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Voor u ligt het schoolplan 2019-2023 van Basisschool Meander. In dit plan be-
schrijft de school de missie en visie, de schooleigen karakteristieken, de onderwijs-
inhoudelijke koers en strategische ambities voor de komende vier jaren. Het is een 
logisch vervolg op het schoolplan van 2015-2019.

Basisschool Meander maakt onderdeel uit van stichting Xpect Primair. Voorafgaand 
aan de vaststelling van dit schoolplan is op stichtingsniveau een koersplan tot 
stand gekomen. Dit schoolplan is een voortvloeisel uit het bestuurlijke koersplan. 
Wij realiseren ons dat dit schoolplan een “levend” document zal zijn en dat we 
tussentijds ook zullen moeten bijstellen door allerlei invloeden, zowel van binnen-
uit als maatschappelijk gezien van buitenaf. De concrete acties die wij verbinden 
aan dit schoolplan beschrijven en evalueren wij cyclisch in ons schoolportfolio, 
aansluitend bij de ontwikkelingen en behoeften van dat moment. 

Mede namens het team van Meander
Jurgen Blakenburg | Directeur

Voorwoord
Ons schoolplan voor de komende jaren
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Basisschool Meander en de omgeving
“De school van morgen is vooral een ontmoetingsplaats 

waar we kinderen coachen en faciliteren.”

Basisschool Meander ligt in het noorden van de Reeshof en heeft een centrale rol in de wijk. 
Meer dan 90% van onze leerlingen komt uit de directe buurt. De laatste jaren weten de ouders 
onze school weer te vinden en stabiliseren we. Ouders benoemen Meander als een “warme 
school” en vinden de uitdagende leeromgeving zowel binnen als buiten de school passend bij 
de ontwikkeling van hun kind(eren).
De samenwerking met de partners in de wijk is goed, maar staat de komende beleidsperiode 
wel duidelijk op de agenda. We willen meer wijk gebonden samenwerken om de ontwikke-
ling van onze kinderen te optimaliseren en meer samenwerken met onze collega scholen en 
netwerkpartners. ‘Samen’ is sowieso een van onze karakteristieken. Samen zijn we immers 
verantwoordelijk voor alle kinderen in onze buurt en onze wijk. Die gezamenlijke  verantwoor-
delijkheid gaan we steeds meer voelen. Binnen onze netwerken zorgen we ervoor dat we aan 
alle kinderen in onze buurt/wijk de beste ontwikkelingskansen bieden. Belangrijk hierbij is dat 
we het kind centraal stellen. 
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Dit is wat wij al onze kinderen toewensen

zomaar een dag op de Meander
Het is 07.30, de wekker gaat en Cas is er weer klaar voor. Een nieuwe dag op Meander. Met een 
glimlach komt Cas de school binnen. Hij zit goed in zijn vel en voelt zich veilig en geborgen op 
school. Als hij samen met Amber en Yusuf aan het werk gaat in de uitdagende schoolomgeving 
geniet hij van alle aandacht die hij krijgt. Hij heeft zelfvertrouwen en mag zelf mede bepalen 
wat hij die dag gaat doen. Juf Kim ziet hem echt en ze luistert altijd zo goed, haar betrokkenheid 
is groot. Dat vindt Cas erg fijn. Cas voelt zich een echte Kanjer, zoals dat bij het Kanjertraject 
hoort en bij het spelend leren, waarbij hij actief bezig is. De dag vliegt voorbij en voordat hij het 
weet is het alweer tijd om naar huis te gaan.  
Na een dag vol verwondering gaat Cas weer met een goed gevoel naar huis en vertelt daar trots 
aan Evi, zijn jongere zus en zijn vader en moeder wat hij vandaag allemaal weer beleefd heeft. 

Deze beleving gunnen en geven wij Cas en alle kinderen van Meander, want
 “Op Meander heb je de stroom mee!” 
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Dit is onze missie 

Ons hoogste doel
Ieder kind moet veilig, gezond, gelukkig en kansrijk op kunnen groeien. Onze school speelt 
daarin een essentiële rol. Wij bieden een prettige, veilige, uitdagende en duurzame  leer- 
omgeving waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Diversiteit is hierbij het uitgangspunt. We geven inhoud aan authenticiteit, vertrouwen,  
solidariteit en openheid en dat alles vanuit een professionele samenwerkingscultuur, waarin 
een ieder zijn eigen aandeel heeft.

“Jij groeit op Meander”  

20 19
23
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Dit is onze visie 

Zo zien wij onze rol
Wij geloven dat kinderen zich optimaal ontwikkelen in een 
prettige, veilige en duurzame leeromgeving. De leerkracht 
speelt daarin een centrale rol. De leerkracht maakt elke dag 
het verschil door te enthousiasmeren, te inspireren en met 
collega’s voor kwalitatief hoogwaardig en toekomstgericht 
onderwijs te zorgen. We nemen steeds meer de rol van coach 
begeleider aan. 
De rol van het onderwijs beperkt zich niet tot het klaslokaal 
of de schoolpoort. Optimale ontwikkeling van het kind 
vraagt om samenwerking tussen school, ouders en andere 
partijen. Als nauw samenwerkend collectief van twintig1 
authentieke, autonome, sociaal-katholieke scholen voor 
primair onderwijs willen wij daarom midden in de Tilburgse 
samenleving staan.
‘De kracht van verbinding’ is daarbij ons leidende principe.

