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Talent en vakmanschap
binnen Stichting Op Kop
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Voorwoord
Beste collega,
Ruimte voor talent, vakmanschap voorop! In het magazine dat voor je ligt presenteren we met veel plezier en ook met trots een selectie van het aanwezige
talent en vakmanschap binnen Stichting Op Kop.
Goed onderwijs geven aan kinderen is geen sinecure. Dit vraagt veel kennis
en vaardigheden van leerkrachten, onderwijsassistenten en schooldirecteuren.
Alle medewerkers op onze scholen hebben een stevige basis van kennis en
vaardigheden in huis. Daarnaast hebben we binnen Stichting Op Kop medewerkers met expertise op specifieke gebieden, zoals taal, rekenen, gedrag,
zorg, hoogbegaafdheid, ICT, beeldcoaching en begrijpend lezen. Binnen netwerken ontmoeten zij elkaar. Ervaringen worden gedeeld en er wordt van en
met elkaar geleerd. De kennis en expertise in onze netwerken is beschikbaar
voor alle scholen en medewerkers van Stichting Op Kop. Zo verhogen wij de
kwaliteit van ons onderwijs, zowel op school- als op individueel niveau.
Kinderen hebben hun eigen leerstijlen en voorkeuren. Kinderen die ‘booksmart’ zijn hebben bijvoorbeeld een ander aanbod nodig dan leerlingen die
‘handsmart’ zijn. Binnen Stichting Op Kop willen we tegemoet komen aan
die verschillen door variatie en verrijking van ons onderwijsprogramma.
We hebben aanbod voor specifieke groepen leerlingen. De Sophiaklassen
voor meer- en hoogbegaafde leerlingen, de OpMaatklassen voor leerlingen
die vooral met hun handen leren en aanbod voor leerlingen met spelling- en
leesproblematiek bijvoorbeeld. Met Hallo Wereld bereiden we leerlingen voor
op hun plek in onze complexe samenleving. Dit gebeurt in samenwerking
met de expertise van de docenten van het Centrum voor Vormingsonderwijs.
De GMR heeft expertise in huis als het gaat om medezeggenschap. Onze
GMR-leden denken, praten en beslissen mee over het beleid op allerlei
onderwerpen.
In dit magazine lees je wat al onze netwerken en projecten te bieden hebben
en wat ze voor jou, je leerlingen of jouw school kunnen betekenen. Op het
Intranet (zie Intranet/onderwijs/netwerken) staat een actueel overzicht van
de leden van alle netwerken, zodat je weet waar je terecht kunt met een
vraag over een specifiek onderwerp. Zo kunnen we binnen Stichting Op Kop
nog meer verbindingen leggen en gebruik gaan maken van elkaars talenten.
Ik hoop dat dit magazine daaraan gaat bijdragen.
Met vriendelijke groet,
Herman Wevers
Interim directeur-bestuurder

januari 2021
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Burgemeester de Ruiterschool, Kuinre

NETWERKEN

“Door het Netwerk Young
Professionals voel je
je snel thuis binnen de
stichting, omdat je elkaar
kent. Je bent niet alleen.”

Netwerk Young Professionals

Samen leren en ervaringen uitwisselen
Grote meerwaarde

In het Netwerk Young Professionals ontmoeten startende
leerkrachten binnen onze stichting elkaar om te sparren,
ervaringen uit te wisselen en kennis te delen. Iedere
beginnende leerkracht brengt zijn of haar eigen expertise
mee. Zo heeft de een al veel ervaring met het lesgeven
aan een eigen groep, weet een ander veel van talentontwikkeling door een afstudeeronderzoek en kan weer een
andere startende leerkracht alles vertellen over positieve
gedragsbenadering. Door deze kennis te delen helpen
de young professionals elkaar om steeds beter te worden
in hun vak.

Voor de stichting zijn onze young professionals van grote
meerwaarde. Zij nemen een onbevangen blik mee in de
school. Ze zijn op de hoogte van de laatste onderzoeken
op allerlei gebied en de nieuwste pedagogische inzichten. Ze staan open voor vernieuwing en verandering en
weten hoe ze dat, gebaseerd op onderzoek en vakliteratuur, vorm moeten geven. Zo zorgen onze young professionals voor een frisse blik op onze scholen.

