszelf, elkaar en de omgeving.  

4. Respect: We gaan respectvol om met onszelf, elkaar en de omgeving. We waarderen en 

respecteren elkaars verschillen en talenten en hebben aandacht voor elkaar.  

5. Ontwikkeling: We nemen zelf verantwoordelijkheid om te ontwikkelen. We hebben een 

openhouding en stellen vragen. We geven elkaar ruimte om te groeien, stimuleren elkaar en 

leren met en van elkaar.  

 

Met deze kernwaarden geven we betekenis aan hoe we met elkaar omgaan in ons onderwijs en onze 

opvang, in ons personeelsbeleid en in onze manier van communiceren.  

 

Ontwerpprincipes van IKC Binnenstebuiten 

 

• Kwaliteitszorgsysteem  

IKC Binnenstebuiten houdt van alle kinderen ieder schooljaar een rapportage bij. Om de 

ontwikkelingen van de kinderen goed te kunnen volgen maken zij gebruik van HOREB.  Een 

observatie, registratie en evaluatie-instrument waarin voor alle kinderen een rijk onderwijsaanbod 

kan worden ontworpen.  Leerkrachten kunnen hierin plannen, voortgang weergeven, kinderen 

volgen in hun ontwikkeling en reflecteren op het aanbod en zo goed aansluiten op de naaste 

ontwikkeling. Horeb is onderdeel van het leerlingvolgsysteem (LVS). Om de ontwikkeling van de 

kinderen zo goed mogelijk te volgen, worden naast de dagelijkse observaties regelmatig testen en 

toetsen afgenomen. Kinderen worden bijvoorbeeld vooraf getoetst en samen met kinderen worden 

leerdoelen opgesteld.  
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Tweemaal per jaar maken de kinderen de IEP toets en de resultaten van deze toetsen worden 

vastgelegd in het ‘Leerlingen Volg Systeem’ van IEP. Dit programma geeft kindgericht de resultaten 

weer. De school heeft bewust gekozen voor dit LVS om gedachten vanuit de visie te versterken. Zo is 

de kwaliteitszorg een aangelegenheid van iedereen in de organisatie en is het team bewust op zoek 

naar het verhaal achter de cijfers. Er wordt gewerkt vanuit willen weten in plaats van willen voldoen. 

Data wordt gebruikt om te bouwen aan een reflectieve cultuur en de school maakt hiermee expliciet 

verbinding tussen schoolontwikkeling en persoonlijke groei. Het systeem is gekoppeld aan een 

administratiesysteem. Dit betekent dat in een systeem alle leerlinggegevens bij elkaar staan. 

 

• OGO 

IKC Binnenstebuiten is een OGO-school. Het integraal kindcentrum biedt ontwikkelingsgericht 

onderwijs aan kinderen van 0 t/m 12 jaar. Binnen deze visie ligt de nadruk op de ontwikkeling van de 

persoonlijke identiteit van kinderen. Binnen OGO-onderwijs is het van belang dat kinderen uitstijgen 

boven hun huidige niveau, naar de zone van de naaste ontwikkeling.  

Door middel van betekenisvol leren sluit men aan bij de initiatieven van het kind. De leerkracht doet 

ertoe op IKC Binnenstebuiten. Deze moet in staat zijn om kindgerichte pedagogiek te combineren 

met activerende didactiek.  

 

Ontwikkelingsgericht onderwijs wordt georganiseerd in thema’s, waarbinnen verschillende 

vakgebieden in verbinding met elkaar worden aangeboden. Vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, 

wetenschap en techniek en natuuronderwijs komen hierbij geïntegreerd aan bod. De thema’s zijn 

geschikt om de link te leggen naar de samenleving. Leerkrachten en kinderen zijn deelnemers en 

geven samen het onderwijs vorm vanuit hun eigen rol. De eigen inbreng van de kinderen in deze 

thema’s is groot. Zo zie je in de school een gezamenlijk thema met verschillende vormen van 

uitwerking in de groepen. De activiteiten sluiten aan bij de interesses van de kinderen en zorgen voor 

uitdaging. Leerkrachten stellen zowel doelen voor het vakgebied waarbinnen de activiteit valt, maar 

ook doelen gericht op vaardigheden. In de onderbouw is spel het uitgangspunt van het onderwijs, in 

de bovenbouw is onderzoek het uitgangspunt. Kinderen leren planmatig werken en de 

onderzoekende houding van kinderen wordt gestimuleerd.  

 

Inspectie van het Onderwijs, Rapport van bevindingen verificatieonderzoek, Algemeen 

beeld, 2021 

De inspectie heeft op 30 maart 2021 de verificatieactiviteiten bij IKC Binnenstebuiten digitaal 

uitgevoerd.  Hieruit komt het volgende: 

- Vanuit de verschillende gesprekken concluderen wij dat het schoolbeeld van het bestuur en 

van ons overeenkomt. Het bestuur zou met behulp van een zelfevaluatie van de school 

kunnen overwegen een Onderzoek naar Goed aan te vragen.  

- De school kenmerkt zich door een sterke professionele cultuur. Het team toont een 

reflectieve en onderzoekende houding waarin vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid aan 

de schoolontwikkeling wordt gewerkt.  

- De school heeft diverse zelfverantwoordelijke units en werkgroepen. De onderwijsvisie van 

het ontwikkelingsgerichte onderwijs wordt breed gedragen door het team.  