Op Meander werken we samen aan ons onderwijs en de 
ontwikkeling van onze kinderen. We hebben daarbij aan-
dacht voor kinderen, voor onszelf en voor elkaar. We creëren 
hierbij zowel binnen als buiten de school een omgeving die 
onze kinderen uitdaagt om te ontwikkelen en die zorgt voor 
verwondering. Cultuur(beleving) speelt hierbij een belangrij-
ke, verbindende rol. Wij vinden dat dit alles moet plaatsvin-
den binnen een groene en duurzame omgeving. Een omge-
ving waarin we gezamenlijk de verantwoordelijkheid voelen 
voor de wereld waarop en waarin we leven. Eenieder (kind, 
leerkracht, ouder, partner) moet zich ervan bewust zijn dat 
we hier gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. 

7
1  Per 1 januari 2020 telt Xpect Primair 25 basisscholen.



Dit zijn onze kernwaarden 

Wij zijn authentiek 
Op basisschool Meander werkt en leert iedereen vanuit eigenheid. We durven onszelf 
te ontdekken en te zijn en we durven anders te zijn dan de rest. Wij omarmen, 
waarderen en respecteren diversiteit in alle lagen van de organisatie. Wij staan dicht 
bij onszelf en weten waar mogelijkheden, kansen en grenzen liggen. Het benutten van 
kwaliteiten en talenten zien wij als onze opdracht.

Wij zijn solidair
Op basisschool Meander heeft iedereen oog voor elkaar. We gaan prettig met elkaar 
om en stemmen af met de ander als dat nodig is. In iedere laag van de organisatie kun-
nen we over onze eigen belangen heen stappen, als dat in het belang is van het kind of 
Xpect Primair. Sociale solidariteit staat hoog in het vaandel; we voelen ons dan ook 
deel van het collectief. We hebben aandacht voor gelijke kansen en mogelijkheden 
voor iedereen.

Hier staan wij voor

8



9

Schoolplan bs meander   |  december 2019

Wij staan voor openheid
Op basisschool Meander communiceren we op basis van 
gelijkwaardigheid. We streven naar openheid met respect 
voor ieders privacy en gaan uit van erkende ongelijkheid. We 
hebben zicht op ieders vaardigheden en capaciteiten en 
zorgen ervoor dat deze worden benut. Wij zijn open, stellen 
onszelf kwetsbaar op en leren elkaar daardoor écht kennen. 
We weten wat we van elkaar verwachten; een voorwaarde 
voor open communicatie

Wij vertrouwen
Op basisschool Meander hebben we vertrouwen in het kind, 
in elkaar en onze professionaliteit, in ouders en in partners 
waarmee we samenwerken. We zien dat als een actief proces; 
door vertrouwen te geven, krijgen we het ook. Daarbij zorgen 
we voor een goede balans tussen vertrouwen en het afleggen 
van rekenschap. Bij Xpect Primair wordt iedereen gezien en 
gehoord. We luisteren naar elkaar en tonen wederzijdse 
erkenning en waardering. De juiste mensen staat op de juiste 
plaats. Gedeeld leiderschap, autonomie en vertrouwen gaan 
hand in hand.



Op Meander hebben we aandacht voor onszelf en elkaar 
Aandacht voor onszelf en elkaar zien we op Meander terug in het zien en horen van elkaar. We staan 
open voor de ander en bouwen daarmee samen aan een schoolcultuur waarin iedereen zich prettig en 
veilig voelt. De basis hiervoor zien we terug in het kennen van jezelf. We zoeken de juiste balans 
tussen aandacht hebben voor jezelf en jezelf soms even wegcijferen door aandacht te hebben voor 
een ander. 

Op Meander werken we samen 
Samenwerken zien we op Meander op diverse manier terug in de dagelijkse praktijk met als doel een 
zo optimaal mogelijke ontwikkeling voor kinderen. We zien samenwerkingen tussen kinderen 
onderling, maar ook samenwerkingen tussen ouders, school en andere partners in de wijk. We zoeken 
samen naar verbindingen om zoveel mogelijk voor kinderen en voor elkaar te kunnen betekenen. De 
basis van samenwerken ligt voor ons in de driehoek kind, ouder en school. 

Dit zijn de karakteristieken van Meander

dit streven wij na
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Op Meander zorgen we voor verwondering
Kinderen verdienen het om uitgedaagd te worden, om te 
experimenteren en om zelf dingen te ontwikkelen. We willen dat 
onze kinderen stralen, dat ze trots zijn op wat zij zelf hebben 
bereikt en verrast worden door dat wat zij allemaal al zelf 
kunnen. Dit houdt in dat wij kinderen de ruimte en het 
vertrouwen moeten geven om in ontwikkeling te blijven of te 
komen. Om vooraf te anticiperen op verwondering in de 
toekomst van het onderwijs, zullen we de 21st century skills de 
komende jaren een andere invulling gaan geven. We willen onze 
leerlingen meer ruimte geven om zelf tot leren te komen, maar 
we willen ook nieuwe technologische ontwikkelingen de school 
in halen zoals bijvoorbeeld drones of augmented reality.  
 