Samen leren

Dat gebeurt ook door het samen volgen van scholing,
bijvoorbeeld over hoe je leer- en gedragsproblemen
herkent, een goed contact met ouders opbouwt of over
pedagogische tact. Door het samen te doen blijf je elkaar
opzoeken en voel je je snel thuis binnen de stichting.
Zo geven we binnen het Netwerk Young Professionals
het samen leren, zoals onze starters dat gewend waren
tijdens hun opleiding, een vervolg.
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obs De Toermalijn, Hasselt

NETWERKEN

“We streven naar het bieden van passend onderwijs
binnen de reguliere groep.
Voor leerlingen die daar
niet voldoende uitdaging in
vinden zijn er daarbovenop
de bovenschoolse Sophiaklassen, waar leerlingen
van alle scholen gebruik
van kunnen maken.”

Netwerk Hoogbegaafdheid

Samen werken aan passend onderwijs
voor meer- en hoogbegaafden
SiDi PO. Daarnaast wordt er gekeken naar gegevens
uit Cito en methodes, gedrag in de klas en de inbreng
van leerkrachten en ouders. Het beleid voor onderwijs
aan deze doelgroep is er in eerste instantie op gericht
passend aanbod binnen de eigen klas aan te bieden.
In overleg met de IB’er kijkt de leerkracht hoe het aanbod binnen de groep kan worden gecompact en verrijkt.
Voor leerlingen die vastlopen of voor wie dit toch nog
onvoldoende uitdaging biedt, hebben we de bovenschoolse Sophiaklassen waar leerlingen een keer in de
week naar toe gaan. Zo stroomlijnen wij het onderwijs
voor deze doelgroep binnen Stichting Op Kop.

Het Netwerk Hoogbegaafdheid is organisatorisch en
inhoudelijk verantwoordelijk voor de Sophiaklassen
(deze worden elders in dit magazine beschreven), maakt
het stichtingsbrede beleid voor onderwijs aan meer- en
hoogbegaafde leerlingen, en adviseert IB’ers, leerkrachten en ouders. In het netwerk participeren leerkrachten
die allemaal specialist in hoogbegaafdheid zijn (met een
hbo+ of masteropleiding). Zij wisselen ervaringen met
elkaar uit, delen kennis en sparren met elkaar tijdens de
netwerkbijeenkomsten.

Beleid voor meer- en hoogbegaafden

Binnen het netwerk zijn we voornamelijk bezig met het
vormgeven van het beleid voor meer- en hoogbegaafde
leerlingen, zodat we overal (in en buiten de Sophiaklassen) dezelfde kaders hanteren. Hierdoor heeft ons onderwijs aan deze doelgroep een kwaliteitsimpuls gekregen.
Stichtingsbreed traceren we hoogbegaafdheid bij
leerlingen door de inzet van het signaleringsinstrument
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Generaal van den Bosschschool, Willemsoord

NETWERKEN

“Wij ondersteunen leerkrachten zodat zij toekomstgericht les kunnen
geven.”

Netwerk ICT

Samen werken aan digitale geletterdheid
Werken aan vaardigheden

Het Netwerk ICT zorgt ervoor dat op al onze scholen
voldoende kennis is over de inzet van ICT-(leer)middelen.
Het netwerk wordt aangestuurd door de bovenschoolse
ICT-coördinator, die op de hoogte is van alle aspecten
die spelen bij de inzet van ICT en AVG. De ICT-coördinatoren van de scholen nemen vanuit het netwerk hun kennis en expertise mee naar hun school. Zij zijn het eerste
aanspreekpunt op school als het gaat om ICT-gerelateerde problemen. Ze bieden hun collega’s ondersteuning bij
het inzetten van ICT in de klas en helpen bij het vertalen
van de visie van de school in de inzet van ICT-middelen.

Belangrijk speerpunt van het Netwerk ICT is het bevorderen van de digitale geletterdheid van onze leerlingen.
Wij vinden het belangrijk dat zij ICT-basisvaardigheden
en informatievaardigheden beheersen, mediawijs zijn en
kritisch kunnen omgaan met online bronnen. Om hierin
optimaal les te kunnen geven, ondersteunt het Netwerk
ICT de leerkrachten met het toepassen en gebruiken van
educatieve software, devices en advies. Zo geven we
samen vorm aan onderwijs van nu.

