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INLEIDING EN VASTSTELLING
Het strategisch beleidsplan 2019-2022 is tevens het ondernemende schoolplan van de
Rijdende School voor diezelfde periode. Beide documenten zijn geïntegreerd uit efficiëntie
oogpunt. Een school dient een schoolplan te hebben dat aan bepaalde wettelijke criteria
voldoet. Voor het strategisch beleidsplan op bestuursniveau zijn deze criteria er niet. De
Rijdende School is min of meer een 'éénpitter'. Dat betekent dat onder het bestuur weliswaar
meerdere BRIN-nummers vallen, maar deze rijdende scholen vormen samen één
schoolorganisatie met één missie en visie, één directie en één team. Het strategisch beleid
voor de Stichting is dus automatisch ons ondernemende schoolbeleid. Om te zorgen dat
voldaan wordt een de wettelijke eisen die aan de planvorming wordt gesteld, is het
strategisch beleid 'gegoten'in een wettelijk'schoolplan-jasje'. Getiteld: ln vertrouwen samen
groeien.
Het plan beschrijft de focus voor onze kwaliteitszorg voor de komende jaren. Aan de orde
komt dus wat we beloven en nastreven, (plan), hoe we werken aan verbeteringen (do), hoe
we monitoren of we doen wat we beloven (check) en hoe we zorgen voor borging:
incorporatie en rnstitutionalisering van verbeteringen (act). Het plan is opgesteld door de
directie, maar tot stand gekomen met input van het team, de ouders en andere stakeholders
Hei plan is ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR).
Een strategisch plan en schoolplan is in eerste instantie een intern kwaliteitsinstrument om
het team houvast te bieden bij te maken keuzes en bij de planning van de uitvoering van het
beleid. Het maakt inzichtelijk waar we de komende vier jaar naar toe willen en op welke
wijze. ln tweede instantie dient het plan om verantwoording af te leggen aan toezichthouders,
inspectie van het onderwijs en aan ouders.
Jaarlijks wordt vanuit het beleidsplan een jaarplan opgesteld, evalueren we volgens een
evaluatieplanning en leggen we in een jaarverslag verantwoording af over ons werk en de
kwaliteit van ons onderwijs. Zo dragen we zorg voor een cyclische evaluatie van
beleidsterreinen en eventuele bijstelling van onze plannen op basis van monitoring, dialoog
en besluitvorming.

Vaststellingsdocu ment
Dit strategisch beleidsplan en tevens ondernemende schoolplan is vastgesteld op.
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De Rijdende School is een onderwijsorganisatie voor primair ondenvijs, bestemd voor
kinderen van kermisexploitanten en circusmedewerkers. Opgericht in 1955 in Groningen,
voor en door kermisexploitanten. De oorspronkelijke bedoeling van de organisatie is
ondenruijs bieden aan kinderen van ouders met een reizend beroep en zo de ouders in staat
stellen hun beroep uit te oefenen terwijl het gezin bij elkaar kan blijven. Voor die tijd gingen
veel kinderen van kermisexploitanten/circus in het reisseizoen niet of te weinig naar school.
Gezinnen worden door ons ondersteund vanaf de peuterleeftijd van de kinderen tot het
behalen van een diploma, liefst een officiële startkwalificatie. ln totaal betreft dat ongeveer
400 kinderen. We geven ondenruijs aan zo'n 220 kínderen in de leeftijdscategorie 4-12 jaar

tijdens het'reisseizoen' van de ouders, in Nederland én het buitenland. Het reisseizoen loopt
oorspronkelijk van 1 april tot 1 november. Hoewel tegenwoordig steeds meer gezinnen in de
wintermaanden ook op reis gaan, bijvoorbeeld om oliebollen te bakken of op kerstmarkten in
binnen- en buitenland.
Het onderwijs wordt door ons verzorgd in Rijdende Scholen (lesbus, minischool of grote
uitschuifbare school) en door middel van 'afstandsonderwijs'. Op basis van de route van de
ouders en de ondenruijsbehoeften van het kind, bepaalt een planner wekelijks waar rijdende
scholen geplaatst worden, welke kinderen afstandsonderwijs krijgen en welke leerkracht
waar ingezet wordt. ln de wintermaanden zitten de meeste kinderen op een reguliere
basisschool. Dit noemen we de 'winterschool'. Wij volgen voor het ondenrvijs in de
basisvaardigheden (taal-lezen-rekenen) zoveel als mogelijk de methodes en aanpak van de
winterschool. Wat betreft het onderwijs in de zaakvakken, bewegingsonderwijs, begrijpend
lezen en persoonsvorming hanteren we een eigen aanpak gebaseerd op onze eigen
schoolvisie (zie Hoofdstuk 3 Ons schoolconcept). Afstemming met de ongeveer 100 scholen
door het gehele land én met de ouders over de ontwikkeling van de kinderen is een
belangrijke taak van onze leerkrachten.
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De Rijdende School is een prachtige organisatie met
een rijke historie, zowel nationaal als internationaal.
Kinderen voelen zich er veilig, zo blijkt uit de leerling
enquête en ook personeelsleden oordelen positief
over personeelstevredenheid. Collega's zijn zeer
bevlogen en ook oud-collega's zijn nog steeds zeer
betrokken. ln 2017 ontvingen we het predicaat
Excellente School. Dat betekent dat de basis op orde
is en dat we op
het gebied van
gepersonaliseerd leren zelfs iets extra's te bieden
hebben. De Rijdende School is bovendien nationaal
en internationaal actief in (samenwerkings-)
projecten.
Vanuit deze oorspronkelijke bedoeling is een rijke
organisatie gegroeid. Ook nu nog is deze bedoeling
voor een groot deel ongewijzigd. We zijn er voor de
kinderen van ouders met een reizend beroep en maken het mogelijk dat gezinnen bij elkaar
kunnen zijn gedurende de uitoefening van het beroep. Onze collectieve ambitie (missie) is de
laatste tijd echter aangevuld en gespecificeerd:
'Het bieden van kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs (persoonsvorming en sociale,

creatieve, cognitieve, morele en motorische vorming) aan kinderen van ouders met een
trekkend beroep, als volwaardige partner van ouders en winterscholen. Zodat er voor het
kind een doorgaande ontwikkelingsrln is en (zoveel mogelijk) continuiteit in inhoud,
faciliteiten en aanpak.'
Partnerschap met ouders en winterscholen is essentieel om de doorgaande ontwikkelingslijn
te kunnen realiseren. Dit betekent veel voor de afstemming onderling en tussen onze
organisatie en die van de winterscholen. Deze afstemming heeft voor ons een hoge prioriteit.

Personeelfeiten in het kort
Het team van de Rijdende School bestaat uit dertig leerkrachten, vier administratiefi

financieel medewerkers, vijf medewerkers technische diensVchauffeurs en één directeur
bestuurder. Van de 39 teamleden is 11 man en 27 vrouw. Op 1 januari 2019 hebben we 6
medewerkers van boven de 60 jaar, 12 medewerkers tussen de 50 en 60 jaar,11 tussen de
40 en 50 jaar, 7 tussen de 30 en 40 jaar en 3 medewerkers jonger dan 30 jaar. De variatie in
leeftijdsopbouw en competenties komt de samenwerking in ons team ten goede.

Leerlingaantallen feiten in het kort
Op 1 oktober 2018 telt de Rijdende School 223 kinderen ín de basisschoolleeftijd, waarvan
200 meereizende leerlingen en 23 incidenteel meereizende kinderen. Daarnaast volgen we
de vroegtijclige ontwikkeling van 21 3-jarige kinderen en de ontwikkeling van 138 VO en MBO
leerlingen tot aan het behalen van hun startkwalificatie.
Op 1 oktober 2018 is het totale leerlingaantal waarvoor de Rijdende School zorg draagt van
WE tot en met VO/MBO 378. Eind schooljaar 2017-2018 hebben 37 kinderen afscheid
genomen van groep 8, waarvan 27 kinderen meereizend waren en 10 niet (meer).
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2. UITGANGSPUNTEN SCHOOLBESTUUR
Beleidsperiode 2014-2018 stond in het teken van het delen van onze kennis met externen en
het zichtbaar maken van onze kwaliteit. Naast uiteraard het op peil houden van de kwaliteit
van het onderwijs, is veel energie gestoken in het zichtbaar maken en uitdragen van de
kwaliteiten van de Rijdende School. ln dat kader is deelgenomen aan een aantal projecten
en is ge'Ínvesteerd in externe relaties en netwerken. Het resultaat van dit beleid is het
behalen van het predicaat Excellente School in 2017. De komende beleidsperiode is
gekozen voor een meer interne focus, uiteraard met behoud van het netwerk waarin de
afgelopen jaren ge'investeerd is.

lnhoudelijke bouwstenen strategisch beleid 2019-2022
Het nieuwe strategisch beleidsplan beschrijft vier bouwstenen voor de optimalisering van de
kwaliteit van ons ondenvijs
Deze bouwstenen zijn:
Groei;

Ondernemerschap;
Wereldburgerschap;
Eigenaarschap.

