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Prisma
Stichting Prisma vormt het bevoegd gezag van 10 katholieke basisscholen, een openbare basisschool en een school voor speciaal
basisonderwijs in de gemeente Peel en Maas. Ruim 170 personeelsleden werken samen aan het onderwijs voor ongeveer 1700
leerlingen. Prisma heeft als gemeenschappelijke opdracht basisonderwijs (inclusief voor-, tussentijdse en naschoolse opvang) te
verzorgen voor kinderen van 4-12 jaar, in educatief partnerschap met ouders/verzorgers en in nauwe samenwerking met instituten voor
de voorschoolse periode en scholen voor voortgezet onderwijs.
Prisma heeft een hernieuwde missie en visie met een nieuwe huisstijl, kernwaarden en strategische beleidsplan 2019 – 2023 opgesteld.
Het resultaat van mooie gesprekken en diepgaande discussies over de ontwikkeling van onze kinderen binnen integrale kindcentra met
directeuren, kernpartners en medewerkers van het ondersteuningsbureau.
Het strategisch beleidsplan van Prisma geeft richting op IKC De Kemp betreffende de volgende zaken:
- Personeelsbeleid
- Stelsel van kwaliteitszorg
- Beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële bijdragen
Het schoolondersteuningsprofiel van IKC De Kemp vindt u hier:
In de volgende pagina’s nemen we u graag mee in de beschrijving van het onderwijskundig beleid van IKC De Kemp.
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‘Op IKC De Kemp gaan we iedere schooldag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school; het vijf-gelijke-dagen-model. Wij zorgen voor eigentijds, maatschappij
betrokken onderwijs in een veilige leeromgeving. Op onze school werken we in unit-onderwijs waarin we zo optimaal mogelijk tegemoet kunnen komen
aan de verschillende onderwijsbehoeften van onze kinderen. Een model waarin kinderen zoveel mogelijk kansen krijgen zichzelf te ontwikkelen en waarin
de inzet van leerkrachten zo effectief mogelijk kan worden benut. Wij vinden het belangrijk dat kinderen van verschillende leeftijden van en met elkaar
leren. Afhankelijk van het doel van een activiteit worden kinderen samengevoegd. Door ons onderwijs op deze manier in te richten doen we structureel
een beroep op vaardigheden die wij van belang achten: samenwerken, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch en creatief denken,
zelfstandig werken, etc.
Basisgroepen
Een van onze uitgangspunten is dat kinderen hun dag beginnen en eindigen vanuit een vaste basisgroep. Deze setting biedt veiligheid en geeft de
mogelijkheid om te werken aan het groepsproces en aan basisvaardigheden. Het geeft de leerkracht de mogelijkheid om kinderen aan het begin van de dag
te mee te nemen in de structuur van de dag, het plannen, het maken van afspraken en het beantwoorden van vragen die er bij kinderen zijn. In de
basisgroep doen de kinderen vooral activiteiten die te maken met het werken aan thematische onderwerpen en sociale en emotionele thema’s.
Instructiegroepen
Er zijn ook momenten dat het mogelijk is dat uw kind met kinderen uit andere basisgroepen samenwerkt in een instructiegroep. Overwegend in de
ochtenduren vindt in de groepen 3 t/m 8 instructietijd plaats. De vakken Nederlandse taal, Engels, rekenen, bewegingsonderwijs, verkeer en sociaal
emotionele ontwikkeling en burgerschap worden methodisch aangeboden.
Thematijd:
Overwegend in de middaguren vindt in de basisgroepen thematijd plaats. Wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur), techniek, cultuur,
burgerschap, tekenen, handvaardigheid en muzikale vorming wordt thematisch aangeboden. Het thema van wereldoriëntatie komt vanuit de methode
Projects4learning en staat enkele weken centraal waarbij de bovengenoemde vakken binnen het thema geïntegreerd worden. Cultuureducatie en
verkeerseducatie is binnen thematijd geïntegreerd en opgenomen in ons onderwijsconcept.

