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De gang van zaken op de fysieke school.
Het onderstaande is richtinggevend. Afhankelijk van lokale of nationale omstandigheden, 
de grootte en indeling van het gebouw of het aantal leerlingen en leerkrachten kunnen 
aanpassingen nodig zijn.

1. Organisatie van leerlingen, leerkrachten en ouders.
 
De leerlingen worden verdeeld over stamgroepen tussen de 20 en 30 leerlingen met één 
full time leerkracht of twee part time leerkrachten. De leerlingen verschillen van leeftijd, 
maar niet meer dan  drie jaar.  De stamgroep blijft niet de hele dag bij elkaar; de bijeen-
komsten zijn ‘s morgens, bij de lunch en aan het einde van de schooldag.

Iedere leerling heeft een eigen coach. Bij voorkeur is dat een leerkracht, die één of meer 
dagen de  stamgroep van deze leerling begeleidt. Maar er kunnen ook redenen zijn om 
een leerling aan een andere leerkracht te koppelen, bijvoorbeeld als een leerling een on-
dersteuningsbehoefte heeft die past bij de specialisatie van een bepaalde leerkracht.

Betrokkenheid ouders. 
Er vindt een uitgebreide intake plaats tussen vertegenwoordigers van de school en de 
ouders, waarbij de situatie en mogelijkheden van het kind zoveel mogelijk in kaart worden 
gebracht. Ook komt aan de orde wat de rol van de ouders bij het leer- en ontwikkelpro-
ces van het kind zal zijn. Bovendien wordt vastgesteld wat de ouders kunnen en willen 
bijdragen aan de school: workshops verzorgen over hun werk, hobby, herkomst of andere 
onderwerpen die hen interesseren, of beschikbaar zijn als expert, voor virtuele consulta-
ties door leerlingen.

Individueel OntwikkelingsPlan. 
Per leerling wordt een Individueel OntwikkelingsPlan (IOP) vastgesteld, dat minstens eens 
per zes weken wordt geüpdated en wordt besproken de leerling. Bij die bespreking komt 
aan de orde of de doelen van de afgelopen zes weken zijn gerealiseerd en wat de doelen 
zijn voor de volgende zes weken. De talenten en mogelijkheden van de leerling zijn daarbij 
leidend met inachtneming van de kerndoelen van de school. Om en om zijn de ouders bij 
deze gesprekken aanwezig; dus eens in de twaalf weken. 

Naast deze zeswekelijkse bespreking heeft de coach regelmatig kortere leergesprekken 
met de leerling, om de voortgang te bewaken en problemen op te lossen. Hoe vaak dat 
gebeurt, hangt af van de leerling. Als het nodig is, worden ouders bij deze gesprekken 
betrokken.
 





2. De verdeling van de ruimtes in de fysieke school
 
De fysieke school is verdeeld in de volgende functionele ruimten:

A.  Ateliers 
De volgende zes ateliers zijn gewenst:

 ► Taallokaal
 ► Rekenruimte
 ► Creatief atelier
 ► Lab (atelier voor techniek, scheikunde, biologie )
 ► Oriëntatielokaal (aardrijkskunde- en geschiedenisatelier)
 ► Podium (muziek, dans, spel) 

(Bij meer dan zes beschikbare ruimtes hiervoor kunnen aardrijkskunde-geschiedenis en 
techniek-scheikunde/biologie uit elkaar worden gehaald) 
 
Een atelier is een ruimte waarbij inrichting en aankleding gericht is op het vak van het 
atelier. Binnen het atelier vinden vooral activiteiten plaats die samenhangen met het vak 
van het atelier. Dat betreft: 

 ► Een workshop door een leerkracht, leerling, ouder of ander in het kader van dit  
     vak. Leerlingen kunnen zich daarvoor inschrijven.
 ► Werkbesprekingen met de gespecialiseerde leerkracht op specifieke momenten.
 ► Zelfstandig werken alleen of met anderen aan activiteiten die met het vak  
     samenhangen. 