Werken op eigen niveau

Bijna al onze leerlingen werken op een eigen device aan
opdrachten die de leerkracht heeft klaargezet. Meestal
gebeurt dit vanuit een methode, waarbij leerkrachten
direct resultaten van leerlingen kunnen inzien en waar
nodig kunnen bijsturen. Deze manier van werken zorgt er
niet alleen voor dat onze leerlingen op hun eigen niveau
kunnen werken. Ook komen ze in aanraking met vaardigheden die zij later nodig zullen hebben.
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obs De Voorpoort, Vollenhove

NETWERKEN

“Beeldcoachen is een
prima instrument om te
reflecteren op je eigen
functioneren. Voor je
eigen professionalisering
kan ik dit iedereen aanraden.”

Netwerk Beeldcoaches

Samen werken aan professionalisering
Binnen Stichting Op Kop werken gediplomeerde beeldcoaches die onderwijsprofessionals, zoals leerkrachten,
onderwijsassistenten of onderwijsteams, helpen om beter
te worden in hun vak. Beeldcoaching is een praktische
methodiek. Het is een krachtige vorm van coaching aan
de hand van korte video-opnames in de klas. De beeldcoach maakt op basis van de ontwikkelvraag van de
professionals opnames van het handelen. Deze worden
na afloop samen geanalyseerd. De opnames zijn erop
gericht het handelen van de professionals te versterken.
Ze zijn niet bedoeld om te beoordelen, maar om sterker
te maken. We kijken eerst en vooral naar de dingen die
goed gaan en bouwen die samen uit. Vaak kunnen kleine
veranderingen al een groot verschil maken. Het gehele
beeldcoachingtraject is vertrouwelijk, de coachee bepaalt
of en wat hij deelt.

• Hoe krijg ik rust in mijn groep?
• Hoe geef ik effectieve instructie aan mijn leerlingen?
• Hoe bied ik voldoende hulp aan de instructietafel in
een combinatiegroep?
• Wat heeft deze specifieke leerling van mij nodig om
zich optimaal te kunnen ontwikkelen?
• Voeren wij de methode in onze groepen op dezelfde
manier uit?

Altijd een goede match

Het Netwerk Beeldcoaches komt een aantal malen per
jaar bij elkaar. We wisselen dan van gedachten over de
taken en werkzaamheden van een beeldcoach, delen
ervaringen en maken gebruik van elkaars expertise. Ook
werken we aan onze professionalisering. Iedere beeldcoach heeft een eigen expertise. Zo hebben we bijvoorbeeld een gedragsspecialist, een hoogbegaafdheidsspecialist en een locatiecoördinator. Zo is er altijd een goede
match te maken tussen coachee en coach.

Verschillende ontwikkelvragen

Beeldcoaches kunnen voor uiteenlopende ontwikkelvragen worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan:
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obs De Samensprong, Steenwijk

NETWERKEN

“Een van onze netwerkleden is specialist in
jeugdliteratuur. Zij kan
van alles vertellen over
de inzet van jeugdboeken in de taallessen.”

Netwerk Taal

Samen werken aan goed taalonderwijs
Good practices

In ons Netwerk Taal komen taalspecialisten samen om
ervaringen te delen (bijvoorbeeld over methodes) en
tips en trucs uit te wisselen. We werken samen aan zaken die stichtingsbreed inzetbaar zijn, zoals een format
voor een taalbeleidsplan. Binnen het netwerk zijn verschillende taalspecialisten actief. Denk bijvoorbeeld aan
een specialist dyslexie, specialisten in bepaalde methodes (zoals Blink of Atlantis) en een coördinator van het
programma Bouw!.

We zijn er trots op wat onze taalspecialisten op hun
eigen (cluster)scholen al hebben gedaan. Zo hebben ze
bijvoorbeeld het aanvankelijk leesonderwijs zonder methode neergezet, waren ze betrokken bij de invoering
van de nieuwe leesmethode Atlantis en voerden ze leeren ontwikkelingsdoelen van Parnassys in voor groep 1
tot en met 3. Zo dragen de taalspecialisten bij aan goed
taalonderwijs op onze scholen.

Breed inzetbaar

Onze taalspecialisten zijn breed inzetbaar. Schoolbreed
kunnen ze ondersteuning bieden bij de ontwikkeling
van het taalbeleid, het enthousiasmeren van het team
voor taalonderwijs en de analyse van resultaten. Ze
adviseren en ondersteunen leerkrachten, bijvoorbeeld
bij het gebruik van een nieuwe taalmethode of als een
leerling vastloopt op het gebied van taal. Ook kunnen
ze samen met de leerkracht kijken naar welke materialen het beste gebruikt kunnen worden, of helpen bij
screening en observatie.