- Wij zien ook ruimte voor verdere ontwikkeling van IKC Binnenstebuiten. Zo heeft de school 

verbeterplannen opgesteld voor de vakken spelling en rekenen. Deze zouden verder 

verstevigd kunnen worden door normen te stellen voor de gewenste verbetering, zodat de 
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school makkelijker kan nagaan of het verbeterplan ook het gewenste effect heeft. Daarnaast 

geeft het team aan dat het verder ontwikkelen van het aanbod voor leerlingen aan de 

bovenkant een actiepunt is. 

 

Motivatie CvB Wonderwijs en directeur Binnenstebuiten voor een narratief onderzoek 

naar een kwaliteitscultuur van goed onderwijs 

Zoals hierboven aangegeven, is de kwaliteit van het onderwijs één van de speerpunten van het 

vigerende koersplan van Wonderwijs. Wonderwijs staat voor ontwikkeling van sterke, 

toekomstgerichte kwaliteitsscholen, waarin talenten en behoeften van kinderen de leidraad vormen 

voor betekenisvol en uitdagend onderwijs, met behoud van keuzemogelijkheden voor ouders en 

kinderen. Door de visitatie hoopt de directie zicht te krijgen op:  

“Is hetgeen dat op papier staat over het goed leven, leren en samenleven zichtbaar en voelbaar 

binnen het gehele IKC, voor leerkrachten, kinderen, ouders en stakeholders.  

Zijn er blinde vlekken en op welke punten zouden we ons verder kunnen verbeteren?”  

IV. Uitvoering narratief-waarderend onderzoek 
 

Tijdens de intake op 13 oktober 2021 is met de directie en het MT gesproken over de visie op goed 

onderwijs, het eigen onderwijsconcept en actuele thema’s die spelen binnen de school.  

 

Voor de documentenanalyse zijn de volgende documenten geraadpleegd: 

• Schoolgids 2021-2022 (SG)   

• IKC Koersplan 2020-2024 (KP) 

• Jaarverslag 2019-2020 (JV) 

• Digitaal jaarplan A3 (DJ) 

• IKC-raad jaarplan 2020-2021 (IJ) 

• Kwaliteitskader 2021 (KK) 

• OGO op IKC Binnenstebuiten (OIB) 

• Kwaliteitskaart OGO (KO) 

• Zorg voor kwaliteit (ZK) 

• Zorgplan (ZP) 

• Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

• Sociaal veiligheidsplan (SV) 

• Veiligheidsplan Binnenstebuiten (VB) 

• Scholingsplan (SP) 

• Professioneel statuut (PS) 

• Chain of responsibility (CR) 

• Draaiboek voor het inwerken van nieuwe collega's (DNC) 

• Plusgroep (PG), plusaanbod (PA) 

• Enquête groep 8 (E) 

• Resultaten eindtoets (RE) 

• Protocol Kinderraad (PK) 
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Björn Bouwmeister, directeur Binnenstebuiten, organiseerde op 22 maart 2022 een rondleiding 

verzorgd door twee kinderen door de school en een serie rondetafelgesprekken van de visitatoren 

met MT, leerkrachten, externe stakeholders, kinderen en ouders en klassenbezoeken. 

  

Tijdens de gesprekken is door de visitatoren gebruik gemaakt van het visitatiekader van Wonderwijs 

waarin de thema’s van het narratieve interview zijn uitgewerkt in vragen die aan de deelnemers 

kunnen worden voorgelegd. Het zijn vragen die op een narratieve wijze het verhaal van de school 

willen ‘ontlokken’.  

V. Rapportage IKC Binnenstebuiten 
 

Leeswijzer 

Omdat het Wonderwijs-visitatiekader gericht is op onderwijs wordt in de rapportage van een IKC 

ingezoomd op het onderwijsdeel van het desbetreffende IKC en niet of in veel mindere mate op het 

opvangdeel van het IKC. Wel worden tijdens de visitatie aan de diverse geledingen, waaronder 

vertegenwoordigers van het opvangdeel van het IKC, vragen gesteld over de samenwerking tussen 

onderwijs en opvang en deze bevindingen zijn in de rapportage terug te vinden.  

 

In deze rapportage beginnen we met de visie op goed onderwijs. Dit onderdeel zegt iets over het 

karakter van het verhaal van de school en over de mate waarin het gedeeld wordt. Daarbij wordt 

waarderend gekeken naar de inhoud van het verhaal: wat ziet de school als de toekomst van het 

kind, de toekomst van de samenleving, de toekomst van het leren? Het verhaal en de waardering van 

het verhaal zijn nauw met elkaar verwant. In het verhaal vertelt de school hoe zij gewaardeerd wil 

worden. 

 

Het thema leiderschap vertelt ons vervolgens iets over de manier waarop het verhaal vorm krijgt op 

de school: hoe komen besluiten tot stand, hoe wordt er tegen innovatie aangekeken, waar halen 

leerkrachten en kinderen hun inspiratie vandaan? Het zijn allemaal elementen die iets zeggen over 

het leiderschap op de school. 

 

De laatste twee thema’s, waardering van onderwijskwaliteit en breed verantwoorden, hebben beide 

zowel een interne als een externe component. Ze verhalen over hoe de school als gemeenschap 

handelt, maar ook over hoe de school zich ontwikkelt tot een pedagogische en morele gemeenschap 

met alle betrokkenen en hoe het verhaal van de school ontwikkeld wordt vanuit dialoog en 

tegenspraak. 

 

Door langs de vier thema’s te lopen krijgen we het verhaal te pakken van een kwaliteitscultuur van 

goed onderwijs op IKC Binnenstebuiten, zowel in de zich continu ontwikkelende onderwijskundige en 

pedagogische praktijken als in de rode draden die door alle praktijkonderdelen van IKC 

Binnenstebuiten heen lopen.  