Wijgáán voor de optimale en
doorgaande ontwikkeling van de
kinderen, tijd- en plaats
onafhankelijk. We hebben het
menselijk kapitaal én inmiddels
de technologie in huis om dit
ook écht waar te maken. We hebben voldoende uitdagingen om een nieuwe
beleidsplanperiode doelgericht met verbeteringen aan de slag te gaan. Om ons eigen
ondernemerschap optimaal te benutten hebben we uiteraard voldoende personeel,
materialen en middelen nodig én zullen we zo flexibel mogelijk moeten zijn. Vandaar dat we
momenteel onder andere investeren in een nieuwe variant minischolen. Daarnaast kunnen
we er als organisatie niet onderuit om afstandsonderwijs als een hele'normale' basis te zien
van ons aanbod als aanvulling op het onderuvijs in de rijdende scholen. Daarmee geven we
'blended learning' steeds meer invulling.
Onder blended learning verstaan we een combinatie van online leren en contactonderwijs.
Om te stimuleren dat onze kinderen nationaal en internationaal de samenwerking aan
kunnen gaan en met zorg met elkaar en de wereld om kunnen gaan, is de bouwsteen
Wereldburgerschap de komende jaren onontbeerlijk. Ondernemende Wereldburgers, veel
aandacht voor samenwerken, ook van een afstand en aandacht voor Engels zijn belangrijke
pijlers hierbinnen.
Hierna volgen de ambities van het strategisch beleid uitgewerkt per bouwsteen.

7

Groei
Onze ambities:
- Wijwerken gepersonaliseerd met een ontwikkel-groeidocument voor ieder kind, kinderen
mogen ook zelf aangeven waar ze in willen groeien;
- Onze leerkrachten hebben diepgaande kennis van leerlijnen (inclusief referentieniveaus);
- Wij hebben een samenhangend 'rijk middagprogramma' voor brede ontwikkeling van
kinderen;
- Uit ons handelen blijkt een groei mindset (overtuiging dat inzet en inspanning loont), deze
stimuleren we ook bij kinderen;
- Wijwerken ook aan groei op het gebied van beweging, spel en creativiteit.
Ondernemerschap
Onze ambities:
- Afstandsonderwijs is een hele 'normale' basis van ons aanbod, we vullen dit zoveel mogelijk
aan met fysiek onderwijs (blended learning);
- Om het beste onderwijs te bieden hebben wij voldoende en flexibel inzetbaar personeel,
materialen en middelen;
- Onze rijdende scholen zijn zo flexibel mogelijk inzetbaar;
- Wij leren kinderen nieuwe vaardigheden aan die van belang zijn voor hun toekomst (lCT,
oplossingsgericht denken, onderzoekend leren enzovoorts).
Wereldburgerschap
Onze ambities:
- Wij begeleiden kinderen op hun reis naar ondernemend wereldburgerschap;
- Wij hebben een visie en omschreven aanbod op het gebied van burgerschap;
- Een vreemde taal maakt op doordachte wijze onderdeel uit van ons curriculum;
- (Leren) samenwerken is een belangrijk aandachtspunt in ons onderwijs, ook van een
afstand.
Eigenaarschap
Onze ambities:
- Wij begeleiden kinderen naar zelfbewustzijn en eigenaarschap over hun eigen leerproces;
- Wij stimuleren actief dat kinderen zich mede eigenaar voelen van de (werk)sfeer in de
groep en van een samenwerkingsrelatie met een ander.

Cultuururaarden
Deze mooie ambities bereiken doen we samen, met collega's, kinderen, ouders,
winterscholen en andere samenwerkingspartners. ln vertrouwen, op de ondernemende
manier die bij de Rijdende School en bij deze tijd past. En met passie en plezier.
De cultuurwaarden die centraal staan de komende jaren zijn: Samen, Vertrouwen en
Ondernemerschap.
Hieronder staan deze waarden uitgewerkt in een aantal ambities voor 2019-2022.
Samen
Onze ambities:
- Wij werken vanuit dezelfde'bedoeling'en met sturing vanuit een duidelijk (meerjaren) kader
aan hetzelfde doel;
- Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze kinderen;
- Wij werken vanuit een volwaardig partnerschap met de ouders en de winterscholen;
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- Wij werken samen, werken met vormen van teamteaching en dagen kinderen uit tot

samenwerkend leren (ook van een afstand).
Vertrouwen
Onze ambities:
- Wij werken vanuit vertrouwen in de ontwikkeling van het kind, in elkaar en de organisatie;
- Wij spreken elkaar aan op onze kwaliteiten en geven deze ruimte;
- De verantwoordelijkheid ligt in onze organisatie bij ons ieder en daar waar mogelijk zo veel
mogelijk op de'werkvloer' zelf;
- Wij spreken elkaar aan op deze verantwoordelijkheden en het nakomen van afspraken.
Ondernemerschap
Onze ambities:
- Wie bij de Rijdende School werkt is een zelfbewuste professional die eigenaar is/wordt van
zijnlhaar eigen ontwíkkeling en zich mede eigenaar voelt van de organisatieontwikkeling;
- Wij zijn een 'wendbare'organisatie en passen ons aan aan de situatie van de ouders en
kinderen en maatschappelijke vragen;
- Wij zijn er voor onze kinderen en ouders: van WE tot aan het behalen van een
startkwalificatie;
- Het consulentschap is een belangrijke rol van de leerkracht bij het waarmaken van
bovenstaande ambities.
De consulent is de spil in het contact met de ouders de winterscholen. Zijlhij is de
verbindende factor tussen kind, ouders, winterschool en de Rijdende School. Zijlhij draagt
zorg voor een goed contact met de ouders en een goede communicatie en overdracht met
de winterschool. De consulenten spelen eveneens een belangrijke rol in de ondersteuning
van ouders bij het voorschoolse leren en in de VO/MBO leeftijd.

Kwaliteitsbewaking en kwaliteitscultuur
Veranderingen binnen de Rijdende School staan uiteindelijk altijd in dienst van verbetering
van het primair proces en de resultaten op leerling niveau. Binnen de Rijdende School
vinden we het belangrijk de doelen expliciet te verbinden aan de collectieve ambitie. Hiermee
wordt de verbinding van de individuen aan de collectieve ambitie versterkt. Dit doen we met
het gehele team, dus leerkrachten en ondersteunend personeel, om zo de gezamenlijkheid
in de organisatie te stimuleren en een ieder met de bedoeling te laten verbinden.
De verandering in de organisatiestructuur is geënt op het toegroeien naar meer gespreid
leiderschap. De weg van gezamenlijkheid, van kwaliteiten optimaal benutten, maar zeker ook
de weg van leren van elkaar en kwaliteitsverbetering door gezamenlijk koers te bepalen en
afspraken te maken, is een hele mooie weg voor de Rijdende School. Een weg die zeker de
moeite waard is om in te slaan en zo de kwaliteiten van de collega's optimaal in te zetten

voor onze collectieve ambitie.

I

PDCA-cyclus
De jaarlijkse tweedaagse heeft een vaste plek in onze
organisatie. Hier evalueren we gezamenlijk onze
belangrijkste doelen van het afgelopen schooljaar. Per
onderdeel wordt dit voorbereid door collega's zoals de
intern begeleider, beleidsmedewerker P&O,
gorgen
beleidsmedewerker financiën en door leerkrachten met
Ontd€k de kracht van PDCA
een bepaalde borgings- of veranderdoelstelling in hun
portefeuille. Niet alleen afspraken worden geëvalueerd, maar ook de doelen van ons
onderwijs en cultu uraspecten.
De analyse van de leerlingresultaten, de tweejaarlijkse oudertevredenheidsvragenlijst,

leerling tevredenheidsvragenlijst, sociale veiligheidsvragenlijst en tweejaarlijkse
personeelstevredenheidsvragenlijst hebben eveneens een vaste plek in onze kwaliteitscyclus
en maken onderdeel uit van het kwaliteitszorgstelsel. We zien deze vragenlijsten als
waardevolle evaluatiemomenten. Op basis van al deze evaluaties worden sommige zaken
ter borging vastgelegd. Voor andere zaken worden verbetervoorstellen gedaan en
opgenomen in de nieuwe doelstellingen voor het komend schooljaar. De afspraken op het
niveau van organisatie en onderwijs worden vastgelegd in 'Afspraken reisseizoen', maar ook
in een kijkwijzer. Wanneer de schoolleider, intern begeleider of collega's onderling in de
groepen kijken is deze kijkwijzer een instrument ter bevordering van de dialoog. Afspraken
op het niveau van ondersteunende en administratieve of financiële processen worden
vastgelegd in zogenoemde AOiIC's (administratieve organisatie en interne controle).
Waarderend veranderen
De wijze waarop we de dialoog voeren over verbeteringen en veranderingen binnen de

PDCA-cyclus wordt gestuurd door het kader van waarderen veranderen. Binnen de Rijdende
School hechten we veel waarde aan het positief benoemen en werken vanuit vertrouwen. Dit
zijn cultuuraspecten die we hoog in het vaandel hebben. De cyclus van waarderend
veranderen ondersteunt ons daarbij.