8

obs School B, Steenwijk

NETWERKEN

“Een veilige omgeving
maakt het voor een kind
makkelijker om aan zijn
gedrag te werken.”

Netwerk Gedrag

Samen werken aan een veilige omgeving
gedrag te werken. Wij hebben de kennis en de ervaring
binnen het Netwerk Gedrag om daar samen met de
scholen aan te werken. Zo ondersteunen wij stichtingsbreed een veilige (leer)omgeving.

De gedragsspecialisten in het Netwerk Gedrag werken
er naar toe om bovenschools ingezet te worden. Zij willen graag hun ervaringen en kennis over onderwerpen
rondom gedrag stichtingsbreed delen. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als groepsdynamica, faalangst,
pedagogisch klimaat en een sociaal veiligheidsplan.
Daarnaast kunnen zij leerkrachten ondersteunen in alles
wat met gedrag te maken heeft. Dat kan bijvoorbeeld
gaan om advies bij leerlingen met gedragsproblemen,
begeleiding van leerlingen (en hun ouders), het pestbeleid op school of het implementeren van een methode
voor sociaal-emotionele ontwikkeling.

Veilige omgeving

Voor de ontwikkeling van ieder kind is een veilige
schoolomgeving belangrijk. Als het gedrag van een
individuele leerling verbetert heeft de hele groep
daar profijt van. En andersom is het zo dat als het
pedagogisch klimaat in de klas prettig is, leerlingen
er sneller toe komen aan hun eigen (negatieve)
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obs De Vogelaar, Genemuiden

NETWERKEN

“Het begeleiden van
studenten doet er toe.
Wij tillen het op een
hoger plan, zodat zowel
student als school er
optimaal van profiteert.”

Netwerk Opleiden in de School

Samen werken aan een optimale opleiding
opleidingsscholen, delen we ervaringen en leren we
van elkaar.

Opleidingsinstituten en basisscholen werken steeds
meer samen in het opleiden van toekomstige collega’s.
Stichting Op Kop doet dat ook. Op onze (academische)
opleidingsscholen combineren studenten het stagelopen met het doen van praktijkgericht onderzoek.
Daardoor spelen de studenten een belangrijke rol in de
vernieuwing op onze scholen.

Samen optrekken in onderzoek

De OIS’er begeleidt ook het onderzoek dat studenten op onze opleidingsscholen uitvoeren. Belangrijk
uitgangspunt bij de onderzoeken is dat student en team
samen optrekken, zodat het onderzoek breed gedragen wordt. Een student heeft bijvoorbeeld onderzoek
gedaan naar talenten van kinderen. Aan de hand van
workshops is onderzocht waar kinderen blij van worden en hoe leerkrachten daar het beste op in konden
spelen. Zo stimuleert het onderzoek de professionele
ontwikkeling van student en team.

Opleider in de School

Op onze opleidingsscholen hebben we een geschoolde
Opleider in de School (OIS) in huis die aanspreekpunt is
als het gaat om stages binnen de school. De OIS’er
begeleidt de stageleergroep (waarin studenten en
leerkrachten samen werken aan hun professionalisering),
is stagecontactpersoon en biedt ondersteuning bij het
coachen van studenten. In het Netwerk Opleiden in de
School komen alle OIS’ers van Stichting Op Kop een
aantal keren per jaar samen. Daar sluiten de Hogeschool
KPZ en onze schooldirecteuren zoveel mogelijk bij aan.
Samen bespreken we de ontwikkelingen binnen de
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obs De Voorpoort, Vollenhove

NETWERKEN

“Leerkrachten en leerlingen zijn enthousiast over
onze drempelspellen. We
zien ook in de resultaten
dat het werkt.”

Netwerk Rekenen

Samen werken aan goed rekenonderwijs
Ondersteuning op scholen

Binnen het Netwerk Rekenen delen we kennis, enthousiasmeren we elkaar en maken we gebruik van elkaars
expertise. Onze rekencoördinatoren hebben kennis van
Bareka (wat inmiddels al op veel scholen en in veel groepen is ingevoerd) en een deel heeft expertise op het gebied van het ERWD-protocol. Daarnaast zijn we uiteraard
goed op de hoogte van de gebruikte rekenmethode op
de eigen school.