Op Meander creëren we
Creëren is zo veel meer dan maken alleen. Creëren zien we op 
Meander terug in ons onderwijs door middel van cultuur en 
cultuurbeleving. We zijn van mening dat cultuureducatie 
bijdraagt aan de totale persoonsontwikkeling van een kind. 
Daarnaast levert het ook een grote bijdrage aan de talentontwik-
keling van kinderen. Het in aanraking komen met cultureel 
erfgoed, het beleven van kunst, het maken van muziek, het 
genieten van dans en het onderzoeken en toepassen van onze 
creativiteit is helaas geen vanzelfsprekendheid voor kinderen. 
Daarom zien wij cultuur als verbinder van ons integraal 
onderwijsprogramma om zo een optimale, brede ontwikkeling  
van kinderen te stimuleren.

Op Meander zijn we groen en duurzaam
Op Meander streven we ernaar dat kinderen zich ontwikkelen tot 
zelfstandige individuen die in staat zijn voor de wereld van de 
toekomst te zorgen. We willen onze kinderen bewust maken van 
de rol die zij hebben om groener en duurzamer te gaan leven. 
Door kinderen te laten ervaren, te laten beleven en te laten 
groeien bereiken we hun bewustwording. 

11
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op meander heb je de stroom mee

Authentiek

Solidair

Vertrouwen

Open

ieder kind in tilburg
goed onderwijs

mens en 
omgeving

voorop
jij maakt
het verschil

leren met lef

Hier gaan wij voor
Dit zijn onze ambities
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Partnerschap & samenwerking

Ieder kind in Tilburg goed onderwijs
Z  We werken binnen de wijk intensief samen;
Z  We houden de open contacten met onze ouders;
Z  We nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en het 

welbevinden van iedere leerling op onze school en in onze wijk;
Z  We stemmen ons aanbod zo goed mogelijk af op de ontwikkelingsbehoefte van de 

leerlingen;
Z  We houden de regie in eigen hand en zijn koersvast;
Z  We maken onze keuzes vanuit het belang van de ontwikkeling van onze leerlingen en  

onze gezamenlijke visie;
Z  We werken nauw samen met de andere scholen en de partners in de wijk;
Z  We versterken de samenwerking met de ouders, gericht op de ontwikkeling van onze  

leerlingen.

Mens & ontwikkeling

Jij maakt het verschil
Z  We geven leerkrachten ruimte om hun eigen kleur te geven aan het onderwijs.  

Uiteraard wel vanuit een gezamenlijke visie en solide basis;
Z  We geven ruimte en vertrouwen aan iedereen om interesses/talenten te ontwikkelen  

en versterken;
Z  We sturen op kwaliteiten en talenten van kinderen en medewerkers;
Z  We werken aan ons Meander DNA;
Z  We erkennen een bepaalde mate van ongelijkheid;
Z  We kijken kritisch naar ons eigen handelen en stellen onze doelen bij. 
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Zinvol leren & leven

Leren met Lef
Z We creëren gelijke kansen voor alle kinderen;
Z We werken vanuit een beredeneerd aanbod op pedagogisch-didactisch gebied;
Z  We zetten de methodes op een beredeneerde manier in, methodes worden steeds vaker 

als bronnenboek gebruikt;
Z  We zetten stappen richting gepersonaliseerd leren. We sluiten aan bij de ontwikkeling 

van ieder individueel kind;
Z  We spreken hoge verwachtingen uit;
Z  We gaan de dialoog aan om van en met elkaar te leren en gaan daarbij de moeilijke 

gesprekken niet uit de weg;
Z  We geven leerlingen vertrouwen en ruimte in het belang van hun persoonlijke  

ontwikkeling;
Z  We reflecteren op ons eigen handelen en willen elke dag beter worden.

Duurzaamheid & omgeving

Mens en omgeving voorop
Z  We streven naar een brede ontwikkeling van ieder kind;
Z  We bereiden onze leerlingen voor op de toekomst, door ze de tools te geven die ze  

tot nadenken aanzet en het maken van bewuste keuzes; 
Z  We koppelen culturele activiteiten aan thema’s vanuit wereldoriëntatie en zorgen  

middels cultuur voor een duurzame verbinding;
Z  We zetten hiervoor deskundigen in op het gebied van natuur- en milieueducatie,  

muziek, bewegingsonderwijs, cultuur en beeldend vormen.
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leren met lef
Zinvol leren & leven
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Op onze school dagen wij ieder kind uit om zich te ontwikkelen tot een fijn, 
krachtig individu met de juiste kennis, de juiste vaardigheden en oog voor de 
ander, ook wel het Meander DNA genoemd. Dat vraagt om lef en bezieling. 
We zien en erkennen het kind en bieden begeleiding, vertrouwen, tijd en ruimte. 
We hebben hoge verwachtingen van de kinderen en van onszelf als professionals. 
Op onze school voldoet het onderwijsaanbod aan de kerndoelen en de 
referentieniveaus. We geven onderwijs in de verplichte vakken Nederlands, 
Engels, rekenen en wiskunde, oriëntatie op de wereld en jezelf, 
kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. Bij het gebied 
oriëntatie op de wereld en jezelf komen aardrijkskunde, 
geschiedenis, biologie, burgerschap, staatsinrichting en verkeer 
aan bod. Bij kunstzinnige oriëntatie staan de vakken muziek, 
tekenen en handvaardigheid op het rooster. Wij hanteren een 
onderwijsrooster van 940 uur per schooljaar voor alle groepen.