'Wa * rd e re n d' ve ra n d e re n * i s r; itga n gs p u ilt...
. Verkennen: Wat ging goed?
. Verbeelden: Waar willen we meer van?
. Vormgeven; l-{oe realiseren we die verbetering?
. Veranderen: Wat

is dan onze eerste actie?

ln 2018 is een monitoringsysteem (digitale tool) aangeschaft en in hoofdlijnen ingericht voor
de interne kwaliteitszorg. Deze'Schoolmonitor'zullen we in de nieuwe beleidsperiode in
gebruik nemen om onze interne kwaliteitsprocedure ook meer cyclisch te registreren.
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Beleid ten aanzien van evenredige vertegenwoordiging vrouwen in schoolleiding
Wat betreft de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding (artikel 30
WPO), is het ons inziens voor een éénpitter onmogelijk hier beleid op te maken. Zeker nu we
teruggegaan zijn van een tweehoofdige naar een eenhoofdige directie. De geschiktheid van
de kandidaat is het belangrijkste criterium. Op dit moment is er een vrouwelijke directeurbestuurder. Dit is voor het eerst in de geschiedenis van de Stichting Rijdende School.
Personeelsbeleid ten aanzien van bekwaamheid en competenties
Het kapitaal van een organisatie wordt gevormd door competente en gemotiveerde
medewerkers. De Stichting Rijdende School vindt het belangrijk gericht te werken aan
scholing en professionalisering van haar medewerkers. Conform de CAO PO is de
werkgever verplicht meerjarenbeleid te formuleren met betrekking tot scholing en
professionele ontwikkeling. Dit beleid is gericht op:
.
de vergroting van de inzetbaarheid van medewerkers;
.
de wederzijdse afstemming tussen individuele en organisatie ontwikkeling;
.
en het onderhouden van vastgestelde bekwaamheidseisen.
Naast de CAO PO zijn afspraken omtrent het onderhouden van de bekwaamheidseisen/
competenties opgenomen in de wet primair ondenruijs (arl32a). Deze afspraken komen voort
uit de wet BlO. De regeling 'Scholing en professionalisering Stichting Rijdende School', is
opgesteld om invulling te geven aan de afspraken omtrent het onderhouden van
bekwaamheidseisen en competenties. Deze regeling beschrijft de plaats van scholing en
professionalisering binnen het integraal personeelsbeleid en beschrijft tevens de procedure
en facilitering. De afspraken over scholing en professionele ontwikkeling zijn geformuleerd in
overleg met de PMR. De PMR heeft instemmingsrecht bij deze regeling.
raal personee/s be I e i d
lntegraal personeelsbeleid betekent het regelmatig afstemmen van inzet, kennis en
bekwaamheden van medewerkers met de doelstellingen van de organisatie. lnzicht in zowel
de organisatiedoelstellingen als de ontwikkelwensen en ambities van medewerkers zijnbij
integraal personeelsbeleid essentieel. Met scholing en professionalisering kunnen kennis en
bekwaamheden (competenties) van medewerkers verder ontwikkeld worden naar behoefte
van individuele medewerkers en de organisatie.
Re I ati e i nteg

Om sturing te geven aan scholing en professionele ontwikkeling maakt de Stichting Rijdende
School gebruik van een aantal personeelsinstrumenten, zoals:
a

a

a

a

a

a

Functiebeschrijvingen waarin de werkzaamheden zijn beschreven die van
medewerkers verwacht worden ;
Competentieprofielen waarin benodigde vaardigheden/bekwaamheidseisen per
functie zijn beschreven;
Een gesprekkencyclus waarin scholing en professionele ontwikkeling nadrukkelijk en
regelmatig aan bod komt;
Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)waarin individuele afspraken gemaakt
worden ten aanzien van de persoonlijke ontwikkeling in lijn met de
organisatieontwikkeling (strategisch meerjarenbeleidsplan en jaarplanning);
Het bekwaamheidsdossier waarin de deskundigheidsontwikkeling/bekwaamheid
gevolgd kan worden;
De normjaartaak met ruimte in tijd voor professionaliseringsactivíteiten.
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De bovenstaande personeelsinstrumenten worden binnen de Stichting Rijdende School
geïntegreerd en in samenhang met elkaar ingezet om de gewenste organisatiedoelen en
individuele ontwikkelwensen te bereiken. De gestelde doelen van de stichting voor de
komende jaren zijn omschreven in dit strategisch meerjarenbeleidsplan/ondernemend
schoolplan. Deze vormt tevens het uitgangspunt voor de uitvoering van de scholings- en
professionaliseringsactiviteiten in de komende periode.
Doelen scholing en professionalisering
De Stichting Rijdende School beoogt met scholing, professionalisering en coaching van
medewerkers de onderstaande doelen te bereiken:

e
.
o
r

Het op peil houden en uitbreiden van competenties en bij de functie/taak horende
kennis en vaardigheden om zo kwaliteit te waarborgen en te bevorderen (vergroten
van de inzetbaarheid van medewerkers);
Het bereiken van ontwikkelingsdoelstellingen door middel van organisatie, team- en
persoonlijke ontwikkelingsplannen en het vergroten van de slagkracht bij het invoeren
van innovaties;
lnvesteren in de groeimogelijkheden van de medewerkers;
lnspelen op ontwikkelingen, door medewerkers hier tijdig op te scholen en te
professional iseren (meerjaren personeelspla n ni ng ).

Ouderbijdrage en sponsoring
Voor het bezoeken van de Rijdende School wordt geen aparte ouderbijdrage gevraagd. Het
ondenruijs wordt volledig betaald vanuit de overheidssubsidies.
Sponsoring is in de maatschappij inmiddels een bekend verschijnsel. Bij sponsoring geeft
een sponsor geld, goederen of diensten aan een school in ruil voor een tegenprestatie. Er is
sprake van sponsoring als de sponsor een tegenprestatie verlangt van de school, maar ook
als het bestuur, personeel of leerlingen uit eigen beweging overgaan tot het leveren van een
tegenprestatie. Als tegenprestatie kan de school bijvoorbeeld de sponsor vermelden in de
schoolkrant of schoolgids. Zonder tegenprestatie is er geen sprake van sponsoring, maar
van een schenking.
Sponsoring is wettelijk toegestaan binnen het basisonderwijs, mits voldaan wordt aan enkele
(wettelijke) voorwaarden. De lnspectie van het Ondenvijs houdt toezicht op de naleving van
deze regels.
Bij de Rijdende School maken we in principe geen gebruik van sponsoring. Mocht een

mogelijke sponsor zich bij de school melden, toetst de directeur bestuurder of de Rijdende
School hier in mee wil gaan en of het verzoek voldoet aan de wettelijke voorwaarden.
Vervolgens wordt er een sponsorovereenkomst opgesteld. Deze sponsorovereenkomst wordt
door de directeur bestuurder ter instemming voorgelegd aan de MR.
Ouders, docenten en leerlingen kunnen met klachten over sponsoring terecht bij de
klachtencommissie van de school. Scholen moeten zorgen dat deze mogelijkheid voor
redereen durdelryk rs. Sponsorrng gaat vaak samen met reclame-uitingen. Heeft een ouder,
leerkracht of leerling een klacht over de inhoud van een reclame-uiting? Dan kan hij of zij een
klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.
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3. ONS SCHOOLCONCEPT
De Rijdende School is een onderwijsorganisatie voor primair ondenruijs. Een organisatie die
echter meer doet dan onderwijs geven. Zij biedt naast het verzorgen van basisonderwijs
ondersteuning aan kermis- en circuskinderen in de gehele leerplichtige leeftijd en aan hun
ouders. We onderstrepen hiermee dat onze leerlingen meer nodig hebben dan alleen goed
onderwijs. De consulenten begeleiden de leerlingen en hun ouders vanaf de aanmelding tot
het behalen van een startkwalificatie.
De missie van de Rijdende School is:
'Het bieden van kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs (persoonsvorming en sociale,
creatieve, cognitieve, morele en motorische vorming) aan kinderen van ouders met een
trekkend beroep, als volwaardige partner van ouders en winterscholen. Zodat er voor het
kind een doorgaande ontwikkelingslt1h is en (zoveel mogelijk) continuiteit in inhoud,
faciliteiten en aanpak.'

Belangrijke kernwaarden in onze organisatie zijn

SAMEN

Deze waarden sturen ons handelen, onze keuzes
en ons onderwijs.

\'áRTROIJw'€I!

Visie van de school
Om onze missie te verwezenlijken hebben we zes ambitieuze, richtinggevende uitspraken
gedaan. Deze uitspraken zijn geformuleerd in termen van 'wensen van ieder kind'. Ze dienen
als leidraad voor ons handelen, voor onze ontwikkeling, voor onze keuzes binnen beleid en
uitvoering. Het zijn deze richtinggevende uitspraken waar we onze investerings-, beleids- en
scholingskeuzes aan toetsen, waar we ons handelen aan spiegelen en waarlangs we samen
evalueren in onze jaarlijkse tweedaagse in het kader van de kwaliteitscyclus.
De zes richtinggevende uitspraken zijn:

1. lk wil gezien worden en met plezier naar school gaan;
2. lk wil ervaren dat ik het kan en dat ik ergens goed in ben;
3. lk wil zelfsturend en autonoom zijn;
4. lk wil zelf kunnen zien dat ik beter word;
5. lk wil breed uitgedaagd worden binnen mijn mogelijkheden,
6. lk wil samen met anderen, betekenisvol en toekomstgericht

talenten en interesses;
leren.
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De visie-uitspraken zijn leidend voor ons onderwijs en onze ontwikkelingen. Het geeft weer

wie we willen zijn en waar we voor gaan. We hebben de uitspraken geconcretiseerd in
gedragsindicatoren voor ons als medewerkers van de Rijdende School. De
gedragsindicatoren worden regelmatig aangevuld of bijgesteld op basis van voortschrijdend
inzicht, opgedane ervaringen en/of nieuwe keuzes die we maken om onze visie te
verwezenlijken. Zo is de visie onlangs aangevuld op basis van onze ervaringen binnen het
project Curriculum.nu. Hieronder geven we de uitspraken met gedragsindicatoren weer.

lk wil gezien worden en met plezier naar school gaan
Bij ons:

.
r
.
r
.
.
.
.
.
.
.