Ook op schoolniveau dragen we als Netwerk Rekenen
ons steentje bij aan goed rekenonderwijs. Tijdens klassenbezoeken monitoren we bijvoorbeeld het automatiseren, we maken en onderhouden rekenbeleidsplannen,
we monitoren de rekenresultaten, we ondersteunen
leerkrachten als een leerling vastloopt op rekengebied,
we spelen een enthousiasmerende rol binnen het team
door bijvoorbeeld leuke lesideeën aan te dragen, we organiseren de rekendag, of we helpen bij het ontwikkelen
van een doorgaande leerlijn rekenen en zorgen dat deze
geborgd is. Zo werken we elke dag aan goed rekenonderwijs.

Stichtingsbreed aan de slag

Onze rekenspecialisten komen in het Netwerk Rekenen
bij elkaar om samen stichtingsbrede zaken op te pakken, met ruimte voor de eigenheid van de scholen. We
bespreken voorbeelden en wisselen expertise uit. Denk
bijvoorbeeld aan automatiseringsmethodieken, als vervolg op de uitkomst van Bareka. Een voorbeeld hiervan
is de inzet van drempelspellen, die groepsdoorbrekend
kunnen worden ingezet en waarmee ieder kind op zijn of
haar eigen niveau kan werken.
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obs De Samensprong, Steenwijk

NETWERKEN

“Wij zoeken met alle
betrokken partijen naar
de meest effectieve
aanpak om een leerling
zo optimaal mogelijk te
begeleiden.”

Netwerk Intern Begeleiders

Samen werken aan (preventieve) zorg
• het invulling geven aan eigenaarschap en talentontwikkeling van leerlingen

In het Netwerk Intern Begeleiders (IB’ers) staat onze
leerlingenzorg centraal, zowel stichtingsbreed als op
schoolniveau. De IB’ers overleggen en bevragen elkaar,
houden elkaar scherp en profiteren van elkaars expertise.
Er is veel kennis binnen het netwerk. Bijvoorbeeld over
coaching van leerkrachten, over wat er door hulpverlenende instanties kan worden gedaan of over specifieke
technieken in gespreksvoering. Een aantal IB’ers is daarnaast nog specialist, bijvoorbeeld in hoogbegaafdheid,
taal, gedrag of rekenen, of vervult de taak van locatiecoördinator.

Ondersteuning op school

Daarnaast ondersteunt de IB’er leerkrachten op school
door bijvoorbeeld groepsbesprekingen te voeren,
schoolresultaten te analyseren, beleidsadviezen te geven,
te coachen of de leerkracht te helpen bij het maken van
een plan van aanpak voor een individuele leerling. Dat
werpt vruchten af. Leerkrachten constateerden bijvoorbeeld dat leerlingen niet goed uit de voeten konden met
de verwerking van zelfstandige opdrachten of moeite
hadden met het indelen van hun werk. In overleg hebben
we ervoor gezorgd dat deze leerlingen extra uren gerichte ondersteuning kunnen krijgen van bijvoorbeeld een
onderwijsassistent. De leerlingen zijn hier ontzettend blij
mee en de leerkracht kan weer goed verder in de klas.
Zo werken we samen aan goede leerlingenzorg.

Stichtingsbrede (preventieve) zorg

De IB’ers in het netwerk werken mee aan de inrichting en
uitvoering van (preventieve) leerlingenzorg en onderwijskundige thema’s. Denk bijvoorbeeld aan:
• de invulling van de rol als IB’er
• het up-to-date maken (en houden) van de
zorgstructuur
• het krachtig neerzetten van de zorgroute
• de professionele dialoog over goed onderwijs voeren
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Burgemeester de Ruiterschool, Kuinre

NETWERKEN

“Ik kan nu een Triolet
toepassen in de klas, een
werkwijze waarbij je met
zintuigen werkt en deze
gebruikt in een gedicht.
Zo werk je creatief én
effectief aan begrijpend
lezen!”

Professionele Leergemeenschap: Lezen met Begrip

Samen aan de slag met begrijpend lezen
Leerkrachten van verschillende stichtingen, waaronder
Stichting Op Kop, komen in de Professionele Leergemeenschap (PLG) bij elkaar om samen te kijken hoe je het
vak begrijpend lezen (lezen met begrip) kunt vormgeven.
Het netwerk wordt aangestuurd door een taalspecialist
van de stichting Avez. In het netwerk zitten lees- en taalcoördinatoren, en leesspecialisten. Het zijn enthousiaste
leerkrachten die hun eigen kennis en vaardigheden op
het gebied van begrijpend lezen willen uitbreiden en
anderen willen helpen bij het ontwikkelen van het vak.