Onderwijskundig beleid
De komende beleidsperiode zullen drie focuspunten centraal 
staan om zo goed mogelijk tegemoet te kunnen en blijven komen 
aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen. 

1. Een veilig schoolklimaat
Op Meander staat het creëren van een veilige sociale en fysieke leeromgeving, 
binnen en buiten de school, hoog in het vaandel. We werken daarbij aan de hand 
van de Kanjertraining, dat na vier jaar scholing in ons DNA verweven zit. De 
komende beleidsperiode zullen we onze aanpak betreft een veilig en pedagogisch 
ondersteunend schoolklimaat borgen. We willen daarbij de kindgesprekken en de 
verslaglegging hiervan kritisch onder de loep nemen, met als doel dat dit een 
structurele bijdrage gaat leveren aan het vasthouden en verbeteren van het 
welbevinden van kinderen op school. We ambiëren het creëren van een portfolio, 
waarin het kind zelf laat zien hoe zijn/haar ontwikkeling verloopt. Het kind laat 
zien waar het goed in is, waar zijn/haar talent ligt, welke doelen het zichzelf stelt 
en wat het kan bijdragen aan het welbevinden van de ander.

2. Gepersonaliseerd leren
Op Meander zijn we onszelf ervan bewust dat het huidige onderwijs en de toe- 
komst van het onderwijs iets anders vraagt van ons als school, van de leerkracht en 
van kinderen. We streven ernaar dat leerkrachten een steeds meer coachende en 
begeleidende rol hebben in de ontwikkeling van kinderen, waarbij loslaten en 
ruimte en vertrouwen geven belangrijk zijn. Het eigenaarschap komt stukje bij 
beetje bij de leerling zelf te liggen. Voor ons is het creëren van een passende, 
uitdagende leeromgeving een voorwaarde om kinderen om deze wijze te laten 
leren. We hanteren daarbij bewust combinatiegroepen om kinderen van en met 
elkaar te laten leren. Ook vergroten we hiermee de flexibele inzet van collega’s om 
op deze wijze meer gebruik te maken van elkaars specifieke kwaliteiten. Daarnaast 
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hebben we ons gebouw, zowel de lokalen als 
gemeenschappelijke ruimtes, op een dusdanige 

wijze ingericht dat de stap naar gepersonaliseerd 
door de leeromgeving wordt bemoedigd.  

We zijn ons ervan bewust dat we de komende 
beleidsperiode nog een aantal stappen passend bij 

onze schoolpopulatie, te zetten hebben richting 
gepersonaliseerd leren. Zo moeten we bewust keuzes 

blijven maken die ertoe bijdragen dat opbrengsten, in 
de breedste zin van het woord, passend zijn en blijven 

bij onze schoolpopulatie. Daarom zal de komende 
beleidsperiode het handelingsgericht werken worden 

gekoppeld aan de ontwikkeling van leerkrachtvaardig- 
heden. Dit met als doel om de onderwijsbehoeften van 

leerlingen beter in beeld te krijgen. Waarnemen en
   begrijpen leiden ons naar de juiste wijze van het plannen en 
evalueren van ons onderwijs. Uiteindelijk streven we ernaar dat deze cyclische 
wijze van waarnemen, begrijpen, plannen en evalueren leidt tot het behalen van 
hogere opbrengsten, passend bij onze populatie.
Daarnaast zien we het betrekken van ouders en andere  externe partijen hierbij als 
ambitie voor de komende beleidsperiode. We willen samen de dialoog voeren om 
samen verder te komen richting gepersonaliseerd leren. 

3. Cultuureducatie
Op Meander zien we cultuur en cultuureducatie als belangrijke verbinder binnen 
ons onderwijs. Het draagt naar onze mening bij aan de totale persoonsontwikke-
ling van kinderen. Cultuur zien we hierbij in de breedste zin van het woord. Door 
cultuur ontdekken kinderen waar hun talenten liggen en welke bijdrage ze 
daarmee kunnen leven aan de maatschappij. Sociale en maatschappelijke 
competenties worden met behulp van cultuureducatie ontwikkeld. Doordat 
kinderen eigenheid voelen en ervaren in culturele uitingen, leren zij hun 
authentieke plaats in de groep en uiteindelijk in de maatschappij te creëren. 
De komende beleidsperiode zal cultuur nog meer als verbindende factor gaan 
dienen. Onder begeleiding van een interne cultuurbegeleider en een wijkgerichte 
cultuurcoach zullen we op zoek gaan naar de verbinding in de wijk, zodat cultuur 
verder rijkt dan alleen onze school. Ons streven daarbij is dat alle kinderen in de 
Reeshof kennis maken met cultuur, zowel op school als in hun vrije tijd. 