 

In de kaders in de hierna volgende rapportage zijn de topics uit het Wonderwijs-visitatiekader en 

standaarden uit het waarderingskader van de inspectie (2021) genoemd en en vervolgens (per topic / 

standaard) geduid en gewaardeerd vanuit de documentanalyse en de gevoerde gesprekken. 
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1. Visie op goed onderwijs: het waarderende verhaal van de school 
 

Visie op goed onderwijs 

■ De school drukt haar visie op goed onderwijs uit in (kern)waarden  

■ De school drukt haar visie op goed onderwijs uit in bedoelingen 

 

Gedeeld en gedragen  

■ Over het waarderende verhaal wordt gesproken in wij-zinnen  

■ Het spreken over het waarderende verhaal is overtuigend omdat de persoon borg staat voor 

het verhaal 

■ In het spreken over het waarderende verhaal wordt verwezen naar de traditie van de school 

■ In het spreken over het waarderende verhaal wordt verwezen naar een belofte (trouw zijn 

aan opdracht) 

 

Wat waardeert de school als het goede in haar praktijk van het onderwijs? Wat verstaat de school 

onder het ‘goede’ van goed onderwijs op IKC Binnenstebuiten? 

 

Wat betekent het een school te zijn voor kinderen? We hebben in de gesprekken op de school deze 

betekenis toegespitst op drie aspecten: de toekomst van het kind, van de samenleving en van het 

leren. Deze drie aspecten zijn meer dan de wettelijke curriculumdoelen die het onderwijs dient te 

realiseren. Het goede is het pedagogisch wenselijke, dat als toekomst (belofte) gestalte krijgt in het 

leven, in het samenleven en leren van kinderen.  

 

Wat zeggen de betrokkenen over het ‘goede’ in hun onderwijspraktijk? 

 

Gericht op de toekomst van het kind, ‘het goede leven’ 

Alle geledingen zijn trots op de warmte en saamhorigheid van IKC Binnenstebuiten. Kinderen 

erkennen zichzelf en elkaar, iedereen mag er zijn. Het gevoel dat je jezelf mag zijn en je eigen 

initiatieven mag nemen zorgt ervoor dat je je positief kunt ontwikkelen. “Eerst het kind als stralend 

middelpunt, dan de leerling.” Je bent zo beter in staat te groeien, te geven en te brengen.  

Het team neemt hierin een stimulerende voorbeeldrol: “We doen het samen en helpen elkaar waar 

nodig.” Ook hier geldt; “Eerst de mens als stalend middelpunt, dan de leerkracht.” 

 

Dit motto is leidend in de school. Uit alle gesprekken komt het beeld naar voren dat leerkrachten en 

de ondersteuning daaromheen, zoals OOP, IB en directie, alles in het werk stellen om dit echt 

handen en voeten te geven. Daarbij wordt gedacht in mogelijkheden en wordt nagedacht welke 

partijen kunnen worden ingeschakeld om het kind alle kansen te bieden. 

 

Hoorbaar, zichtbaar en merkbaar is iedereen in de school in samenwerking met elkaar bezig de 

kinderen in een veilige omgeving een plezierige tijd op de school te geven, waarbij de kinderen echt 

gezien worden en waarin kinderen toenemend eigenaar zijn van het eigen leerproces en daarmee 

(zelf)vertrouwen opdoen. Leerkrachten stralen uit dat een mening er mag zijn en reiken zo nodig 

andere, nieuwe gezichtspunten aan, waardoor kinderen leren met een complexe buitenwereld om te 

gaan en zich hierin met een open blik staande kunnen houden. 
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De kernwaarden, plezier, veiligheid, (zelf)vertrouwen, respect en ontwikkeling, worden binnen alle 

geledingen benoemd. Ze staan aan de basis van de vorming van de groepen en zijn voor iedereen 

zichtbaar in de groep en school.  

 

Er is aandacht voor ontwikkeling en vernieuwing. Men kijkt vooruit: “Waar moeten we met elkaar 

aan werken?” Men doet het samen, vanuit gelijkwaardigheid, waarbij de 'visie en de kernwaarden’ 

altijd centraal staan. Er is sprake van “een hiërarchie van links naar rechts". Zie onderstaand de 

“chain of responsibility” waarmee binnen Binnenstebuiten - zichtbaar -wordt gewerkt: 

 

De school, in samenwerking met de opvang, durft keuzes te maken, kijkend naar wat zij goed vinden 

voor hun kinderen. 
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Gericht op de toekomst van de samenleving, ‘het goede samenleven’ 

De school bereidt kinderen voor op een plek in onze samenleving door ze te ondersteunen bij het 

ontwikkelen van vaardigheden. Binnen deze ontwikkeling staat het kind als stralend middelpunt 

centraal en is hierin leidend. Kinderen worden gestimuleerd nieuwsgierige vragen te stellen en leren 

het eigen oordeel eerst te parkeren. ‘Als je niet weet welke vraag je moet stellen, dan sparren we 

samen’. Om je rol in de samenleving goed in te kunnen vullen is het belangrijk zelfvertrouwen en een 

open en nieuwsgierige houding te hebben. Daarom wordt ook bij de thema's zoveel mogelijk 

aangesloten op de interesses en inbreng van kinderen. De thema's in de bouw zijn vaak hetzelfde, 

maar de uitwerking hiervan verschilt hierdoor van klas tot klas. Zo maken de kinderen kennis met 

tradities en praktijken waarbij 'Respect hebben voor alles en iedereen’ en ‘Openstaan voor iedereen’ 

van belang zijn. Tijdens deze thema's leren kinderen op een goede individuele manier werken, maar 

ook in tweetallen en in groepen.  