Divers aanbod

De PLG heeft verschillende ingrediënten in huis om leerkrachten te ondersteunen bij het vormgeven van begrijpend lezen. Denk bijvoorbeeld aan:
• een inspiratiesessie over jeugdliteratuur
• een gastles Close Reading
• wetenschappelijke literatuur
• een workshop creatief schrijven
• een QuickScan (leesonderwijs) en andere interventies
op het gebied van lezen en lezen met begrip
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• uitleg over het werken met toetsen/monitoring
• oefenen met modelen (voordoen, hardop
denken) in de klas

Creatief aan de slag

Begrijpend lezen is een belangrijk vak op school. Met de
PLG willen wij niet alleen leerkrachten ondersteunen om
het vak goed vorm te geven. Ook willen we laten zien
dat er allerlei creatieve manieren zijn om met begrijpend
lezen bezig te zijn. En dat gaat al heel erg goed. Naar
aanleiding van onze workshop creatief schrijven die we
op verschillende Op Kopscholen gaven, hebben we bijvoorbeeld gemerkt dat veel leerkrachten onze opdrachten zijn gaan gebruiken in hun eigen onderwijspraktijk.
Zo helpen we het begrijpend lezen net iets beter en
leuker te maken.

obs Beatrixschool, Steenwijk

AANBOD

“Kijk maar naar alle geplaatste foto’s op ons
Klasbord voor ouders’.
Je ziet alleen leerlingen
die stralen en supertrots
zijn op hun werkstukken.
De mensen die we spreken
bij de excursies staan versteld van de kennis en
input van onze leerlingen.”

Aanbod OpMaatklassen

Voor leerlingen die leren door te doen
er gedaan wordt, maar staat ook open voor aanvullingen
of oplossingen die de leerlingen aandragen. Initiatief
van leerlingen waarderen we. Naast de lessen op school,
gaan de leerlingen ook op excursie naar bedrijven.

De OpMaatklassen zijn voor leerlingen van groep 6 t/m 8
die meer ‘handsmart’ zijn dan ‘booksmart’. Ze leren vooral door te doen. Leerlingen komen ervoor in aanmerking
als ze het uitstroomprofiel praktijkonderwijs of vmbo
basisberoepsgerichte leerweg hebben. We bieden de
OpMaatklassen aan op obs Beatrixschool (Steenwijk) en
obs De Voorpoort (Vollenhove).

Meerwaarde

Leerlingen kunnen in onze OpMaatklassen laten zien
waar ze goed in zijn en krijgen daardoor meer eigenwaarde. Zo laten we leerlingen opbloeien.

Inhoud en organisatie

Leerlingen van verschillende scholen komen een keer per
week in groepen van rond de acht een dagdeel bij elkaar.
We werken vanuit een stamlokaal. Een veilige basis, waar
een vaste structuur wordt geboden. De leerstof sluit aan
bij de profielen van het praktijkonderwijs en de basisberoepsgerichte leerweg. Bijvoorbeeld Techniek, Horeca
en Groen. Leerlingen gaan vooral praktisch aan de slag.
Er wordt onder andere gekookt, gezaagd, getimmerd en
geboord. De leerlingen werken individueel of samen aan
een opdracht. Denk aan het maken van een elektrisch
lampje voor naast je bed of het klaarmaken van eten en
drinken. De leerkracht van de OpMaatklas bepaalt wat
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obs Zuiderbasisschool, Giethoorn

AANBOD

“Stichting Op Kop heeft
een open cultuur en heeft
respect voor alle levensbeschouwingen. Onze
scholen vormen daardoor
een mooie basis voor
kinderen om zich voor te
bereiden op onze pluriforme samenleving.”

Aanbod Hallo Wereld

Om leerlingen voor te bereiden op leven
in een pluriforme samenleving
dezelfde week) op aan in de lessen sociaal-emotionele
ontwikkeling en burgerschapsvorming. Kinderen leren
samenleven en samenwerken, met acceptatie van elkaars
verschillen. Denk bijvoorbeeld aan verschillen in talenten
en culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden. Daarnaast maken ze kennis met begrippen
als democratie, sociale verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid. Door er met elkaar over te praten ontstaat
er begrip voor elkaar en leren leerlingen zichzelf en de
wereld beter kennen.