Stelsel van kwaliteitszorg 

De kwaliteitscyclus binnen Xpect Primair   
We werken vanuit de kwaliteitscyclus genaamd Leren & Ontwikkelen. Alle scholen 
binnen Xpect Primair hebben als doel om continu te verbeteren. We willen de 
kwaliteit van onze scholen en de organisatie inzichtelijk maken en hebben de drive 
om steeds beter te worden.  
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Onze kwaliteitscyclus bestaat zowel uit contactmomenten als uit 
documenten die elkaar in een vast jaarritme opvolgen, zodat deze cyclus 
ook betekenisvol is. In deze cyclus zijn de volgende momenten opgenomen: 
Z Informatiemomenten 
Z Dialoogmomenten 
Z Monitormomenten 
Z Reflectiemomenten 

We hanteren daarbij 4 principes voor ons leiderschap: verbinding, vertrouwen, 
vakmanschap en inspiratie. We richten ons op de volgende domeinen: 
Z De lerende vakbekwame professional 
Z Georganiseerd leidinggeven 
Z Continu en vanuit visie koersvast samen leren 
  
De schoolfoto 
De schoolfoto is een moment van bestuurlijke monitoring waarop resultaten 
worden besproken. Diverse data worden met elkaar in verband gebracht om 
relaties te leggen en om te bekijken wat er bereikt is, welke vragen er liggen en 
wat er nodig is om de kwaliteit op school te verbeteren. 
 
De schoolontwikkeldialoog 
De schoolontwikkeldialoog is een middel om met elkaar vanuit 
hoge verwachtingen kwaliteit inzichtelijk te maken. De 
kennisbasis en het handelingsrepertoire van bestuur, 
schoolleiders, intern begeleiders en leraren worden door deze 
dialoog vergroot. Met de schoolontwikkeldialoog streven we na 
samen verantwoordelijk te zijn voor een brede kwaliteit van 
ons onderwijs en al onze medewerkers.  
 
Het spiegelgesprek 
Het spiegelgesprek is een moment van bestuurlijke monitoring 
gericht op het strategisch beleid van de organisatie. Hier wordt 
de reflectieve dialoog ingezet om de school zichzelf te laten 
positioneren ten opzichte van het strategisch beleid. De school 
maakt in dit spiegelgesprek beleidsthema’s zichtbaar en 
merkbaar, zowel op het niveau van leerlingen, leerkrachten als 
ouders. 

Verantwoording en dialoog 
Het bestuur van Xpect Primair handelt volgens de code goed bestuur en legt uit 
wanneer het daarvan afwijkt. Het bestuur en de scholen hebben tegenspraak 
georganiseerd. Alle scholen kennen een medezeggenschapsraad (MR) waarin 
personeel en ouders evenredig vertegenwoordigd zijn. Samen hebben zij de taak 
de beleidsplannen van het schoolbestuur te beoordelen, advies uit te brengen of 
instemming te verlenen. Op schoolniveau heeft de MR een belangrijke stem 
wanneer het gaat om beleid ten aanzien van onderwijs, opvoeding en wijzigingen 
in de organisatie. 
De MR heeft een afvaardiging gekozen van één leerkracht en één ouder die zitting 
neemt in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Xpect Primair. 
De GMR is een directe gesprekspartner voor het College van Bestuur, bespreekt 
bovenschoolse ontwikkelingen en is betrokkenbij de totstandkoming van beleid. 
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De leden van de GMR geven instemming of advies aan 
de beleidskeuzes van het College van Bestuur. Het 
College van Bestuur informeert de GMR over wat er 
speelt in de organisatie.  

Daarnaast wordt er door de Raad van Toezicht (RvT) 
toezicht gehouden op het beleid van de bestuurder en 
op de gang van zaken binnen de stichting. De RvT 
speelt een belangrijke rol als adviseur en klankbord van 
de bestuurder, naast zijn formele rol als werkgever van 
het College van Bestuur. De RvT waarborgt de 
continuïteit van de organisatie en verleent in dit verband 
voorafgaande goedkeuring aan de bestuurder voor 
besluiten die betrekking hebben op het vaststellen van 
de begroting en de jaarrekening, het jaarverslag en het 
Koersplan, de strategische koers van de stichting.  

De kwaliteitscyclus van Meander
Het creëren van een kwaliteitscultuur staat op Meander hoog in het vaandel. We 
werken toe naar een cultuur waarin iedereen zijn/haar verantwoordelijkheden 
heeft, weet en neemt. De komende beleidsperiode zullen we daarvoor gaan 
werken in vijf expertiseteams die voortvloeien uit de gezette koers. Deze 
expertiseteams zullen begeleid worden door interne experts. Het betreft hier 
expertiseteams op het gebied van rekenen, taal, cultuur, sociale- en emotionele 
ontwikkeling en meer- en hoogbegaafdheid, met ieder als doel het verbeteren van 
de kwaliteit van het onderwijs voor onze leerlingen. 
Daarnaast zullen we de komende beleidsperiode gericht zijn op het stellen van 
onder andere de waaromvraag. Waarom doen we de dingen die we doen? Doen 
we de dingen goed? Wat kan en moet beter? Het stellen van deze vragen zal ons 
helpen om de focus te houden op onze schoolontwikkeling.