In het atelier bevindt zich een tv-scherm of korte afstandsbeamer met AppleTV, waardoor 
iedere iPad van een leerling daarop kan projecteren. Of een digibord/smartboard, maar 
dan wel met de mogelijkheid om vanuit een iPad te projecteren. 

En er bevindt zich een vast cameraatje, waarmee workshops kunnen worden opgenomen.
De ruimte wordt ook gebruikt voor: 

 ► Thuishaven stamgroep; hierin vinden de bijeenkomsten ‘s morgens,  de lunch en 
     vieringen, lessen sociaal-emotionele vorming e.d. plaats.
 ► Workshops over onderwerpen die niets met het vak van het atelier te maken 
     hebben, omdat een andere locatie niet beschikbaar is of niet geschikt.





B.  Stilteplein
Op dit plein zijn een grote groep kinderen zelfstandig, stil aan het werk. Toezicht richt zich 
op werksfeer en activiteiten, kinderen kunnen geen beroep doen op inhoudelijke of didac-
tische begeleiding. Toezicht (stil werken, geen spelletjes of sociale media) wordt gehouden 
door een onderwijsassistent of sociaal-pedagogisch werker. 

Deze ruimte kan ook worden ingezet voor presentaties of voorstellingen aan grote groe-
pen kinderen.

C. Projectruimte(s)
Hier kan een kleine groep kinderen met elkaar aan een opdracht of onderzoeksproject 
werken. Afhankelijk van de mogelijkheden in het gebouw betreft dit een grote ruimte of 
meerdere kleinere ruimten of een combinatie hiervan. 

Toezicht richt zich op werksfeer en activiteiten. Afhankelijk van de opdracht is er al dan 
niet inhoudelijke begeleiding. Leerlingen werken hier bij voorkeur zelfstandig, dus zon-
der leerkracht, afhankelijk van de vraag of zij al in staat zijn deze verantwoordelijkheid te 
dragen.

D. Overige ruimtes
(Eveneens afhankelijk van de beschikbare ruimte. Sommige ruimten kunnen dus een dub-
bele functie krijgen) 

 ► Bewegingsruimte/gymnastieklokaal
 ► Buitenruimte/speelplein
 ► Gespreksruimte(n)
 ► Personeelsruimte

Sommige ruimten kunnen ook als relaxruimte gebruikt en ingericht worden, als buiten-
schoolse opvang en school geïntegreerd zijn. 





3.  Workshops 

Mogelijke workshops: 

 ► Presentatie door een leerkracht of andere medewerker
 ► Instructie door leerkracht al dan niet gevolgd door een verwerking
 ► Presentatie van een of meer leerlingen
 ► Presentatie van een ouder of andere deskundige
 ► Begeleide inoefening
 ► Een voorbereid circuit waar kinderen zelfstandig doorheen gaan. 

Workshops die ook waardevol kunnen zijn voor niet-aanwezigen, worden standaard op-
genomen met de aanwezige camera en online beschikbaar gesteld voor andere leerlingen 
(eventueel ook voor andere scholen). Daarvoor is een eigen systeem opgezet (sCool-
Tube). Daarmee komt de verbinding tussen de fysieke en virtuele school tot stand.





4. Planning van de schooldag 

In principe bestaat een schooldag uit de volgende blokken (feitelijke invulling en exacte tijdstippen 
hangt af van wettelijke voorwaarden en keuzes van de school):

Inloopperiode (van opening gebouw tot 9.30 uur)
In deze fase komen de kinderen in het schoolgebouw aan en afhankelijk van het tijdstip en de duur 
tot de volgende fase gaan ze al dan niet met ouders erbij aan de slag met activiteiten naar keuze.

Start basisschooldag in stamgroep (9.30-10.00)
Alle leerlingen bevinden zich in hun stamgroep van kinderen van verschillende leeftijd (met een 
maximaal leeftijdsverschil van drie jaar). Die stamgroep wordt geleid door een fulltimer of twee 
parttimers.
Leerlingen komen bij elkaar in de ruimte toegewezen aan die stamgroep. 