Met Hallo Wereld geven we vorm aan onze openbare
identiteit. Het is een samenwerking tussen vakleerkrachten HVO, PC GVO en IGVO van het Centrum voor
Vormingsonderwijs en groepsleerkrachten. Ze verzorgen
samenhangend onderwijs op maat dat gericht is op
levensbeschouwelijke identiteit, burgerschap en sociaal-emotionele vorming. Zo willen Stichting Op Kop en
het Centrum voor Vormingsonderwijs kinderen voorbe-reiden op hun positie in een pluriforme samenleving.
Hallo Wereld hebben we nu op de meeste Op Kopscholen ingevoerd. De komende jaren breiden we het
uit naar al onze scholen.

Meerwaarde

De samenwerking zorgt voor verbinding in alle lagen van
het onderwijs. In de klas, bij de groepsleerkrachten en
bij de vakdocenten. Deze verbinding heeft een positieve
invloed op de kwaliteit van de vormingslessen.

Inhoud en organisatie

De leerlingen krijgen een keer per week les van de PC
GVO/HVO/IGVO-vakdocent. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de groepsleerkracht. De lessen worden
gegeven vanuit een thema en zijn gericht op levensbeschouwelijke identiteit. De groepsleerkracht sluit hier (in
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AANBOD

Ouder: “Toen ik vanmorgen
met mijn zoon fietste zei hij
ineens heel hard ‘dat klopt’.
Hij legde me uit dat hij een
bord had gezien waarop
stond ‘Gewoon jezelf zijn is
ook een vak’. Ik vond het
zo mooi om te horen. Dat
heeft zeker te maken met
de Sophialessen.”

Aanbod Sophiaklassen

Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
• de Doelen en Vaardigheden van Stichting Leerplan
Ontwikkeling (creatief denken, kritisch denken,
analytisch denken, denken over denken, motivatie,
samen leren, ICT-vaardigheden, zelfinzicht, zelfsturing
en communiceren)

De Sophiaklassen zijn bovenschoolse klassen voor meeren hoogbegaafde leerlingen die extra uitdaging nodig
hebben. In de reguliere groep wordt eerst het aanbod
gecompact en verrijkt. Als een leerling dan alsnog
vastloopt of niet voldoende uitdaging heeft, kan hij of
zij worden aangemeld voor een van de Sophiaklassen.
Stichting Op Kop heeft Sophiaklassen voor zowel de bovenbouw (groep 5 t/m 8) als de onderbouw (groep 2 t/m
4). De klassen danken hun naam aan Sophia, de godin
van de wijsheid.

Meerwaarde

We merken dat onze Sophiaklassen deze leerlingen
uitdagender en passender onderwijs bieden. Door de
omgang met ontwikkelingsgelijken vinden zij een stukje
herkenning, ze kunnen meer zichzelf zijn. Ze leren er
bijvoorbeeld omgaan met onzekerheid of faalangst, hoe
je kunt doorzetten en wat dat kan opleveren, of hoe je
een pittige taak nou eigenlijk aanpakt. Een jongen uit
groep 3 was bijvoorbeeld vaak onzeker en faalangstig en
vond het moeilijk om door te zetten. Hij koos altijd voor
gemakkelijke opdrachten, waarvan hij zeker wist dat hij
ze goed zou kunnen maken. In de Sophiaklas werd extra
aandacht besteed aan ‘fouten maken mag, elke dag’.
Daarna begon hij pittigere opdrachten te kiezen. Hierdoor ervaarde hij dat dat meer moeite kost, maar ook
een veel fijner gevoel oplevert als het lukt.

Inhoud en organisatie

Een keer per week komen de leerlingen van verschillende scholen anderhalf tot twee uur bij elkaar op één van
onze Sophialocaties. Ze krijgen les van een specialist
hoogbegaafdheid. Belangrijke pijlers van het onderwijs
zijn:
• de omgang met ontwikkelingsgelijken
• het stimuleren van een ‘groeimindset’ (kinderen
met een groeimindset geloven dat ze zichzelf steeds
kunnen blijven verbeteren en ontwikkelen)
• leren leren
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“Door vroeg te signaleren
en passende ondersteuning te bieden, hebben
de kinderen van Stichting
Op Kop meer kans op een
goede lees- en spellingsvaardigheid.”