Om de kwaliteitscultuur te versterken, werken we aan de hand van een 
kwaliteitscyclus. Deze kwaliteitscyclus wordt geborgd door het managementteam 
dat bestaat uit de directeur, de internbegeleider en twee onderwijskundig 
teamleiders. In deze cyclus zijn de volgende momenten opgenomen die volgens 
een vast schema jaarlijks terugkomen.
Z Leer- en ontwikkelmomenten
 Studiedagen, teamprofessionalisering, individuele professionalisering
Z Momenten waarbij de dialoog centraal staat
  Planningsgesprekken, groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen, ontwikkel-

gesprekken
Z Monitormomenten
 Rapportage en voortgangsgesprekken
Z Reflectiemomenten
 Schoolanalyse en groepsanalyse

Daarnaast maken ook groepsbezoeken nog deel uit van de kwaliteitscyclus, welke 
worden uitgevoerd door de directeur, de intern begeleider of een expert uit één 
van de expertiseteams. Het doel van deze groepsbezoeken is het voeren van de on-
derwijsinhoudelijke dialoog om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren.
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Aan de analyse van resultaten, wat onderdeel uitmaakt van de kwaliteitscyclus, 
wordt op Meander veel waarde gehecht. Deze analyses geven ons inzicht in trends 
op groeps- en schoolniveau, maar geven ook weer of leerlingen gewenste 
resultaten behalen in overeenstemming met de gestelde norm. Trends worden 
afgezet tegen zowel het landelijk gemiddelde als onze eigen schoolnorm. Een vast 
onderdeel in de analyse van de resultaten is het planmatig bepalen wat nodig is 
om verbetering te kunnen realiseren. Het optimaliseren van deze analyses op 
groeps- en schoolniveau is een ambitie voor de komende beleidsperiode. 

Sociale emotionele ontwikkeling
Binnen onze kwaliteitscyclus is aandacht voor zowel de cognitieve als de 
sociaal-emotionele ontwikkelingen van leerlingen. Met behulp van het 
leerlingvolgsysteem KanVas volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling en de 
sociale veiligheid van leerlingen. De resultaten uit dit systeem worden halfjaarlijks 
geanalyseerd en zijn logischerwijs onderdeel van de groeps- en schoolanalyse.

Zelfevaluatie in het onderwijsportfolio
In schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met het online onderwijsportfolio vanuit 
(www.onderwijskwaliteit.online) Vanaf schooljaar 2019-2020 gaan we dit steeds 
meer invulling geven. 

Toetsing
Om de ontwikkeling van leerlingen zo goed mogelijk te volgen, werken we op 
Meander in de groepen 3 t/m 8 met de toetsen van CITO en de methode gebonden 
toetsen. Alle ontwikkelingen van leerlingen worden opgeslagen in het 
leerlingvolgsysteem Parnassys. Daarnaast observeren we leerlingen in de dagelijkse 
klassenpraktijk om met zoveel mogelijk gegevens een zo volledig mogelijk beeld 
van het kind te vormen. 
Voor het jonge kind, de groepen 1-2, hanteren we het digikeuzebord. Dit systeem 
geeft ons de mogelijkheid om de ontwikkeling van leerlingen op de voet te volgen. 

Overgang basisonderwijs - voortgezet onderwijs
In groep 7 krijgen leerlingen op Meander een kijkrichting 
mee, zodat zij zich samen met hun ouders vanaf dat 
moment kunnen gaan voorbereiden op de overgang naar 
het voortgezet onderwijs. In de eerste maanden van 
groep 8 krijgen leerlingen een voorlopig advies, waarna in 
januari het definitieve, kansrijk schooladvies volgt. Beide 
adviezen worden vastgesteld door een samenwerking 
tussen de leerkracht(en) van groep 8, de directeur en de 
intern begeleider. 
Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs vindt er 
altijd een warme overdracht plaats met behulp van een 
goed gevuld overdrachtsdossier. De komende 
beleidsperiode ambiëren we om de kloof tussen PO en VO 
te verkleinen, door intensievere contacten op te bouwen 
en samenwerkingen aan te gaan.
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Onze school wordt gemaakt door de mensen die er werken; leerkrachten, het 
ondersteunend personeel en de schoolleider. Iedere medewerker doet ertoe en 
maakt het verschil als mens, als collega en als professional. Samen streven we 
naar optimale professionele groei en talentontwikkeling van ons personeel, in 
relatie tot onze onderwijskundige visie. 

Bevoegd en bekwaam personeel  
Samen streven we naar optimale professionele groei en talentontwikkeling van ons 
personeel, in relatie tot onze onderwijskundige visie.  Om de ontwikkeling van 
onze medewerkers voldoende aandacht te geven, werken we met de ontwikke-
lingscyclus waarin de inhoud en de planning van gesprekken tussen leidinggevende 
en medewerker voor een belangrijk deel bepaald worden door de medewerker. 
Vanuit de eigen ontwikkelvraag worden afspraken gemaakt over de doelen en wat 
daarvoor nodig is. Wij gaan ervan uit dat iedereen op eigen wijze vormgeeft aan 
zijn of haar ontwikkeling. De leidinggevende coacht de medewerker hierbij, 
bewaakt de ondergrens en stimuleert medewerkers in hun ontwikkeling, 
eigenaarschap en autonomie om mogelijkheden op te zoeken en waar mogelijk te 
vergroten. 

Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de 
schoolleiding
Xpect Primair streeft naar een evenredige vertegenwoordiging van mannen en 
vrouwen in de schoolleiding. Op dit moment is die evenredigheid op onze scholen 
gerealiseerd.

Kwaliteitscultuur 
Op basisschool Meander streven we naar een kwaliteitscultuur waarin alle 
professionals zich betrokken voelen om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te 
dragen voor de kwaliteit van ons onderwijs en hier bewust naar handelen. Om tot 
deze kwaliteitscultuur te komen werken we samen aan het creëren van de 
volgende voorwaarden:
Z Het geven van ruimte.
Z Samenwerken op basis van vertrouwen.
Z Het hebben en opbouwen van kennis.
Z Communiceren in openheid.
Z Iedereen neemt zijn/haar eigen regie.