Heten we ieder kind persoonlijk welkom wanneer hijizij binnen komt (en zeggen we
ieder kind persoonlijk gedag);
Starten en eindigen we de dag met een gezamenlijk moment waarin we met elkaar de
dag doornemen, dingen delen en/of een spelletje spelen;
Werken we voortdurend aan een fijne sfeer en respectvol omgaan met elkaar en
hebben we aandacht voor groepsprocessen;
Heeft ieder kind een consulent die het kind en de ouders goed kent;
Houden we de ontwikkeling scherp in de gaten middels observaties, (kind)gesprekken
en toetsen;
Registreren we wat we zien en weten (digitaal en nu ook nog in de 'rode' map);
Stemmen we het ondenruijs af op dat wat we zien en weten van het kind (op de
ondenruijsbehoeften);
Bezoeken we de ouders thuis in de winterperiode;
Bezoeken we twee keer per jaar de winterschool en dragen we zotgzaam over;
Krijgen kinderen van ons een kaart op hun verjaardag, een cadeautje bij
binnenkomst, de start van groep 3, het schoolverlaten in groep I en bij het slagen
voor hun diploma;
Kan zowel het kind als de ouder makkelijk binnen lopen en zijnlhaar verhaal doen
(laagdrempelig).

lk wil ervaren dat ik het kan en dat ik ergens goed in ben
Bij ons

.
.
.
.
o
.

Mogen kinderen op hun niveau werken (in de zone van de naaste ontwikkeling);
Gaan we op zoek naar de kracht van ieder kind;
Mag een kind excelleren op een bepaald gebied;
Helpen we kinderen de wereld beter begrijpen en zelfredzaam te worden;
Krijgen kinderen verantwoordelijkheden die bij hun leeftijd/ontwikkeling passen;
Zorgen we voor herkenbare doorgaande leerlijnen voor ieder kind (gepersonaliseerd)
waar wenseh.;k en mogehlk volgen we de methode en aanpak van de winterschool.
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lk wil zelfsturend en autonoom zijn
Bij ons

o
.
r
r
r
.
.
r

Maken we kinderen verantwoordelijk voor hun eigen leerproces;
Mogen kinderen ook eigen (leer)vragen stellen (gepersonaliseerd leren);
Mogen kinderen eigen keuzes maken;
Leren we kinderen zelf plannen (per dag en later per week);
Luisteren we naar de ideeën en wensen van kinderen;
Nemen we kinderen serieus door tweejaarlijks de leerling tevredenheid te peilen en
daaruit verbeterpunten te halen;
Nemen we kinderen serieus door op specifieke ondenverpen naar hun mening te
vragen;
ls het ontwikkelen van eigenaarschap voor het eigen leren een voortdurend
aandachtspunt.

lk wil zelf kunnen zten dat ik beter word
Bij ons:

.
.
o
.
.
.
.

Werken we doelgericht en evalueren we dagelijks/wekelijks deze doelen met de
kinderen;
Krijgen kinderen procesgerichte feedback op de voor hen gestelde doelen;
Kunnen kinderen hun eigen ontwikkeling volgen en laten zien in een (digitaal)
portíolio;
Mogen kinderen laten zien waat ze trots op zijn;
Voeren we gesprekken met kinderen waarin we hun ontwikkeling bespreken;
Helpen we kinderen een groei-mindset te ontwikkelen;
Markeren we mijlpalen in de ontwikkeling van kinderen (met een doordacht
volgsysteem).

lk wil breed uitgedaagd worden binnen mijn
mogelijkheden, talenten en interesses
Bij ons

.
.
.
r
.

Stimuleren we brede ontwikkeling;
Mogen kinderen ook eigen (leer)vragen stellen (gepersonaliseerd);
Werken we rondom betekenisvolle thema's en Kernconcepten;
Richten we de scholen in zodat er ruimte is voor venrvondering en de
nieuwsg ieri g heid/i nteresse van ki nderen wordt gepri kkeld ;
Krijgen kinderen les van gemotiveerde en gepassioneerde leerkrachten die steeds
blijven werken aan hun eigen ontwikkeling.
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Ik wil samen met anderen, betekenisvol en
toekomstgericht leren
Bij ons:

.
r
.
.
r
.
.
o

Werken we vanuit samenhangende, betekenisvolle gehelen (thema's/kernconcepten)
waarin doelen voor wereldoriëntatie, Burgerschap, expressie, Engels, mondelinge
taalvaardigheid, rekentoepassingen en schrijfvaardigheid in verbinding aangeboden
wordt;
Breiden we de wereld van de kinderen uit door de wereld in te gaan en/of de school in
te halen;
Gaan we concreet met kinderen aan de slag (ervaringsgericht) zodat de wereld
overzichtelijk en begrijpelijk wordt;
Leren we de kinderen zelÍredzaam te worden;
Zetten we moderne media en middelen in voor het behalen van onze doelen;
Stimuleren we samenwerking tussen kinderen (ook op afstand);
Leren we kinderen mediawijs te worden;
Leren kinderen 'nieuwe' vaardigheden als creatief denken, samenwerken, kritisch
denken, problemen oplossen en ict vaardigheden.

Doelen van ons onderwijs
Het onderuvijs van de Rijdende School streeft voor haar leerlingen dezelfde doelen na als het
regulier basisonderwijs. Ook wij hebben ons te houden aan de wet op het primair onderwijs.
We werken dus aan alle doelen die vastgelegd zijn in de kerndoelen voor het onderwijs. Voor
Taal en Rekenen hanteren we methodieken en materialen die afgestemd zijn op de
referentieniveaus en voldoen daarmee aan de eisen die het Ministerie aan basisonderwijs
stelt.
De omstandigheden waarin we onze doelen nastreven, verschillen van die in het regulier
basisonderwijs. Zo hanteren wij in onze dagelijkse organisatie geen jaargroepen als
organisatie-eenheid. Op de locatie waar de kinderen van de kermis en het circus les krijgen,
vinden we alle jaargroepen bij elkaar in één school en veelal met één of twee leerkrachten.

Dat betekent dat de leerkracht op alle niveaus lesgeeft en het onderwijs anders organiseert
dan in het regulier basisonderwijs. Daarnaast verzorgen we onderuuijs via internet met beelden geluidverbinding aan kinderen op kleine kermissen en kinderen die in het buitenland
verblijven (afstandsonderwijs). Dit wordt aangevuld met persoonlijk contact met een
leerkracht die het kind bezoekt met een rijdende school, op een gastschool of doordat we
een leerkracht inhuren in het buitenland. Op deze manier geven we vorm aan blended
learning voor kinderen van de Rijdende School.
Zelfstandigheid en eigenaarschap vinden we belangrijke vaardigheden voor kinderen.
Zelfstandig leren werken maakt hiervan onderdeel uit. Het dagprogramma binnen ons
computerprogramma NaviLcrcn hclpt onzc l<indcrcn daarbij. Dit programma stclt ons in staat
de route van ouders goed te registreren en onze leerkrachten te faciliteren met alle
informatie die nodig is om het onderwijs, tijd- en plaats onafhankelijk, voor te bereiden en
vorm te geven. De ontwikkeling van onze kinderen wordt nauwkeurig gevolgd en vastgelegd
binnen Navileren. Deze gegevens bieden de basis voor de organisatie van ons ondenruijs en
voor de overdracht tussen de Rijdende School en ruim 100 winterscholen van de kinderen.
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Binnen de wereldoriënterende vakken, Burgerschap, Engels en de creatieve vakken streven
we zoveel mogelijk verbinding na en staat, naast kennis, het aanleren van nieuwe
(zogenoemde 21't" eeuwse)vaardigheden centraal zoals: creatief denken, samenwerken,
kritisch denken, problemen oplossen, ict vaardigheden, sociale vaardigheden en een
onderzoekende houding. Deze vaardigheden vinden we in het kader van de stimulering van
de brede ontwikkelíng van jonge kinderen net zo belangrijk als de ontwikkeling van het taalreken- en leesniveau. Dat geldt overigens ook voor de motorische ontwikkeling van kinderen
Door de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leerling-opbrengsten met de winterschool
en de verschillen in het reizende bestaan per kind en zelfs per reisseizoen, is het lastig een
beeld te geven van de uitstroomgegevens. lndividueel worden de resultaten en Cito- toetsen
per reisseizoen uiteraard goed bijgehouden, besproken, overgedragen en geanalyseerd.
lntern analyseren we ook de opbrengsten op groepsniveau, inclusief de uitstroomgegevens.
Het is echter niet eenvoudig eenduidige conclusies te verbinden aan de opbrengsten op
groepsniveau. Met de inspectie is afgesproken dat de verantwoording van de
uitstroomgegevens (groep 8) via de winterscholen plaatsvindt.
De Rijdende School blijft op zoek naar mogelijkheden om de oniwikkeling van peuters te
ondersteunen. Uitgangspunt hierbij is, dat een goede ontwikkeling betere kansen geeft bij de
start van de basisschoolperiode. Tevens ondersteunt de consulent de ouders en leerlingen
bij het volgen van ondenrvijs na de basisschoolperiode. Doel hierbij is, dat iedere leerling een
opleiding voortgezet onderwijs afrondt en liefst een startkwalificatie behaalt.