 

Het kind wordt ondersteund en gemotiveerd om eigen keuzes te maken. Niet alleen voor het kind 

geldt het maken van deze keuzes, maar ook binnen het team. Leerkrachten worden gestimuleerd om 

zich te ontwikkelen en kennis met elkaar te delen. Je hoeft het niet alleen te doen, maar we doen het 

‘samen’. Dit samen voel je in de school en door alle geledingen die je spreekt. Allen benoemen: “We 

doen het met zijn allen". We zijn van elkaar afhankelijk en zorgen goed voor elkaar in een streven 

naar een gelukkiger samenleving: “Je mag zijn wie je bent en we zijn er voor iedereen.” 

De mens wie je bent staat centraal waardoor ontwikkeling positief wordt gestimuleerd en zowel 

medewerkers en kinderen gelukkig zijn en plezier hebben in wat ze doen. 

 

Binnen dit goede samenleven vindt de school ook gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen ouders 

en school belangrijk. Elk jaar vinden er kind-oudergesprek, startgesprekken en voortgangsgesprekken 

plaats. Hiermee zorgt de school voor een goede communicatie, afstemming en een stevig fundament 

waarop het kind zich kan ontwikkelen. Kinderen worden meegenomen en geleerd het gesprek aan te 

gaan. Binnen het klaslokaal in hun eigen kleine maatschappij waar zij een bepaalde 

verantwoordelijkheid hebben maar ook daarbuiten om zo te groeien naar een volgende stap in hun 

ontwikkeling. 

 

Gericht op de toekomst van het leren, ‘het goede leren’ 

Allen binnen IKC Binnenstebuiten zijn zich bewust van de taak die ze hebben dat kinderen zich 

kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, onderzoekende mensen in de maatschappij. Dat de kinderen 

willen leren en dat zij hen leren samenwerken en hen een onderzoekende houding leren 

ontwikkelen. Het proces binnen deze ontwikkeling is daarin belangrijk en niet het product: 

‘Verschillen mogen er zijn'.  

 

Zowel de kinderen als de leerkrachten worden gestimuleerd en hebben een grote rol in hun eigen 

ontwikkeling.  De leerkracht loopt naast het kind mee en ondersteunt. Door middel van spiegelen, 

voorbeeldgedrag, zelf laten verwoorden en conclusies laten trekken stimuleren leerkrachten het kind 

te groeien in de zone van de naaste ontwikkeling. Daarbij bevorderen leerkrachten dat de kinderen 

zelf leren denken en kritisch hierin zijn en zelf hun weg hierin zoeken. Daarbij mag je tegen 

problemen aanlopen. Leerkrachten helpen door vanuit de thema’s (onderzoekend) te werken, 

ondersteunend te zijn in het gesprek, waarbij zij kinderen zelf oplossingen laten zoeken.  
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Ook het team wordt gestimuleerd tot ontwikkeling. Samen maken zij het onderwijs binnen de school. 

Vanuit de kaders die gesteld zijn binnen de visie en de kernwaarden wordt aan de hand van OGO het 

onderwijs vormgegeven. Samen wordt nagedacht over het volgende thema en binnen de klas vindt 

hierin de volgende ontwikkeling plaats. De leerkracht verbindt de bedoelingen met de betekenissen 

van kinderen. Ontwikkelingsgericht onderwijs waarbij de persoonlijke identiteit van de kinderen 

wordt benadrukt en van ieder kind het talent wordt gezocht. 

  

Gedeeld en gedragen 

De visie op de toekomst van het leven, samenleven en leren staat uitgeschreven in het koersplan van 

het IKC en blijkt in de gesprekken gedeeld en gedragen door het hele team. Het team ziet het als een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid om samen de kinderen een volgende stap in het leven te laten 

maken. Diezelfde gezamenlijke verantwoordelijkheid zie je in de klaslokalen terug waar de 

kernwaarden centraal staan en waar samen een thema vorm wordt gegeven.  

 

Wat het team beschrijft voor de kinderen zie je terug in hoe het team omgaat met elkaar en met 

allen die aan IKC Binnenstebuiten zijn verbonden. Je voelt de eenheid, het zit in de haarvaten. 

De woorden ‘teach what you preach’  zijn van toepassing: vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid 

worden beslissingen genomen met het oog op wat dit voor consequenties heeft voor de kinderen op 

het IKC.   

 

Besluiten worden vanuit een gezamenlijkheid genomen en vormgegeven. Voorstellen die besproken 

moeten worden komen veelal vanuit het team. Er wordt dan gezamenlijk over gesproken en bekeken 

hoe iets moet worden vormgegeven. Er wordt gesproken over het ‘samen’ vormgeven. Leerkracht en 

ondersteuner werken gelijkwaardig samen. Iedereen is betrokken. Ieder heeft zijn/haar taak binnen 

de organisatie. Inbrengen wordt gewaardeerd en daar is ruimte voor. 

 

De visie van de school wordt herkend door ouders en externe stakeholders.   

 

2. Leiderschap 
 

Typering: Waarderend, gedeeld leiderschap 

 

Gedeeld leiderschap en besluitvorming 

Het leiderschap van de school kenmerkt zich als menselijk, open, waarderend, niet hiërarchisch: “We 

doen het samen en hebben een hiërarchie van links naar rechts” (zie ook pagina 11). Teamleden 

ervaren op gelijke hoogte te staan met MT en directeur. Iedereen heeft een belangrijke rol en wordt 

gehoord en pakt zijn of haar verantwoordelijkheid. MT draagt dingen aan die vragend – dus niet 

sturend - worden neergelegd. Teamleden ervaren daardoor altijd de mogelijkheid mee te kunnen 

denken. Er wordt gesproken over een positieve aanspreekcultuur en gelijkwaardigheid. 