Aanbod gespecialiseerde lees- en
spellingsbegeleiding

Voor leerlingen met een zeer
sterk vermoeden van dyslexie
met Bouw!. Dit programma wordt nu voor alle scholen
van Stichting Op Kop ingevoerd. Door het preventieve aanbod te versterken en er naartoe te werken dat
leerlingen met ernstige lees- en spellingsproblemen
zo goed mogelijk gefaciliteerd worden door hun eigen
school, kan er eerder passende hulp geboden worden.
Wanneer deze hulp onvoldoende blijkt kunnen kinderen
uit Zwartewaterland (als voldaan wordt aan de benodigde criteria) verwezen worden naar een instantie voor
vergoede zorg aan kinderen met Ernstige Enkelvoudige
Dyslexie. Kinderen uit Steenwijkerland (die voldoen aan
de benodigde criteria) kunnen worden aangemeld voor
een begeleidingstraject door de lees- en spellingsbegeleider van Stichting Op Kop.

Stichting Op Kop heeft voor leerlingen van de scholen
in de gemeente Steenwijkerland vanaf 1 januari 2021
lees- en spellingsbegeleiding in huis, specifiek voor
leerlingen waarbij de school minimaal een half jaar lang
zorg op niveau 3 heeft geboden en die (na toetsing van
het voortraject) in aanmerking komen voor behandeling
op zorgniveau 4. Naast dit specifieke bovenschoolse
aanbod, dat gegeven wordt door één bovenschools
specialist, werken wij werken wij op al onze scholen aan
een preventieve aanpak om lees- en spellingsproblemen
bij leerlingen in een vroeg stadium op te sporen en aan
te pakken.

Preventief aanbod

Bouw! is een computergestuurd programma waarmee
vroegtijdig lees- en spellingsproblemen worden gesignaleerd en zorg op niveau 3 kan worden aangeboden.
Een deel van onze scholen werkte al naar tevredenheid

Bovenschoolse aanpak

De lees- en spellingsbegeleiding vindt individueel
plaats waar het moet en in kleine groepjes waar het kan.
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vervolg

Voor leerlingen met een zeer
sterk vermoeden van dyslexie
heden binnen de stichting te halen, kunnen leerlingen
eerder begeleid worden.

Het kan voorkomen dat een leerling naar een andere
school moet voor zijn of haar begeleidingsmoment.
De begeleiding bestaat uit behandeling op het gebied
van lezen en spellen, en psycho-educatie. We spreken
met kinderen over wat de ernstige lees- en spellingsmoeilijkheden met hun doen en we geven tips en adviezen hoe er mee om te gaan. Naast de begeleiding op
het moment zelf geven we ook huiswerk mee. Leerlingen
die na afronding van dit intensieve traject nog steeds
zeer zwak presteren óf geruime tijd na afronding van het
traject terugzakken naar dit zeer zwakke niveau, komen
in aanmerking voor een dyslexieonderzoek.

Meerwaarde

Kinderen maken zich het lezen en spellen beter eigen,
krijgen meer zelfvertrouwen en laten meer ontwikkeling
zien. Dat zorgt voor meer plezier in leren. Door de zorg
aan kinderen met ernstige lees- en spellingsmoeilijk-
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MEDEZEGGENSCHAP

“We zijn er trots op dat
de GMR zichtbaar is
binnen Stichting Op Kop.
Onze nieuwsbrief draagt
daar in belangrijke mate
aan bij.”

GMR

Samen sterk door medezeggenschap
hiervan profiteren. Dat is ook gebeurd.

Een bestuur met meerdere scholen heeft ook een
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In de
GMR zitten personeelsleden en ouders van de verschillende Stichting Op Kopscholen. Zij praten en beslissen
mee over processen en besluiten die bovenschools
worden genomen. De GMR van Stichting Op Kop heeft
vier expertgroepen: onderwijs, personeel, financieel en
algemeen.

Goed zichtbaar

In onze nieuwsbrief communiceren wij over alle zaken die
in de GMR besproken worden. Deze wordt goed gelezen
en daar zijn we trots op. Daarnaast houden wij contact
met scholen en medewerkers door hen vragen te stellen
of om input te vragen, door cursussen medezeggenschap
aan te bieden, door tweemaal per jaar een gezamenlijke
avond te organiseren en door een workshop te verzorgen
tijdens de studiedag.

Rechten

De GMR heeft advies-, instemmings- en initiatiefrecht.
Wij geven bijvoorbeeld advies over de begroting van
Stichting Op Kop en onze personeelsgeleding stemt in
met het bestuursformatieplan. Een mooi voorbeeld van
waar ons initiatiefrecht toe kan leiden is de besteding
van de stakingsgelden. We hebben de directeur-bestuurder voorgelegd dat wij dit graag weer terug naar
de scholen wilden laten vloeien, zodat onze leerlingen
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