Pedagog ische opd racht en B u rgerschapsvorm ing
Onze pedagogische opdracht beantwoordt de vraag: 'Waartoe willen we kinderen
opvoeden?' Uiteraard zijn de ouders de eerst verantwoordelijken voor de opvoeding van hun
kind. De basisschool draagt echter wel voor een belangrijk deel bij aan de ontwikkeling van
de persoonlijkheid en de sociale vaardigheden van kinderen. Kinderen worden op school
voorbereid om als burger deel te nemen aan de maatschappij. Onze leerlingen groeien op in
aparte gemeenschap van 'reizigers' binnen een 'burgermaatschappij, zoals ze dal zelf
noemen. Afhankelijk van het gezin komen de kinderen in meer of mindere mate in aanraking
met deze burgermaatschappij. Ze gaan samen naar de winterschool en/of een gastschool,
wonen in een bepaalde periode van het jaar op een vaste standplaats in een dorp of stad en
komen op de kermis en in het circus in aanraking met bezoekers. Veel van onze kinderen
zullen in de toekomst wellicht in deze burgermaatschappij hun baan zoeken. Deze
maatschappij is pluriform en complex. Wijvinden het belangrijk kinderen op een goede
manier voor te bereiden op deze complexe en pluriforme werkelijkheid. Dit doen we door de
kinderen op elkaar te betrekken, ze de wereld mee in te nemen en ze langzaam te leren een
eigen perspectief in te nemen in de wereld. Wijwillen de kinderen daarbij optimaal
begeleiden zodat ze zich ontwikkelen tot sociale, zelfstandige volwassenen. Dit komt tot
uiting in alle facetten van ons onderwijs: van de ochtendkring tot de dag afsluiting. Goed en
actief burgerschap is dus de gehele dag impliciet verweven in het leerkrachtgedrag en ons
handelen. De leerkracht is bij uitstek degene die dit voorleeft. Meer expliciet komt actief
burgerschap en sociale integratie terug binnen de Kernconcepten Binding, Communicatie en
Macht & Regels.
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Sociale veiligheid
Bij de Rijdende School vinden we het belangrijk dat ieder kind met plezier naar school gaat
en er zich veilig, vertrouwd en gewaardeerd voelt. Voonvaarde voor de ontwikkeling van
leren, bewegen, voelen, uiten en creativiteit is je thuis voelen op school. Met school bedoelen
we de leeromgeving. Die kan bestaan uit een schoolwagen, een gastschool of
afstandsonderwijs. ledereen is verantwoordelijk voor de veilige omgeving. Om die
verantwoordelijkheid ook te kunnen nemen, leren we kinderen op een goede manier om te
gaan met elkaar en met social media. Om de veiligheid te garanderen hanteren we ons
protocol Sociale veiligheid en hebben we een anti-pestcoórdinator. Het beleid kunt u
terugvinden op onze website, de anti pestcoórdinator staat vermeld in de schoolgids. Ook
voor leerkrachten en andere betrokkenen is een veilige omgeving van groot belang. We
hebben naast een protocol Sociale Veiligheid dan ook een contactpersoon
Vertrouwenszaken en zijn aangesloten bij een Klachtencommissie. De
eindverantwoordelijkheid voor de veiligheid van zowel de kinderen als het personeel ligt bij
de directeur bestuurder.
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4. WETTELIJKE OPDRACHTEN
Ondenruijskwaliteit: ambities en bewaking
De Rijdende School onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na (zie
onze ambities hiervoor en de verbeterpunten bij de diverse beleidsterreinen in hoofdstuk 6)
én we zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft (zie evaluatieplanning in dit hoofdstuk). We
beoordelen de ambities systematisch en cyclisch en op basis van de bevindingen verbeteren
of borgen we onze kwaliteit (zie Kwaliteitsbewaking en Kwaliteitscultuur in hoofdstuk 2). Van
belang is ook dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid (zie
eveneens hoofdstuk 2). We streven ernaar dat onze medewerkers competenties ontwikkelen
die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor borgen we
dat schoolontwikkeling en ontwikkeling van het personeel parallel loopt.
Onze ambities op het gebied van kwaliteitszorg zijn:
1. Wij hebben inzicht in de kernmerken van onze leerlingpopulatie en de ontwikkelingen in de
kermis- en circusbranche (o.a. via inzet van consulenten en onze contacten met
kermisbonden);
2.Wii beschikken over ambities bijdiverse beleidsterreinen (zie dit plan);
3. Wij streven naar Groei. Dit maken we zichtbaar in het OntwikkelGroei document per kind.
We verantwoorden onze leerlingresultaten op basis van de daadwerkelijke groei ten opzichte
van de groei-verwachting ;
3. Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende ambities
minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden (zie Evaluatieplanning in dit plan);
4. Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en
personeel (zie Evaluatieplanning in dit plan);
5. Wijwerken planmatig aan verbeteringen (zie ook: ondernemend schoolplan, jaarplan en
jaarverslag);
6. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn (zie
Evaluatieplanning in dit plan);
7. Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen (institutionalisering),
door verantwoordelijkheden en leiderschap te spreiden en te zorgen dat ons personeel zich
zaken'eigen' maakt (incorporatie));
8. Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, toezichthouders, MR en ouders);
9. Wijwaarborgen de sociale veiligheid van medewerkers en leerlingen (zie Sociale
Veiligheid in Hoofdstuk 3 van dit plan).

Meervoudige publieke verantwoord ing
Onze school legt systematisch verantwoording af aan de verschillende stakeholders. De
ouders ontvangen per kermis- of circuslocatie informatie over het onderwijs via de leerkracht
ter plaatse. De directeur bezoekt kermissen en circussen en kondigt dit via de leerkracht ter
plaatse aan bij de ouders. ln een nieuwsbrief en eventuele ouderbijeenkomsten worden
ouders regelmatig geïnformeerd over belangrijke zaken die binnen de Stichting spelen.
ïevens geven we relevante informatie via de website van de school en via facebook
(wekelijkse standplaatsen van de diverse scholen bijvoorbeeld). Ook de schoolgids is een
belangrijk medium om ouders op de hoogte stellen van zaken die voor hen van belang zijn.
Vanzelfsprekend informeren we de MR en vragen we advies en instemming waar nodig.
Daarnaast voeren we minimaal zes keer per jaar een gesprek met de voorzitter van de Raad
van Toezicht en eventuele andere toezichthouders op deelthema's.
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Centraal in onze rapportages staan de organisatie van en de opbrengsten van ons onderwijs
(in de meest brede zin):
a

a

a

a

Het aangeboden onderwijs door de Rijdende School in bijvoorbeeld het aantal
leslocaties en het aantal lesdagen;
Tevredenheidscijfers (leerlingen, ouders en personeel) en sociale veiligheid van
kinderen;
Eindopbrengsten (ook al is dit altijd een gezamenlijke inspanning van de winterschool
en de Rijdende School en niet in een eenduidig cijfer te vangen vanwege de
diversiteit aan eindtoetsen op de winterscholen);
Tussenopbrengsten en de doorgaande lijn (middels ontwikkel groeidocumenten per
kind en leerrendementen).

De planning van de verantwoording is opgenomen in een evaluatieplanning (zie verderop in
dit hoofdstuk)en een schema Monitoring Verbeterpunten Strategisch Beleid.