Het team is trots op het leiderschap: zij ervaren ruimte, vertrouwen en verbinding. De directeur ziet 

de mens, bevordert eigenaarschap, deelt successen, spreekt waardering uit en is ondersteunend. Hij 

staat er niet boven maar staat naast je: “Je kunt altijd bij hem terecht! Er wordt naar je gevraagd. 

“Hoe is het met je?” Het betrekken van meerdere mensen kan soms leiden tot tragere 

besluitvorming en minder “doortastendheid”, maar een genomen besluit is gedeeld en gedragen. 
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Het eigenaarschap strekt zich verder uit dan naar het team; ook de externe partijen binnen de 

school, de ouders en de kinderen worden waar mogelijk betrokken in de besluitvorming. Zo is er de 

IKC-raad waar opvang en school samen overleggen, de ouderraad en de kinderraad waar de mening 

van de kinderen ertoe doet. Iedereen denkt mee met het belang van de kinderen voorop! 

3. Waardering van onderwijskwaliteit 

Visie, ambitie en doelen 

De school heeft een gedragen visie op goed onderwijs, heeft daarvoor ambities en doelen en 

stuurt op het behalen daarvan. 

 

KWALITEITSCULTUUR 

De school realiseert de doelen voor goed onderwijs, bevordert de kwaliteitscultuur, zorgt voor 

randvoorwaarden en stuurt, waar nodig, tussentijds bij. 

 

In het koersplan staan de ambities die de school in de schoolplanperiode 2020-2024 wil gaan 

uitwerken op het gebied van het onderwijs, schoolklimaat, onderwijsresultaten, kwaliteitszorg en 

opvang. Deze staan gedetailleerd uitgewerkt in het A3 digitaal jaarplan wat elk jaar wordt 

geëvalueerd, bijgewerkt en opnieuw wordt vastgesteld. Deze A3 jaarplannen worden gebruikt 

binnen de managementgesprekken waardoor de school intensief de veranderingen evalueert en zo 

nodig bijstelt. De school maakt actief gebruik van een visual: 
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De consistentie en samenhang vind je terug in het feit dat bij elke ontwikkeling de visie centraal 

staat. Men stelt altijd de ‘Why-vraag’. Waarom doen we de dingen, waar vervolgens vanuit wordt 

verder gewerkt. Werkgroepen worden geformeerd, kartrekkers nemen hier het initiatief waarbij er 

gezorgd wordt dat elke bouw vertegenwoordigd is. De school neemt de tijd voordat beslissingen 

worden genomen en er wordt vooraf gedegen onderzoek gedaan. Hier komt weer naar voren dat 'we 

doen het samen’ centraal staat zodat veranderingen ook echt gedragen worden. Het team ervaart 

een directeur die stimuleert om mee te denken en open staat voor ideeën. Hij noemt altijd: “Kom 

met vragen”. Waarderend en we doen het samen. Iedereen staat op gelijke hoogte, de directeur 

staat naast ons en ieder pakt zijn verantwoordelijkheid.  

 

Binnen een verandertraject is de procesbeschrijving helder en iedereen kan de input leveren en 

meedenken. Veel van de veranderingen komen vanuit de praktijk en worden eerst vaker genoemd. 

Het team benoemt als pre dat er een open communicatie is waardoor eenieder zich gehoord voelt. 

Door het proces van co-creatie en de dialoog die bij de formulering van de A3 jaarplannen ontstaat 

versterkt de school het commitment aan de resultaten en bijbehorende acties in de gehele 

organisatie.  

 

De grootste ambitie zit in het vormgeven van het IKC.  De verbinding tussen Zonnekinderen en de 

school waarbij vanuit een organisatie wordt gecommuniceerd. Beiden noemen dat ze elkaar steeds 

meer vinden. Waar mogelijk wordt samen opgetrokken, bijvoorbeeld de ouderraad. Beide hebben 

eigen verantwoordelijkheden maar wel met het oog op wat dit voor consequenties heeft voor de 

kinderen op school en de opvang. Er zijn al mooie dingen gerealiseerd zoals de lijnen die al veel meer 

zijn vormgegeven en de directeur die ook voor de opvang meer zichtbaar is. Er zijn ook nog kansen in 

samenwerking met de klassen en de peuteropvang en wordt de verfijning gezocht in de overdracht 

van peuter naar school. 

 

Er wordt actief samengewerkt met diverse stakeholders, waaronder kinderopvang, BSO, logopedie, 

SamenWerkingsVerband e.d. Men ervaart de samenwerking als open. De school staat open voor 

feedback, er wordt geluisterd, is laagdrempelig en er wordt met elkaar gepraat i.p.v. over elkaar. Er 

wordt in mogelijkheden gedacht en er wordt gekeken naar welke partijen ingeschakeld moeten 

worden om een kind de optimale kans tot ontwikkeling te bieden. De school is ‘Groot’! Groot in de 

hoeveelheid kinderen en leerkrachten. Groot in het denken in mogelijkheden. Veel mensen biedt 

veel mogelijkheden. Groot zijn leidt ook tot uitdagingen, zoals tekort aan ruimte, waardoor sprake is 

van dependancevorming. Dit vraagt extra aandacht voor afstemming tussen hoofdlocatie en 

dependance.   

 

Ouders ervaren goede communicatie waar het gaat over de ontwikkelingen van hun kind waarbij het 

kind betrokken wordt. In de communicatie kan de terugkoppeling soms lang duren. 