Individuele taken (10.00-14.30) 
Daarna volgen de kinderen hun eigen rooster met een afwisseling van zelfstandig werken en geplan-
de activiteiten in de verschillende ruimtes. Dit duurt, onderbroken door de lunch in de stamgroep, 
tot een half uur voor de afsluiting van de basisschooldag.
Deze tijd wordt gebruikt voor geplande activiteiten in de ateliers, zelfstandig werken of deelname 
aan geplande activiteiten van de stamgroep.

Die activiteiten worden gepland in eenheden van een half uur of twee keer een half uur. 

Leerkrachten plannen activiteiten en workshops in, ook als die door leerlingen, ouders of externen 
worden aangeboden. Per activiteit of workshop wordt aangegeven voor wie deze bestemd is: alle 
leerlingen , leerlingen van een specifieke leeftijd of stamgroep, of een groep specifieke leerlingen. 
Bepaalde activiteiten/of workshops kunnen als verplicht worden aangemerkt voor een groep van 
leerlingen. Voor veel activiteiten geldt een maximaal aantal deelnemers. Alle activiteiten worden 
zichtbaar in sCoolTool (is het maximaal aantal deelnemers bereikt, dan is intekening niet meer mo-
gelijk). 

Leerlingen kunnen, desgewenst samen met hun ouders, hun schooldagen via sCoolTool op de iPad 
inplannen. Zij kiezen uit de workshops, zelfstandig werken in de stilteruimte of ateliers, of een werk-
bespreking houden. Zij baseren zich op de afspraken die in het individueel ontwikkelingsplan zijn 
vastgelegd.  

Laatste half uur van de basisschooldag in stamgroep (van 2.30 uur tot 3 uur)
Leerlingen keren weer terug in naar hun stamgroep in hun stamgroepruimte bij hun coach. Die 
tijd kan benut worden voor groepsactiviteiten, zoals zingen, debat, spel. Of zij bespreken relevante 
gebeurtenissen op school of erbuiten.
  
Buitenschoolse opvang. 
Na afloop van basisschooldag tot aan de sluiting van het gebouw is er een vloeiende overgang naar 
wat in Nederland BSO, buitenschoolse opvang, genoemd wordt. Afhankelijk van de wens van de 
ouders zijn kinderen nog op school en naar keuze bezig met activiteiten in en om het gebouw.  

Deze activiteiten zijn meer van een ontspannend karakter, maar er kunnen ook specifieke lessen ge-
geven worden waar het kind behoefte aan heeft, zoals bepaalde talen. Natuurlijk is het ook mogelijk 
dat de leerling met de schoolactiviteiten bezig is, de hele infrastructuur is immers ter beschikking. 
Alleen worden daarover dan geen workshops gegeven.

Ook hier worden groepsactiviteiten gepland in eenheden van een half uur of een heel uur. 





sCoolTool™
De planning van de schooldag, de agenda en de 
registratie ervan geschiedt via sCoolTool op de 
iPad van de leerling. Leerkrachten en ouders kun-
nen sCoolTool behalve met de iPad ook op het web 
benaderen.

In alle afzonderlijke ruimtes in de school hangen 
iBeacons, waardoor sCoolTool op de iPad de locatie 
van de leerling weet. Dat wordt gebruikt voor de 
planning: leerlingen kunnen een melding krijgen als 
ze niet in de juiste ruimte zijn.  

Leerkrachten weten welke leerlingen aanwezig zijn 
bij een workshop, en vergelijken dat met de aan-
meldingen. En er is een vastlegging van de feitelijke 
aanwezigheid en locatie van de leerlingen, hetgeen 
handmatige administratieve activiteiten tot een mini-
mum beperkt. 

Ten slotte is de registratie van de aanwezigheid ook 
belangrijk in verband met hulpverlening bij calamitei-
ten. Daarom wordt kinderen geleerd hun iPad altijd 
bij zich te hebben of op te bergen in het lokaal waar 
zij zelf ook zijn. 



CONTACT SOCIAL MEDIABEZOEK

Steve JobsSchool           | sCoolsuite B.V.
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