Wet en regelgeving
Onze school heeft kennis genomen van de eisen van de lnspectie van het Onderwijs voor
wat betreft wet- en regelgeving Wij houden ons aan de volgende eisen:
1. De schoolgids leveren wij tijdig aan bij de inspectie;
2. De schoolgids voldoet aan de eisen die de inspectie stelt;
3. Het schoolplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie;
4. Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt;
5. Het zorgplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie;
6. Het zorgplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt;
7. Wij programmeren voldoende ondenvijstijd en monitoren onderwijstijd per leerling;
8. De eis dat slechts maximaal 7x een onvolledige schoolweek voor de leerlingen van groep
3 ím 8 geprogrammeerd mag worden, is voor de Rijdende School niet aan de orde. Onze
leerlingen ontvangen ook in de traditionele schoolvakantieweken onderwijs vanuit de
Rijdende School, juist om de zogenoemde 'overrijdagen' te compenseren. Ons ondenruijs is
maatwerk en dat geldt zeker voor de onderwijstijd.

lnspectiebezoeken
Onze school heeft op l2januari 2015 een schoolbezoek gehad, in het kader van het
vierjaarlijkse onderzoek van de lnspectie van het Onderwijs. We beschikken over een rapport
met de bevindingen (zie ook de site lnspectie van het Onderwijs). De inspectie heeft de
volgende onderdelen beoordeeld: Leerstofaanbod, Tijd, Schoolklimaat, Didactisch handelen,
Afstemming, Begeleiding, Zorg, Kwaliteitszorg en Wet- en regelgeving. De opbrengsten
waren niet te beoordelen gezien het wisselende reisgedrag van de ouders en het samenspel
tussen winterscholen en de Rijdende School. De inspectie heeft geconcludeerd dat de
kwaliteit van het onderwijs op onze school op alle van de onderzochte onderdelen op orde is.
Er zijn geen tekortkomingen. Er is een basisarrangement toegekend.
Op 22 september 2016 heeft de Jury van de commissie Excellente scholen de Rijdende
School bezocht. We hebben het predicaat Excellente School voor de jaren 2016-2018
toegekend gekregen op basis van ons plaats- en tijdsonafhankelijk gepersonaliseerd leren.
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Evaluatieplanning
Om de onderwijskwaliteit in de komende vier jaar te bewaken zetten we diverse instrumenten
in. ln onderstaand schema staan de instrumenten benoemd evenals de globale planning
over de huidige planperiode. Bij de dialoog omtrent evaluatie en verbetermogelijkheden
wordt zoveel mogelijk het gehele team betrokken, uiteraard kan hierbij wel een andere
insteek gekozen worden voor onderwijsgevend en niet ondenruijsgevend personeel.
nrn
Evaluatie
Schoolbezoeken door
intern begeleider, directie
en collegiaal het gehele
iaar door
Tweedaagse team in
november
Ouder
tevreden heidsvragenl ijst
einde van het reisseizoen
Leerling
tevreden heidsvragenlijst
inclusief Sociale
Veiliqheid (auqustus)
Sociale
Veil igheidsvragenl ijst
leerlinoen (auoustus)
Personeel
tevreden heidsvragen lijst
(winterperiode)
Analyse van de
leedingopbrengsten en de
doorgaande
ontwikkelingslijn (juni en
november)
Analyse van
planningsgegevens zoals
onderwijstijd en inzet
scholen/afstandsonderwijs
(november-ianuari)
Monitoring werkdruk
onderwijsgevend
personeel (in het zomet
reisseizoen)

2019

2020

2021
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ln het kader van ons nieuw strategisch beleid 2019-2022 onderzoeken we momenteel of we
binnen deze periode aan kunnen sluiten bij:
a. de bestuurlijke visitatie vanuit de PO-raad;
b. de audits binnen ons collega-schoolbestuur uit Geldermalsen, Fluvium. Gezien het andere
karakter van de Rijdende School vraagt dit enige aanpassing en gedegen voorbereiding. Met
deze audits vanuit een externe blik, anders dan die van een inspectie, hopen we onze
evaluatie in het kader van de kwaliteitszorg een extra impuls te geven.

Onderwijstijd
De organisatie en planning van ons ondenruijs is een hele belangrijke pijler om onze
doelstelling te kunnen bereiken. Wekelijks maakt de planner de planning gereed op basis
van de routes van de ouders. De presentie van kinderen wordt nauwgezet geregistreerd en
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de onderwijstijd van de kinderen continu gemonitord. Op basis van deze gegevens plant de
planner van 1 april tot 1 november (en indien nodig ook daarna) het onderwijs in. Ook in de
traditionele schoolvakanties. Kinderen missen immers zo nu en dan een'overrijdag'. Dit
compenseren wij door de schoolvakanties ook ondenvijs aan te bieden.
Zodra de planning gereed is, verdiepen leerkrachten zich in de kinderen die de komende
week aan hen toevertrouwd worden, hun vorderingen tot nu toe, de onderwijsdoelen voor de
betreffende kinderen, de leerstof, het kernconcepVthema en de mogelijkheden en kansen die
de locatie van komende week biedt voor ontwikkeling en leren.

Afspraken wat betreft het onderwijsprogramma
De basisschooltijden in de Rijdende School zijn:
8.45-10.30 uur
10.30-10.45 uur kleine pauze
10.45-12.15 uur
12,15-13.00 uur lunchpauze (thuis)
13.00-15.00 uur
Op woensdag wordt alleen de ochtenden les gegeven
ln groep 3 wordt dagelijks minimaal 70 minuten per dag gewerkt aan het ontwikkelingsgebied
taal/lezen/spellen. Dit is ook waar de meeste aanvankelijk leesmethodes vanuit gaan.
Dagelijks wordt een uur gerekend.

Vanaf groep 4 tot en met groep 8 gelden de volgende programma-afspraken. Voor elk kind
(tenzij anders afgesproken met de betreffende winterschool) wordt een dagprogramma
gemaakt gebaseerd op de volgende afspraken:

-

Dagelijks 60 minuten rekenen
Dagelijks 60 minuten taal en spelling
Twee maal per week 30 minuten BAVI lezen
Twee maal per week 30 minuten Vloeiend en Vlot in combinatie met bieblezen
60 minuten per week begrijpend lezen (Nieuwsbegrip)
30 minuten per week op de computer via Nieuwsbegrip XL oefenen

De leerlingen van groep 7 en I houden 1 x per reisseizoen een boekbespreking. Alle
kinderen kunnen een boekverslag maken nadat ze een boek gelezen hebben.
ln de praktijk betekent bovenstaande dat de kinderen meestal voornamelijk in de ochtend
instructies krijgen op de basisvaardigheden en werken aan hun dagprogramma voor taal,
lezen en rekenen. Zeker vanaf groep 3-4. De precieze vormgeving ervan verschilt uiteraard
wel eens, afhankelijk van de samenstelling van de groep en de eventuele mogelijkheden en
kansen in de omgeving. ln de middag staat wereldoriëntatie, Engels, 21't" eeuwse
vaardigheden, burgerschap en creatieve vorming centraal. Deze zijn ge'integreerd in de
Kernconcepten. Bovendien is er binnen de Kernconcepten aandacht voor het toepassen van
lees-, taal- en rekenvaardigheden zoals meten en wegen, instructies en opdrachten lezen,
verslagen of brleven schrlJven et cetera. Topografle ên kaartvaardlgheden stáat vanaf groep
5 afgewisseld om de week apart op het rooster van de kinderen (middels hun
dagprogramma).
De thema's van kleuterplein worden gekoppeld aan de Kernconcepten voor groep 3-8 zodat
samenwerking in de gehele school mogelijk is, ook van een afstand over kermissen en
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circussen heen. lnhoudelijk wordt hiervoor jaarlijks een schema opgesteld. De
Kernconcepten/thema's staan drie weken centraal met wekelijks andere doelen per
leeftijdscategorie. Na drie weken is er een 'uitloop'week. Deze week is wat betreft het thema
vrij in te vullen door de leerkrachten. ln het reisseizoen 2019 komen de volgende
Kernconcepten/thema's in de aangegeven periode aan bod:

Start 25 maart 2019
Start22 april 2019

Groei & Leven
Binding

Thuis & Familie

Start 20 mei 2019

Communicatie

Kunst

Start 17 iuni2019
Start'15 iuli2019
Start 12 augustus

Tiid & Ruimte

Een heel iaar rond

Evenwicht & Krinolooo
Materie

Eten

Energie

Alles groeit

Macht & Regels

Vrijthema

2019
Start 9 september
2019
Start 7 oktober 2019

Dieren

Pasen
Koningsdag,
Bevrijdingsdag en
Moederdaq
Hemelvaart, Pinksteren
en Vaderdaq

Bouwen
Anti-pestweek en
Dierendao
Kinderboekenweek en
Halloween

Wekelijks is er aandacht voor bewegingsonderurijs. Dit wordt, afhankelijk van de situatie en
mogelijkheden ter plaatse, in een sporthal/gymzaal of buiten georganiseerd.
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De inhoud van ons onderwijs
lGeorganiseerd ter plaatse in
lsporthal, gymzaal of buiten.

Bewegingsonderwijs

Cp momenten waarop het kan

naken we gebruik van een eigen

rakleerkracht of een aanbod van
:en sportvereniging of anderen.
Zie document afspraken Taal,
lPer kind volgen we zoveel
lmogelijk de lijn en methode van de ezen en spellen
lreguliere basisschool.
stellen zoveel mogelijk
lVoor begrijpend lezen hanteren we -eerlijn
de
Kernconcepten met
linnen
voor voortgezet
luieuwsOegrip,
opdrachten
retekenisvolle
Itechnisch lezen het BAVI-lezen
I
I

Nederlandse taal

Zie document afspraken
lPer kind volgen we zoveel
lmogelijk de lijn en methode van de R.ekenen

Rekenen en wiskunde

lreguliere basisschool.
de Kernconcepten, gebruik
lBinnen
van doelen per groep en
lmakend
methode Hello World

Engelse taal

lde

Aardrijkskunde, Geschiedenis,
Biologie en Wetenschap &

Techniek
Maatschappelijke
verhoudingen, waaronder

staatsinrichting

Kernconcepten Macht & Regels,
ïijd & Ruimte, Groei & Leven,
Energie, Evenwicht & Kringloop,
Communicatie, Materie en Binding
lKernconcepten Macht & Regels,
a Ruimte, Evenwicht &
lrilO
lKringloop, Communicatie en
lainoing
pten Binding