  

IB heeft een stevige ondersteuningsstructuur neergezet. Resultaten worden met het team 

besproken. Ouders worden op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van het eigen kind. De 

school analyseert gestructureerd de opbrengsten en vertaalt dit naar gerichte interventies in het 

onderwijsleerproces. Interventies vinden veelal buiten de klas plaatst.  Vanuit externe stakeholders 

wordt aangereikt dat begeleiding wellicht meer in de klassen kan plaatsvinden. 
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Pedagogisch Handelen en schoolklimaat 

■ Het pedagogisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat om te leren en zich te 

ontwikkelen 

■ De school heeft een schoolklimaat dat bijdraagt aan het ontwikkelen van sociale en 

maatschappelijke competenties.  

 

IKC Binnenstebuiten wil duidelijk een school zijn waarbij eerst het kind als stralend middelpunt is en 

dan pas de leerling. Kinderen worden gestimuleerd om kritisch te zijn en zelf te leren denken. Ze 

worden gestimuleerd om hun weg te zoeken en zelf oplossingen te bedenken. Door de werkwijze van 

ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) en de ondersteunende begeleidende houding van de 

leerkrachten, voelen kinderen dat ze gezien worden op IKC Binnenstebuiten. Het kind is mede-

eigenaar van zijn/haar ontwikkeling in een veilige, prettige, uitdagende en duurzame leef- en 

leeromgeving. 

 

De pedagogische visie van de school is een geïntegreerde, schoolbrede en preventieve aanpak, 

gericht op alle kinderen. Het team is doordrongen van het motto: ‘Eerst het kind als stralend 

middelpunt en dan pas de leerling'. Dit wordt bevestigd in de gesprekken met kinderen, ouders en 

externe stakeholders. In de begeleiding van kinderen en in onderwijstijd wordt met behulp van de 

principes van OGO afgestemd op de sociale en maatschappelijke competenties. Leren doen we niet 

vanuit methodes maar vanuit teksten die aansluiten vanuit het thema, vanuit spel, vanuit 

onderzoeken en ervaren. Daarmee is de school een leef- en leergemeenschap waarin het kind zich 

optimaal kan ontwikkelen naar kennis en vaardigheden en naar de persoon die het wil zijn. 

In het Sociaal Veiligheidsplan wordt beschreven hoe de school voldoet aan voorschriften met 

betrekking tot het (sociale) veiligheidsbeleid. Uit de gesprekken en de klassenbezoeken komt het 

beeld naar voren dat de schoolveiligheid van kinderen en personeel hoog in het vaandel heeft staan. 

Dit ‘zie je’, 'voel je’ en ‘hoor je’ terug in alle lagen van de school en allen die betrokken zijn bij de 

school. Het kind en de mens staan voorop, je doet ertoe! 

 

Didactisch handelen 

■ Het didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat om te leren en zich te 

ontwikkelen 

 

Uit de gesprekken en klassenbezoeken komt het beeld naar voren dat leerkrachten kindgerichte 

pedagogiek combineren met activerende didactiek. Er wordt vanuit ontwikkelingsgericht onderwijs 

gewerkt aan de hand van thema's, waardoor het onderwijsaanbod zo betekenisvolmogelijk wordt 

gemaakt. De actualiteit/samenleving wordt de klas ingetrokken en samen met de kinderen binnen 

het thema uitgewerkt. In de lagere groepen wordt dit vanuit spel vormgegeven. Spiegelen, 

voorbeeldgedrag, zelf laten verwoorden en conclusies laten trekken. Vanaf groep 4 verschuift dit 

naar onderzoekend leren.  Vanuit het gesprek leren kinderen kritisch en zelf te denken.  

Zaakvakken als geschiedenis, aardrijkskunde, wetenschap en techniek en natuuronderwijs komen 

hierbij geïntegreerd aan bod. De eigen inbreng van de kinderen in deze thema’s is groot. Samen 

wordt het thema vormgegeven. Basisvakken als lezen, schrijven, taal en rekenen krijgen natuurlijk 

ook veel aandacht. Deels worden die verwerkt in de thema’s, maar er wordt ook doelgericht gewerkt 

met moderne methodes aan de verschillende basisvaardigheden. Door middel van observatie zoekt 

de leerkracht wat de kinderen zelf willen en al (bijna) kunnen. Daar stemt de leerkracht het 
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onderwijsaanbod op af. Leerkrachten creëren een didactisch passend en stimulerend leerklimaat, 

waardoor kinderen actief en betrokken zijn. In de bovenbouw vraagt de overgang naar het 

voortgezet onderwijs om meer de methode erbij te pakken om zo te borgen dat alle verplichte stof 

aan bod is geweest. 

 

Het team laat merken dat zij hoge doch realistische verwachtingen hebben van de kinderen. Waarbij 

het resultaat niet als uitgangspunt genomen wordt maar het proces voorop staat. Het team laat 

merken dat zij vertrouwen hebben in de mogelijkheden van de kinderen. 

  

Zicht op ontwikkeling en begeleiding 

■ De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen en biedt waar nodig passende 

begeleiding en extra ondersteuning 

 

Om goed zicht te houden op de ontwikkeling heeft de school gekozen om dit te doen met HOREB 

(Handelingsgericht Observeren, Registreren en Evalueren van Basisontwikkeling). Door middel van 

een logboek, planning, logboek van externe (als dit nodig is) en LVS IEP is het kind in beeld. 

 

Daarnaast wordt op IKC Binnenstebuiten handelingsgericht gewerkt. De cyclus van handelingsgericht 

werken wordt 2 keer per jaar doorlopen aan de hand van groepsbesprekingen en leerling 

besprekingen met de intern begeleiders. Aan de hand van deze gesprekken worden groepsplannen 

en/of individuele handelingsplannen opgesteld. 