In het ontwikkelproces van onze kwaliteit en de bijbehorende kwaliteitscultuur 
gaan we uit van de gezamenlijke missie en visie. Deze zijn leidend in de keuzes die 
we maken omtrent professionalisering, welke zowel team- als individuele 
professionalisering omvat. De wijze waarop de teamscholing de komende jaren zal 
worden vormgegeven is omschreven in het scholingsplan (zie brondocument). 
Daarnaast nemen teamleden proactief zelf het initiatief tot individuele 
professionalisering. Het benutten en ontwikkelen van individuele kwaliteiten en 
talenten staat hierbij hoog in het vaandel.
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Professionele cultuur
Op basisschool Meander streven we naar een professionele cultuur waarbinnen het 
team samen werkt aan het verbeteren van het onderwijs voor leerlingen. Dat doen 
we door van en met elkaar te leren. Hierbij vinden we het initiatief dat teamleden 
nemen erg belangrijk. 
We ambiëren het om de komende vier jaar een professionele cultuur te 
ontwikkelen waarin teamleden samen doelen stellen en een plan maken om deze 
doelen vervolgens te bereiken. Daarnaast zijn teamleden in staat om samen het 
curriculum door te ontwikkelen, effectieve lessen voor te bereiken, elkaar te 
voorzien van feedback en samen te werken met externen. Dit alles komt in de 
praktijk tot uiting doordat teamleden in staat zijn op hun eigen praktijk en die van 
een ander te reflecteren, met als doel het verbeteren van de dagelijkse praktijk om 
het onderwijs aan leerlingen te optimaliseren. 
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Ieder kind in Tilburg moet veilig, gezond, gelukkig en kansrijk op kunnen groeien. 
Goed onderwijs speelt daarin een belangrijke rol. Dat is waar wij ons hard voor 
maken, door het best mogelijke onderwijs aan te bieden op onze school en door 
heel nauw samen te werken. Enerzijds met ouders, anderzijds met organisaties 
binnen en buiten het onderwijs. In het belang van het kind stappen wij over onze 
eigen belangen heen. 

Beschikbare middelen 
Het is mogelijk dat onze school middelen uit sponsoring 
ontvangt. De schoolleiding en het bevoegd gezag zien 
erop toe dat de sponsoring verenigbaar is met de 
pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling 
van de school. Het mag de objectiviteit, de 
geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van het onderwijs niet in gevaar 
brengen.  
Onze school conformeert zich aan het convenant  
“scholen voor primair en voortgezet onderwijs en 
sponsoring” en het op basis daarvan geformuleerde 
“algemeen sponsorbeleid Xpect Primair”. 
 

Lokaal Educatieve Agenda (LEA) 
De onderwijsontwikkelingen en onderwijsambities 
binnen de gemeente Tilburg worden vastgelegd in de 
Lokaal Educatieve Agenda. Middels integrale locatieplannen (ILP) vindt er 
wijkgerichte concretisering plaats op schoolniveau. 

Op basisschool Meander werken we samen met relevante partners om het 
onderwijs voor onze leerlingen vorm te geven en te optimaliseren (ambities LEA en 
onze ambities). We erkennen als school dat de behoeften voor de subsidies die 
hieraan verbonden zijn vanuit het solidariteitsprincipe beter passend zijn bij een 
aantal collega scholen. We zullen hierin altijd eerlijk en open zijn naar elkaar om de 
juiste keuzes te kunnen en durven maken. Het ILP wordt als volgt geconcretiseerd 
bij ons op school. 

Leren doe je actief en overal
De komende vier jaren streven we ernaar dat kinderen zich vanuit talent en met 
vertrouwen kunnen ontwikkelen tot een sterke persoonlijkheid die een plek weet 
te vinden in de maatschappij. Dit vraagt om een rijke leeromgeving, zowel binnen 
als buiten de school, waarin kinderen passen leren vinden en leren versterken. 
Leren doe je namelijk overal. Het spelend leren zal de komende jaren steeds meer 
onderdeel worden van ons curriculum voor alle leerlingen. 
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Een lerend en levend netwerk
Onze school is slechts één van de plekken waar het leren 
en leven van kinderen zich afspeelt. Dat leren is 
onderhevig aan veranderingen en daar moeten we in 
blijven schakelen. Het gaat om leren binnen een groter 
geheel. Het leren vindt niet alleen op school plaats, maar 
ook in de buurt, in de wijk, in de stad. 
Het welbevinden buiten school heeft veel invloed op het 
leren en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Daarom 
is de verbinding met professionals en ouders van groot 
belang. De komende jaren willen we de verbinding met 
kinderopvang, zorg en arbeidsmarkt versterken.

We gunnen alle kinderen een kansrijke start, in 
een leerrijke omgeving!

Op basisschool Meander creëren we voorwaarden voor kinderen om zich optimaal te 
ontwikkelen, een leven lang. Dat begint al in de kinderopvang en bij iedere start die 
daarna nog volgt. Ook de goede, kansrijke start op de arbeidsmarkt hoort daarbij. 
Momenteel merken we dat er vaak nog een hiaat zit in deze aansluitpunten. Dit 
heeft te maken met het niet genoeg kennen en benutten van elkaars kwaliteiten, 
maar ook met een gebrek aan een stuk regievoering. Daar ligt de komende jaren 
voor ons als school i.s.m. met onze ketenpartners een duidelijke opdracht. 