‘IKC De Kemp is een Katholieke basisschool. Elk kind is op IKC De Kemp welkom. Onze school staat open voor mensen met andere levensbeschouwelijke
opvattingen en met respect voor de eigen inbreng van kinderen en ouders. We zijn ervan overtuigd dat alle kinderen, wat de godsdienstige, sociale of
culturele achtergrond ook is, gezamenlijk op school kunnen opgroeien en samen tot volle ontplooiing kunnen komen. Wij denken dat kinderen juist
daardoor leren begrip op te brengen voor andere meningen en het als vanzelfsprekend ervaren dat er mensen met andere overtuigingen zijn.’

IKC De Kemp * Kempstraat 36 * 5987 AH EGCHEL * T. 077-3073636 * E. info@ikcdekemp.nl

1. Onderwijs in beeld
De Kemp zorgt voor uitdagend en integraal onderwijs waarin kinderen met hoofd, hart en handen leren in een rijke omgeving die hen toerust voor een
volwaardige plek in onze samenleving.
Prisma
1.1 Elke school heeft een
(naar de bedoeling)
functionerend bij de
situatie passend
Kindcentrum en werkt
vanuit een doorlopende
leer- en ontwikkellijn van
0-14 jaar
1.2 Elk kindcentrum heeft
realistische
arrangementen
afgestemd op de
diversiteit en talenten
van kinderen.
1.3 Medewerkers van het
kindcentrum zijn
geschoold en/of
bekwaam in het werken
met en vanuit de
doorlopende leer- en
ontwikkellijn 0-14 jaar.

Strategisch beleid De Kemp

Op De Kemp geven we ons onderwijs vorm vanuit de Unit-gedachte.
Op de Kemp zetten we in op effectieve instructie vanuit leerlijnen en doelen.

Planning
20192020
Doen

We geven groepsdoorbroken instructie gericht op leescategorieën.

Plannen
/Doen
Plannen
/Doen
Plannen
/Doen
Evalueren
/ Doen
Doen

Het niveau van Begrijpend lezen op De Kemp wordt naar een hoger level gebracht.

Plannen

Het niveau van automatiseren van het rekenonderwijs op De Kemp wordt naar een hoger level
gebracht.
Wij werken op De Kemp met schoolbrede thema’s en spelen hierbij in op burgerschap.

Plannen

We maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd. Denk aan dagplanning, planbord,
Kempplanner, ontwikkeltijd.
Doorgaande lijn in spelontwikkeling vanuit Pinkeltje t/m groep 3 (verrijken, doelen implementeren).
De nieuwe methodes gericht op taal en spelling worden geborgd.
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20202021
Doen /
Evalueren
Doen
Doen
Doen

20212022
Bijstellen
/ Doen
Doen /
Evalueren
Doen /
Evalueren
Doen /
Evalueren
Doen

Bijstellen
/ Doen
Doen /
Bijstellen
Evalueren / Doen
Doen
Doen /
Evalueren
Plannen
Doen

20222023
Doen
Bijstellen
/ Doen
Bijstellen
/ Doen
Bijstellen
/ Doen
Doen
Doen
Bijstellen
/ Doen
Doen

Doen /
Bijstellen
Evalueren / Doen

2. Kind in beeld
De Kemp zet zich onvoorwaardelijk in voor de ontwikkeling van elke leerling, waarbij we denken in kansen en mogelijkheden.
Prisma
2.1 Wij onderzoeken wat
het kind nodig heeft om
optimaal te ontwikkelen.
Hierop stemmen wij ons
aanbod af.
2.2 Hiertoe realiseren wij
voor elk kind een passend
arrangement, gebaseerd
op leer- en
ontwikkelingsbehoeften
2.3 Wij gebruiken en
verbreden de expertise
van het SBO; we zetten
die in op scholen in
situaties die ‘meer’
vragen.