 

Naast de basisondersteuning kan tijdelijke ondersteuning geboden worden in de vorm van een 

arrangement of langdurige ondersteuning in overleg met de ondersteuner van Passendwijs. 

De Intern begeleiders hebben hierin een belangrijke rol. Zij zijn zichtbaar en makkelijk benaderbaar 

voor leerkrachten en ouders voor vragen of als er extra begeleiding nodig is voor een kind. Ook de 

kinderen zelf worden betrokken bij deze gesprekken over hun leerdoelen. Kinderen zijn eigenaar van 

hun ontwikkeling.  

 

De stakeholders binnen de school geven aan dat de school denkt in mogelijkheden en kansen. Er 

wordt sterk gekeken naar wat het kind nodig heeft en hoe het kind hier het beste mee geholpen kan 

worden. Er wordt gedacht vanuit het ‘samen’. “Het zien van mogelijkheden om samen iets op te 

lossen” geeft vertrouwen dat het goed komt. De school weet welke partijen ze nodig hebben om de 

juiste begeleiding voor kinderen tot stand te brengen. Daarbij ligt de gewenste ontwikkeling voor het 

zoeken naar een afstemming dat deze begeleiding meer kan plaatsvinden in de klas. 

 

Een volgende stap op IKC Binnenstebuiten zou het opzetten van een taalklas kunnen zijn voor 

meertalige kinderen. 

 

4. Breed verantwoorden 
 

Dialoog en tegenspraak  

Er is sprake van een gevoel van bottom-up totstandkoming van nieuwe beleidsafspraken, we doen 

het samen. De dialoog met het team gaat daarbij vooral over wat wij goed vinden voor onze 
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kinderen. De dialoog over keuzes die de school maakt en hoe deze zich verhouden in relatie tot de 

eigen visie. Door middel van steeds terug te gaan naar de ‘Why’ blijft de focus op het belang van de 

kinderen.  Vergaderpunten komen dan ook vaak vanuit de klassen/bouwen. De punten die 

besproken worden of juist ter discussie staan, worden bekeken vanuit de praktijk en de theorie en 

worden naast de visie van de school gelegd.  

 

Kinderen 

De kinderen vertellen dat ze het fijn vinden op IKC Binnenstebuiten omdat er veel gewerkt wordt in 

thema's. Bij die thema's mag je vaak je eigen keuzes maken, maar je moet je wel aan bepaalde 

afspraken houden. Het ene thema slaagt beter dan het andere.  

  

De kinderraad bestaat uit leerlingen uit groep 7/8 die vergaderen met de directeur. Je komt in de 

kinderraad door een verhaal te schrijven waarom jij gekozen zou moeten worden voor de raad. De 

kinderen in de klas stemmen op het beste verhaal.  Volgens de kinderen is het goed om dit anoniem 

te doen. Dat is het meest eerlijk.   

Kinderen in de kinderraad vergaderen met de directeur over dingen die spelen onder de kinderen. Zij 

bevragen hun klasgenoten en nemen de meningen mee. De kinderen zouden graag vaker 

vergaderen.  

  

Ze geven aan dat ze het fijn vinden op de dependance. Het is hier rustiger zeggen ze.  

De kinderen benoemen dat ze het fijn vinden dat er altijd een leerkracht is wanneer je het moeilijk 

hebt. Ze zien het en er wordt dan gevraagd of je er over wil praten. Dan is er iemand voor je die ook 

met je over je gevoelens kan praten. Er is ook altijd iemand op het schoolplein. Als je een probleem 

hebt met een ander kind geven de leerkrachten altijd aan dat ze niet kunnen zeggen wie er gelijk 

heeft of de schuldige is. Ze gaan wel het gesprek aan: “We kunnen niet terugdraaien wat er 

gebeurde, maar het wel uitpraten zodat het de volgende keer niet gebeurt.” 

  

Als de kinderen iets zouden mogen veranderen zouden ze een andere methode kiezen in plaats van 

Staal, zouden ze proberen om minder wisselingen plaats te laten vinden onder leerkrachten en 

minder kinderen in een groep plaatsen. Dit zouden zij aanpassen als zij directeur mochten zijn.  

 

Ouders 

Ouders hebben voor IKC Binnenstebuiten gekozen omdat het duidelijk is welke richtlijnen ze 

hanteren en dat de kinderen daarbij voorop staan. De kinderen staan centraal! Ze kijken heel goed 

naar de begeleiding die kinderen nodig hebben en of dat geboden kan worden zodat kinderen op de 

beste plek terecht komen. Het is ook heel fijn dat de kinderen vanuit de kinderopvang en 

peuterspeelzaal kunnen doorstromen naar school en dat de school centraal gelegen is in de wijk.  

 

Ze ervaren het als een grote school, maar zeker geen massafabriek. Ouders ervaren het als prettig 

dat de leerkracht zichtbaar en aanspreekbaar is. Er is veel persoonlijke aandacht, alle professionals 

binnen de school zijn makkelijk benaderbaar. Ze ervaren een open manier van communiceren, 

ouders mogen meedenken wat het beste is voor hun kind. “We doen het samen. Ook het kind wordt 

hierin betrokken.”  
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Ouders vinden het van belang dat de kinderen zelf leren denken en kritisch hierin zijn. Dat ze zelf hun 

weg vinden. School helpt hierin door vanuit de thema’s (onderzoekend) te werken. De kinderen gaan 

zelf oplossingen zoeken, mogen tegen problemen aanlopen en leren kijken hoe je het kunt oplossen. 