Op basisschool Meander willen we kinderen zelf leren ontdekken wat ze leuk 
vinden en waar ze goed in zijn en dat vervolgens tot volle bloei brengen vanuit ons 
onderwijs. Brede talentontwikkeling dus. Liefst met verbinding naar de beroepen 
van straks, zodat onze kinderen een kansrijke toekomst tegemoet gaan. Een 
toekomst die ze zelf mee mogen en kunnen ontwerpen omdat kinderen weten 
waar hun eigen passie en talent ligt.

Passend Onderwijs 
Plein 013 – een samenwerkingsverband van scholen in Tilburg – zet zich actief in 
om alle leerlingen in de regio Tilburg een onderwijsaanbod te bieden dat passend 
is bij hun ondersteuningsbehoefte. Het is onze ambitie om binnen het regulier 
basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis)onderwijs, een zodanig 
onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind in Tilburg zich optimaal kan ont- 
wikkelen. In het schoolondersteuningsprofiel beschrijven wij welke ondersteuning 
onze school kan bieden. De keuzes die in dit profiel gemaakt worden zijn bepalend 
voor hoe passend onderwijs er op onze school uitziet. Daarnaast beschrijven we in 
dit document op welke wijze we tegemoet komen aan eventuele taalachterstan-
den van onze leerlingen.

Daarnaast vindt er ook een wijkgerichte concretisering plaats op het gebied van 
passend onderwijs. Samen met de drie andere basisscholen in onze buurt maken 
we een Buurtgericht Ondersteuning Profiel (BOP), waarin we de komende 
beleidsperiode streven naar het creëren van een dekkend netwerk voor ieder kind. 
Daarbij erkennen we de diversiteit van scholen binnen onze wijk met een 
authentiek en/of specifiek schoolconcept. Het is onze ambitie om de diversiteit in 
de wijk te behouden, zodat we voor ieder kind een passende plek kunnen bieden.
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Partnerschap opleiden in de school
Met onze blik op de toekomst en vanuit onze maatschappelijke plicht streven wij 
ernaar om leerkrachten/ondersteuners in het werkveld op te leiden. Dit doen we 
door kennis en kunde te delen, door samen te onderzoeken en door samen te 
ontwikkelen. Samen staan we voor goed onderwijs voor ieder kind, in het nu en in 
de toekomst. We zijn al een school waar we jaarlijks veel studenten een gezonde 
bodem bieden om te leren. Ze zijn welkom en voelen zich welkom op Meander. Als 
opleidingsschool vanuit de PABO bieden we de studenten optimale kansen om 
samen met de onderwijsprofessionals binnen onze school te werken aan hun eigen 
ontwikkeling.
Daarnaast werken we ook nauw samen met het MBO om ook deze studenten deze 
kansen te bieden. We zijn een gecertificeerde werkomgeving vanuit het SBB om 
hier samen vorm aan te geven. We zien de inbreng van 
stagiaires als een kans om de wisselwerking tussen 
praktijk en opleidingsinstituten te versterken.
Zij pakken allemaal hun persoonlijke ontwikkelingskan-
sen en zorgen daarbij voor de broodnodige extra 
handen in de klas. 

We zijn dus samen op een verantwoorde 
en duurzame manier bezig om de toekomst 
van onze opleidingen en die van onze 
leerlingen veilig te stellen. 
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Duurzaamheid & omgeving
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mens & omgeving 
voorop

Op onze school streven we naar een leeromgeving waarin mens en omgeving in 
balans zijn. Voor ons heeft duurzaamheid verschillende kanten. Duurzaamheid 
gaat over zorg voor onze planeet en over het welzijn van onze medewerkers en 
kinderen. Ook de rol die wij spelen in de wijk en in de stad is een aspect van duur-
zaamheid. Wij nemen onze verantwoordelijkheid op al die gebieden en wij leren 
onze leerlingen om die verantwoordelijkheid te nemen.

Natuur- en milieu educatie
Op basisschool Meander streven we ernaar dat onze leerlingen zichzelf ontwikke-
len tot verantwoordelijke burgers in de maatschappij van de toekomst. Wij vinden 
het belangrijk het mee te geven dat ze dankbaar zijn voor de planeet waarop 
we mogen leven. Om hen te leren samen zorg te dragen voor de aarde en een 
cultuur te creëren waarin dit voor iedereen normaal is, werken we aan de hand 
van natuur- en milieu educatie aan het ontwikkelen van bewustwording. Steeds 
vaker ervaren we dat leerlingen, teamleden en ouders duurzaamheid een warm 
hart toedragen. Zelf dragen we onze voorbeeldrol uit door gebruik te maken van 
zonnepanelen, een groen schoolplein te blijven onderhouden en door projecten 
rondom gezondheid en water uit te voeren. We ambiëren om onszelf de komende 
beleidsperiode verder te ontwikkelen in het zijn van een gezonde school. 

Duurzame relaties
Duurzaamheid gaat voor ons ook over het opbouwen 
van duurzame relaties; relaties tussen leerlingen, 
leerkrachten, ouders en externe partijen ten behoeve 
van de ontwikkeling van onze leerlingen. Zie hierover 
meer onder Partnerschap & Samenwerking.
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