Geestelijke stromingen
lKernconce

Expressie-activiteiten (muziek,
drama, handvaardigheid)

luitend bij alle Kernconcepten i/Verkvormen

[ans
pt Macht & Regels

Bevordering sociale

redzaamheid, waaronder
gedrag in het verkeer
Bevordering van gezond

gedrag

Schoolveiligheid/
welbevinden van de
leerlingen

Bevordering actief burgerschap

en sociale integratie,

overdragen kennis
over/kennismaking met de
diversiteit van de samenleving

lxernconce

Cok afhankelijk van de leslocatie
nspelend op de kenmerken van
Je omgeving

Groei & Leven
Cok gesprekken rondom pauzes
lKernconcept
Gedurende de gehele schooldag,
specifieker en doelgericht binnen
de Kernconcepten Binding,
Communicatie en Macht & Regels

Gedurende de gehele schooldag,
specifieker en doelgericht binnen
de Kernconcepten Binding,
Communicatie en Macht & Regels
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Jonge kinderen krijgen een gevarieerd aanbod op de diverse ontwikkelingslijnen
onderscheiden door D. Memelink. Op deze ontwikkelingslijnen wordt de ontwikkeling
nauwlettend in de gaten gehouden middels het observatiesysteem van Memelink. De
methode Kleuterplein wordt als bronnenboek gehanteerd en de thema's zijn ge'integreerd
binnen de Kernconcepten. Zo 'ademt'een periode een overkoepelend concept uit en lokt
samenwerking, nieuwsgierigheid naar elkaar(s)werk en ontwikkeling op basis van spel en
uitdaging uit.
Wat betreft de toetsinstrumenten maken we gebruik van methodegebonden toetsen passend
bij de methode waarmee de kinderen werken vanuit de winterschool, CITO toetsen en AVI
toetsen voor lezen. De doelen van de Kernconcepten 'toetsen'we aan de hand van
observaties van presentaties of reflecties van kinderen en gemaakt werk.
Door de leerstof aan te bieden middels genoemde leermiddelen, door de wijze waarop deze
leermiddelen worden ingezet, het volgsysteem en de gereserveerde leertijd, voldoet de
Rijdende School aan de kerndoelen, de referentieniveaus voor Taal en Rekenen en de
wettelijke eisen zoals verwoord in artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs.

Leerlingzorg
Om de zorg voor kinderen te coórdineren en de leerkrachten te ondersteunen, zijn er op
school twee intern begeleiders: één voor de PO leerlingen en één voor de VO leerlingen.
Daarnaast is er een collega die de opleiding tot intern begeleider volgt die ondersteunt in
perioden van drukte. Samen met planner en de directeur bestuurder vormen de intern
begeleiders het zorgteam. Dit team komt regelmatig bij elkaar om de zorg met betrekking tot
alle kinderen in de school op elkaar af te stemmen.
Wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling van een leerling overleggen de consulent en
intern begeleider met elkaar. Ook de leerkracht en intern begeleider van de winterschool van
de betreffende leerling worden hierbij in de meeste gevallen betrokken. De Rijdende School
maakt zelf geen onderdeel uit van een Samenwerkingsverband. Alle leerlingen kunnen
echter wel via de winterschool aanspraak maken op de voorzieningen van Het
Samenwerkingsverband waarbij de betreffende winterschool is aangesloten. De afweging
daartoe geschiedt idealiter door de winterschool en de Rijdende School gezamenlijk.
lndien gewenst kan het zorgteam van de Rijdende School overleggen met eigen externe
professionals over (de gezondheid van) kinderen. ln dat geval bespreekt het zorgteam de
situatie met aan ons verbonden professionals zoals een pedagoog/psychloog en/of
schoolmaatschappelijk werker. Samen bekijken zij wat de juiste hulp is voor een kind. Om de
juiste hulp te vinden, maken de verschillende professionals ook gebruik van een digitaal
samenwerkingsinstrument: de Verwijsindex.
De Rijdende School werkt met een zorgplan. Hierin hebben we vastgelegd wanneer een
consulent met ouders of externe instellingen overleg heeft, om samen te komen tot een
afstemming over hoe te handelen rondom de zorg voor het kind. Vanuit de besprekingen kan
naar voren komen dat een leerling tijdelijk extra ondersteuning nodig heeft. Hiervoor stellen
de consulent en de intern begeleider een handelingsplan op. Het doel van een
handelingsplan is om tijdelijk extra leerhulp bieden. De leerling leert om te gaan met zijn
probleem, verkrijgt inzicht in de manier waarop het leert en krijgt handvatten om zelfstandig
verder te kunnen leren.
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Naast bovengenoemde hebben we in 20í8 een visie ontwikkeld op leerling zorg die leidend
is voor de komende beleidsplanperiode. De ambities geven we hieronder weer:

.
.
.
.
.
r
.
r

Wij zien de ontwikkeling van onze kinderen als een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van kind - ouders - winterschool en de Rijdende School. Wij
staan voor samenwerking en transparantie.
Wij werken met een Ontwikkel Groeidocument (te vergelijken met een
ontwikkelingsperspectief) voor elk kind. Wij verantwoorden onze opbrengsten op
individueel niveau.
Wij brengen het'totale' kind, zijnlhaar behoeften en het leerproces in beeld.
Wij brengen in beeld: Sociaal emotionele ontwikkeling en Zelfbeeld; Talenten en
interesses; Vaardigheden (cognitief, creatief, sportief, sociaal, waaronder ook Engels
en Stellen), lnzichten (doelen kernconcepten/thema's), Kennis.
Vanuit de kennis over het leerproces en de leerlijnen, bepalen we samen met een
kind (in een kind-gesprek) een plan.
Kinderen mogen ook zelf op deelvaardigheden aangeven datze'getoetst' willen
worden.
Signalering en voortgang observeren in de ontwikkeling staat centraal. Dit leggen we
vast middels methode overstijgende toetsen, methode gebonden toetsen en
observaties. Het logboek per kermis speelt een belangrijke rol in ons volgsysteem.
ln een beperkte periode van zes weken nemen we de C|TO{oetsen af (iaarlijks
bepaald door lB).
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5. ANALYSE VAN HET FUNCTIONEREN VAN DE RIJDENDE SCHOOL
Sterkte-zwakte analyse
ln het kader van het nieuwe strategische beleid/ondernemend schoolplan zien we de
komende vier jaren een aantal kansen(in- en extern) en bedreigingen (in- en extern) voor wat
betreft het onderwijs, de organisatie, het personeel en de leerlingen. Nadrukkelijk willen we
hiermee rekening houden in ons beleid en onze keuzes. Onderstaande sterkte/zwakte
analyse is tot stand gekomen in dialoog met het team en ouders.
Sterkte
Tevredenheid van ouders en leerlingen
Hoog ervaren sociale veiligheid
Open en laagdrempelige uitstraling naar ouders
Sterke, professionele & betrokken personeel
Diversiteit aan competenties en kwaliteiten
personeel
Flexibil iteit in organiseren
Tijd- en plaats onaíhankelijk onderwijs kunnen
bieden
Continue monitoring van'onderwijsparameters'
Ruimte voor ontwikkelingen, verbeteringen en
scholing (met name in de winter)
Financieel gezonde organisatie
Kansen
Loyaliteit van de ouders en de betrokkenheid
van de kermisbonden en circusorganisaties
Toenemende aandacht voor Actief Burgerschap
en sociale ontwikkeling van kinderen
Wetenschap en Techniek (onderzoekend leren)
Nieuwe vaardigheden (21 ste eeuwse)
Mogelijk nieuw curriculum (en onze deelname
aan Curriculum.nu)
Behoefte aan ondersteuning in VO en MBO
leeftijd van onze doelgroep
Veranderingen van traditioneel reisseizoen naar
geheel jaar
Afname management en toename aantal fte
ten behoeve van imair

Zwakte
Veel zelfstandig aan het werk in het veld
Communicatie onderling door a. de fysieke
afstanden tussen ons en b. de angst voor geven
en ontvangen van feedback
Door zelfstandigheid van leerkrachten, diversiteit
in aanpak zelfstandigheid, uitgestelde aandacht
maar ook het op leren komen voor jezelf
lm plementatie ICT toepassingen
Borging van afspraken blijft een aandachtspunt
Hoge werkdruk onderwijs gevend personeel in
reisseizoen (o.a. door reisafstanden)
Beperkte hoeveelheid minischolen
Verouderde materialen in de scholen
Bed

n

Fluctuerend aantal meereizende kinderen op
kermissen en bij circussen
Economische en politieke invloed op
ondernemerschap van onze ouders
ïoenemend aantal'hoppers' tussen
winterschool en rijdende school
Toename percentage kinderen met specifieke
onderwijsbehoeften (SBO en SO leerlingen)
Toenemende diversiteit binnen taal- en
rekenmethodes
Toenemende adm inistratieve druk
Dreigend leerkrachttekort, maar ook dreigend
tekort aan vakmensen/chauffeurs
lm

entatie ICT

AS

en

Landelijke ontwikkelingen
De volgende landelijke ontwikkelingen hebben we gesignaleerd die van invloed zijn of
zouden moeten zijn op ons beleid:

1. Een sterk toenemende aandacht

voor sociale vaardigheden van kinderen en actief

burgerschap;

2. Aandacht voor 21st century skills en voor een meer onderzoekende houding;
3. Aandacht voor curriculumontwikkeling (via Curriculum.nu);
4. Aandacht voor vermindering van de werkdruk;
5. Het centraler stellen van de rol van de leraar, autonomie bij de leraar,
verantwoordel ijkheden lager n de organ isatie;
Aandacht voor de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen (WE-PO-VO);
Ontwikkelingen rondom privacy beleid en de AVG.
i

6.
7.
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6. MEERJARENBELEID MET VERBETERPUNTEN OP HOOFDLIJNEN
Vanuit de sterkte/zwakte analyse, de door ons geformuleerde bouwstenen met ambities in het
strategisch beleid op inhoud, de cultuurwaarden en visies op leerlingzorg, kwaliteitszorg,
personeels- en financieel beleid, hebben we verbeterpunten geformuleerd voor de komende
vier jaar. Onze verbeterpunten op hoofdlijnen en prioriteiten werken we in dit hoofdstuk uit,
geordend naar kwaliteitsgebied het Onderzoekskader 2017 van de lnspectie van het
Onderwijs. ln oranje is achter ieder inhoudelijk verbeterpunt opgenomen met welke
bouwsteen uit het strategisch beleid het verbeterpunt verband houdt (Groei,
Ondernemerschap, Wereldburgerschap en Eigenaarschap). Soms is de verbinding gemaakt
met één van de centrale cultuunruaarden.