Ouders gunnen de kinderen weerbaarheid, zelfstandigheid en dat ze wereldwijs zijn. 

 

Ouders zien IKC Binnenstebuiten als ‘een witte school’. Ze vinden het van belang dat de kinderen 

ervaren dat er ook andere culturen zijn, dat ze daar kennis mee maken, dat ze respect hebben en 

open staan voor anderen. De school laat de wereld wel zien en gaat vooral het gesprek met de 

kinderen aan over verschillen. 

 

Ouders ervaren dat ze een belangrijke rol hebben binnen de school.  De directie vraagt de IKC-raad 

om hun mening. Er zijn korte lijntjes en je kan en mag zeggen wat je wil. De mening van de ouder 

telt. De Kinderopvang en MR van school vormen sinds een jaar de IKC-raad. Ze groeien steeds verder 

naar elkaar toe.  

 

Ouders worden betrokken bij ontwikkeling van hun kinderen en de school. Via mailing of een 

enquête wordt gericht gevraagd naar je mening. Daarnaast is een app waarin schoolse zaken worden 

gedeeld. Ondanks de Corona voelde je je betrokken en gewaardeerd.  

 

In de Coronatijd vond de OR het een uitdaging om de betrokkenheid van de ouders vast te houden 

en ze zien het als een uitdaging om dit weer op te pakken nu het weer kan en mag. De OR 

communiceert met ouders via de nieuwsbrief. 

 

Ouders gunnen de school ‘een stuk trotsheid’ op wat ze ‘als vanzelfsprekend’ doen! 

 

Externe partners 

Stakeholders IKC BinnensteBuiten 

De externe partners geven aan dat IKC Binnenstebuiten een school is waar iedereen zich welkom 

voelt, dat er sprake is van een goede samenwerking en een gelijkwaardigheidsgevoel. Er wordt 

samen met de leerkrachten en de Intern begeleiders gekeken naar welke externe partners kunnen 

helpen bij de ontwikkeling van het kind.  ‘De school en de partners zijn erg betrokken bij de 

ontwikkeling van het kind, het welbevinden van het kind staat hierbij centraal.’ Er wordt gedacht in 

mogelijkheden en er wordt actief nagedacht welke partijen ingeschakeld moeten worden om een 

kind een kans te bieden. De school staat open voor feedback en de ervaring is dat je eigenlijk altijd 

iemand kunt aanspreken.  

 

De opvang en de school waren eerst twee partijen met hun eigen verantwoordelijkheid. Inmiddels 

zijn we echt samenwerkingspartners geworden. Er wordt steeds meer verbinding gezocht en 

gemaakt tussen de opvang en de school. Er is intussen sprake van een gezamenlijke teamkamer. Er 

wordt echt gezocht naar samenwerking zodat de kinderen elkaar ontmoeten. Het samen optrekken 

biedt kansen, je bent met veel mensen waardoor je veel mogelijkheden creëert, zoals een warme 

overdracht bieden en samen gaan kijken naar wat er nodig is om dit voor kinderen zo goed mogelijk 

te laten verlopen. Meekijken in de klas zou een verdere versteviging van de samenwerking verder 

kunnen bevorderen. 
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Verder is er ook een IKC-raad waarbij beide partijen betrokken zijn en inspraak hebben. Dit zouden 

we kunnen uitbreiden door ook een oudergeleding en een personeelsgeleding van de opvang aan te 

stellen voor deze raad.   

 

VI. Samenvattende analyse en aanbevelingen 
 

In de missie en visie van IKC Binnenstebuiten zijn de bedoelingen en waarden van de school 

herkenbaar. Het verhaal van Binnenstebuiten bevat een herkenbare visie op goed leren, goed leven 

en goed samenleven (de why) die goed richting geeft aan het how (de ontwerpprincipes) en what (de 

praktijken) van de school. Het verhaal van de school is gedeeld en gedragen en herkenbaar in wat er 

in de school gebeurt en met een stevig kwaliteitszorgsysteem en IB-structuur, OGO en Horeb worden 

enkele sterke ontwerpprincipes ingezet om invulling te geven aan het verhaal van de school. 

 

Er zijn ontwikkelmogelijkheden door: 

 

■ Samen in gesprek te gaan, met name in de bovenbouw, over de mogelijkheden om OGO ook 

binnen vakgebieden op de ochtend te laten plaatsvinden, daarbij met name kijkend naar de 

vakken begrijpend lezen, taal en spelling. 

■ De samenwerking tussen Zonnekinderen en de school waarbij vanuit één organisatie wordt 

gecommuniceerd nog verder te versterken, zoals verfijning aanbrengen in de 

overdrachtsafspraken rondom de kinderen die van de peuteropvang naar school gaan. 

■ De leerlingenraad nog iets meer structuur te geven door de vergadermomenten in de 

jaarplanning op te nemen. Deze lijkt nu wat vraaggericht vanuit directeur. Voorstel om in 

overleg met de leerlingenraad de wijze van verkiezingen te bespreken en te standaardiseren, 

waarbij de voorkeur is uitgesproken te zorgen voor anonieme verkiezingen, zodat het geen 

populariteitswedstrijd is.  

■ Actief de hoofdlocatie en dependance bij elkaar blijven betrekken om te bevorderen dat 

sprake blijft van een Binnenstebuiten-visie en cultuur. 

■ Actief blijven nadenken en met elkaar in gesprek blijven over hoe de visie op onderwijs, de 

huidige cultuur en samenhang behouden kunnen blijven bij ‘wisselingen van de wacht’ van 

belangrijke sleutelfiguren, bijv. directeur, IB, MT-leden.  

 

 

 

 

 