Strategisch beleid De Kemp

Planning
20192020

Op De Kemp zetten we in op eigenaarschap van het kind.
We hebben de kinderen goed in beeld (ondersteuningsbehoefte formulier). Hiervoor zetten we in op
meer diepgang in de kind- en oudergesprekken.
Onze leerkrachten zijn in staat om het (leer)gedrag van hun leerlingen te zien en te verklaren.
De leraren stemmen aanbod, instructie, opdrachten en onderwijstijd af op de verschillen tussen
kinderen vanuit hoofd, hart en handen.
We bieden op De Kemp passende arrangementen aan (bijvoorbeeld: Maatwerkgroep(en), klusklas,
extra ondersteuningsmomenten).
De sociaal emotionele ontwikkeling van ieder Kempkind heeft onze aandacht. Voor de sociaal
emotionele ontwikkeling is er een doordachte doorgaande lijn in de school.
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Plannen
Plannen
/Doen
Plannen
Doen
Plannen
/Doen

20202021
Plannen

20212022
Doen /
Evalueren
Doen
Doen /
Evalueren
Doen
Doen /
Evalueren
Doen
Doen /
Evalueren
Doen /
Bijstellen
Evalueren / Doen
Doen
Doen /
Evalueren

20222023
Bijstellen
/ Doen
Bijstellen
/ Doen
Bijstellen
/ Doen
Bijstellen
/ Doen
Doen
Bijstellen
/ Doen

3. Kwaliteit in beeld
De Kemp stuurt op onderwijskwaliteit, waarbij we ons richten op door ons genormeerde en vastgestelde ijkpunten die de basiskwaliteit van het onderwijs in
beeld brengen.
Prisma
Strategisch beleid De Kemp
Planning
3.1 Wij meten cyclisch
201920202021wat het effect is op onze
2020
2021
2022
onderwijsontwikkeling
We werken aan een teambrede, gezamenlijk mindset wat betreft populatie en passend onderwijs.
Plannen Doen
Doen /
3.2 Wij evalueren onze
/Doen
Evalueren
kwaliteit formatief
We onderzoeken wat het juiste meetinstrument is voor het kind (didactisch en sociaal-emotioneel
Plannen Doen
Doen /
3.3 Wij gebruiken een
schoolbreed).
/Doen
Evalueren
kijkwijzer die we Prisma- De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten; er zijn toetsbare doelen geformuleerd en er wordt Plannen Doen
Doen /
breed in zetten om de
regelmatig geëvalueerd of deze doelen gehaald worden.
/Doen
Evalueren
basiskwaliteit van het
We houden klassenconsultaties bij elkaar: focus op effect van de leerkracht op de leerlingen.
Plannen Doen
Doen /
onderwijs in beeld te
/Doen
Evalueren
brengen.
Er heerst een professionele, open en veilige kwaliteitscultuur. Samen zorgen we ervoor dat de
Doen
Doen /
Doen /
3.4 Wij maken gebruik
kwaliteit verbetert.
Evalueren Bijstellen
van georganiseerde
Op De Kemp zetten we in op eigenaarschap van ieder personeelslid.
Doen
Plannen Doen
interne en externe
/Doen
feedback binnen de
Er zijn structurele momenten om met ouders in gesprek te gaan over de onderwijskwaliteit en parels Doen
Doen /
Doen /
gemeenschap Peel en
en dromen.
Evalueren Bijstellen
Maas aan de hand van
De school zorgt voor een doelgerichte samenwerking met Pinkeltje (2-4 jaar) en Het Bouwens
Doen
Doen
Doen /
vooraf geformuleerde
(voortgezet
onderwijs).
Evalueren
succescriteria om de
Het werken in de belevingstuin schoolbreed inzetten en koppelen aan leerdoelen.
Doen
Plannen Doen
effecten van ons
/Doen
onderwijs te meten.
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20222023
Bijstellen
/ Doen
Bijstellen
/ Doen
Bijstellen
/ Doen
Bijstellen
/ Doen
Doen
Doen /
Evalueren
Doen
Doen /
Bijstellen
Doen /
Evalueren