Kwal iteitsgebied Onderwijsproces
Binnen het kwaliteitsterrein Ondenruijsproces benoemen we verbeterpunten die te maken
hebben met het onderwijsaanbod, de zicht op ontwikkeling, het didactisch handelen, de

(extra)ondersteuning van leerlingen, samenwerking en toetsing/afsluiting.
unt
Het ontwikkelen van een visie en aanbod op Actief burgerschap en Sociale

integratie, waarbinnen speciale aandacht voor samenwerken van een afstand
en gebruik makend van de dialoog binnen Curriculum.nu
(Wereldburserschap)
Het vervangen van verouderde (kleuter)materialen ten behoeve van een
uitdaqende leeromqevinq (Ondernemerschao)
Het stimuleren van een onderzoekende houdinq (Ondernemerschap)
Het ontwikkelen van een visie en aanbod op het aanleren van nieuwe (21ste
eeuwse) vaardigheden (ondernemend gedrag, ICT vaardigheden,
probleemoplossen, creatief denken et cetera) (Ondernemerschap)
Het ontwikkelen van een nieuwe vlsie op het leren van een vreemde taal en
structureel aanbod van een vreemde taal, passend bij de dialoog binnen
Curriculum. nu (Wereldburqerschap)
Samenwerking en afstemming met winterscholen: Wijvoelen ons en worden
gezien als een volwaardig partner van winterscholen (door ouders en
winterscholen) (Cultuurwaarde Samen)
Het verder invoeren van het Ontwikkelingsvolgmodel van Memelink en het
borgen in de structuur van de organisatie en het onderwiis (Groei)
Binnen de basisvaardigheden (taal-lezen-rekenen) wordt gewerkt vanuit
diepgaande kennis van leerlijnen en met een, voor ons werkbare, directe
instructie-aanpak (Groei)
Leerlingen betrekken bij het stellen van eigen ontwikkelingsdoelen (Groei en
Eiqenaarschap)
Het ontwikkelen van een structurele aanpak voor begeleiding en
ondersteuning aan incidenteel meereizende VO leedingen (Cultuurwaarde
Ondernemerschap)

Prioriieri
Hoog

Hoog

Gemiddeld
Gemiddeld

Gemiddeld

Hoog

Hoog

Hoog

Gemiddeld
Hoog
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Kwaliteitsgebied Schoolklimaat
Het beleidsterrein schoolklimaat omvat de veilige omgeving voor leerlingen en een
ondersteunend pedagogisch klimaat. De verbeterpunten binnen dit kwaliteitsgebied staan
hieronder vermeld.

Actieve en zelfstandige houding van leerlingen wordt gestimuleerd met een
voorspelbare eenduidige aanpak/structuur (uit vragenlijst sociale veiligheid)
(Eioenaarschao)
Aanbod ontwikkelen en verankeren voor het leren opkomen voor jezelf (uit
vraqenliist sociale veiliqheid) (Groei)
Nieuwe minischolen laten bouwen afgestemd op onze wensen, rekening
houdend met de wensen van leerlingen en duurzaamheid. Wendbaarheid en
voldoende flexibel het onderwiis organiseren. (Ondernemerschap)
Afstandsonderwijs is een hele normale basis als aanvulling op onderwijs in
rijdende scholen (blended learning). Op deze manier garanderen we
voldoende onderwiistiid voor alle leerlinqen. (Ondernemerschap)
Werken aan een school klimaat waarin cultuurwaarden Samen, Vertrouwen
en Ondernemerschap herkend worden door kinderen, ouders en teamleden
lmolementatie privacv beleid en AVG

Prioriteri
Hoog

Gemiddeld
Hoog

Hoog

Hoog
Hooq

Kwal iteitsge bied Ondenruijsresu ltaten
Binnen het kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten vallen alle leerresultaten van leerlingen,
zowel cognitief als sociaal-maatschappelijk. Ook de vervolgsuccessen van kinderen na het
verlaten van de basisschool vallen hieronder.

' Prioriteri
Werken met een Ontwikkel Groeidocument voor ieder kind waarin de doelen
en leerqroei helder naar voren komt (Groei)
Verantwoordingswijze onderwijsresultaten vernieuwen op basis van
Ontwikkel Groeidocument per kind (Groei)

Hoog

Gemiddeld

Kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie
Met het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie wordt alles bedoeld wat een team doet om
de kwaliteit van het onderwijs te monitoren, te verbeteren en te verantwoorden. Het omvat
(het systeem voor) kwaliteitszorg, de kwaliteitscultuur en de kwaliteitsverantwoording.
Onderzoeken op welke wijze we aan kunnen sluiten bij een bestuurlijke of
colleqiale visitatie
Kwaliteitszorg cyclisch registreren middels de implementatie van
Schoolmonitor. oroces van kwaliteitszorq bewaken
Er is een professioneel statuut waarin de professionele ruimte van de
leerkrachten is vastqeleqd
We verantwoorden plannen en opbrengsten van ons beleid in overzichtelijke
iaarverslagen op'publieksvriendelijk' wijze (Cultuurwaarde Samen)
lmplementatie van ons plan, reqistratie- en volgsvsteem NaviLeren

Gemiddeld
Hoog
Hoog
Hoog
Hooq
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Kwaliteitsgebied Financieel beheer
Het kwaliteitsgebied financieel beheer omvat verbeterpunten ter bevordering van de
continu'iteit van de organisatie en de doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van
middelen.

Het formuleren van een onderbouwde visie op het vermogen van de

Hoog

Riidende School
De beqrotinq is beleidsriik en afqestemd op de visie op het vermoqen
Doelmatiqheid verantwoorden in bestuursverslaq
lnvesteren in onderwijs: in scholen, materialen, professionalisering en
functiereeks

Gemiddeld

Hooq
Hoog

Gezien de kleinere leerlingaantallen per kermis/circus en het veranderend ondernemerschap
van de ouders, investeren we de komende jaren in flexibeler inzetbare minischolen. Deze
nieuwe minischolen hebben een afschrijvingstermijn van 8-10 jaar en zijn afgestemd op het
lesgeven aan 3-5 kinderen. Dit vergroot onze 'wendbaarheid'. Bovendien wordt rekening
gehouden met de huidige milieunormen en eisen aan duurzaamheid. Hieronder staat in een
tabel de opbouw van ons huidige en toekomstige scholenbestand.
Aantallen per

2018

Grote scholen
Minischolen
Lesbussen
Nieuwe
variant mini

12

Totaal

A4

I

7

tt
6

10
5

3

3

2

1

0

2

4

6

5
0
8

22

22

21

21

21

5

B

Jaarplannen en jaarverslagen
ln jaarplannen wordt ieder jaar een keuze gemaakt voor een aantal verbeterpunten.
Bovendien wordt in de jaarplannen uitgewerkt op welke wijze aan de verbeterpunten gewerkt
wordt, wat we willen bereiken en wanneer we tevreden zijn. ln de jaarverslagen leggen we
verantwoording af voor de bereikte resultaten wat betreft deze verbeterpunten. Deze
jaarverslagen vertalen we naar een publieksvriendelijke versie op 'placematformaat'. Beide
varianten worden via de website gepubliceerd.
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Gerelateerde documenten
De volgende documenten staan in relatie tot dit strategisch beleid/ondernemend schoolplan

.
.
.
.
.
.
r
o
.
.
r

Jaarplannen per jaar;
Jaarverslagen per verantwoordingsjaar;
lnspectierapport februari 2015:
Schoolqids;
Sociale Veiliqheidsprotocol;
Regeling scholing & professionalisering en regeling gesprekkencyclus;
Uitkomsten ouder-, leerling- en personeelstevredenheid enquêtes;
Uitkomsten sociale veiligheidsenquête, inclusief actiepunten;
Zorgplan, zorgprofiel, jaarlijkse toets'kalender' en analyses leerling resultaten inclusief
actiepunten;
Rl&E;
MonitoringWerkdruk, inclusiefactiepunten.

