
Schoolplan
’20/’25

Ieder kind mag er zijn! De Maashorst School Ieder kind mag er zijn! De Maashorst School 
is een school waar in een natuurlijke en veilige is een school waar in een natuurlijke en veilige 

leeromgeving een kind de ruimte en tijd krijgt om leeromgeving een kind de ruimte en tijd krijgt om 
zich te ontwikkelen. Ieder kind ontwikkelt zich namelijk zich te ontwikkelen. Ieder kind ontwikkelt zich namelijk 

in zijn eigen tempo en leert op zijn eigen manier. in zijn eigen tempo en leert op zijn eigen manier. 

De natuur en onze eigen leefomgeving De natuur en onze eigen leefomgeving 
bieden enorm veel mogelijkheden en bieden enorm veel mogelijkheden en 
uitdaging tot vanzelfsprekende groei.uitdaging tot vanzelfsprekende groei.

Visie Natuurlĳk leren 
is voor ons

Werken aan 
verbetering

Missie

De Maashorst School is een basisschool in Uden met een bĳzonder 
onderwĳsconcept, Natuurlijk leren. Bij Natuurlijk leren hebben 
wij als uitgangspunt; wat kan ik al. Door positieve motivatie en  
dagelijkse inspiratie uit de natuur,  leren we in de praktijk door te doen

 Kwaliteitszorg

  Organisatie

\

Visie
Ieder kind mag er zijn! De Maashorst School 

is een school waar in een natuurlijke en veilige 
leeromgeving een kind de ruimte en tijd krijgt om 

zich te ontwikkelen. Ieder kind ontwikkelt zich 
namelijk in zijn eigen tempo en leert op zijn eigen 

manier. De natuur en onze eigen leefomgeving 
bieden enorm veel mogelijkheden en uitdaging 

tot vanzelfsprekende groei.

Iedere begeleider is uniek en zorgt met zijn/haar 
talenten voor de groei van de kinderen. 

Steeds blijven zij zoeken naar passende vormen 
van natuurlijk leren bij het unieke kind. 
En ontwikkelen zij zichzelf ook continu 

met trainingen en ervaringen.

De Maashorst school
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Waar staan 
we voor; onze 
merkwaarden

• Gepersonaliseerd leren: op eigen niveau 
en tempo werken aan de kerndoelen

• Aandacht en tijd voor persoonlijke 
interesses en talenten

• Natuurlijk leren

• Diverse werkvormen

• Sociaal- emotioneel

Hoe werken wij  
aan verbetering

Door op onderstaande manier te werken 
volgen we of de verbeteringen en plannen die 
we in school uitvoeren ook voldoende zijn of 

nog meer verandering vragen.  
 

Missie
Op de Maashorst School werken we op ons eigen 
tempo aan de kerndoelen van het basisonderwijs, 

zodat we een goede aansluiting bij passend 
vervolgonderwijs voor iedere leerling realiseren. 

We doen dit door aan te sluiten bij de ontwikkeling 
van de leerlingen (gepersonaliseerd leren), te 

zorgen voor een rijke, uitdagende leeromgeving en 
bewust te werken aan een positieve basishouding, 
een groeimindset en de 21e eeuwse vaardigheden. 

 

Personeelsbeleid
Iedereen is van belang voor de school, de kinderen en hun ontwikkeling. 

De Maashorst School is een school in de startfase waarbij we investeren in begeleiders. 
Er moet een sterk team staan waarmee we de komende jaren 

de benodigde groei en ontwikkeling kunnen doormaken.

 Eisen van bevoegdheid
  Wij werken met bevoegde leerkrachten en onderwijsondersteuners

Onderhouden bekwaamheid
   Met studiedagen rondom ontwikkelingen op school of aanschaf nieuwe methodes en materialen.

   Daarnaast workshops en lezingen rondom actuele thema’s binnen de school. 
En uiteraard persoonlijke ontwikkeling door middel van studie en/of cursus.

 
Pedagogisch- didactisch handelen

   Al het personeel van de Maashorst School handelt volgens Gordon als basis voor communicatie.

Ontwikkeling en uitvoering onderwijskundig beleid
   Met coaching volgen wij de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig beleid. 

Dit leggen wij vast en blijven we met het team en persoonlijk verder door ontwikkelen en sturen waar nodig.

 
 

onderwijs 
ondersteuner

vrijwilliger

bevoegde 
leerkracht 

Onderwijstijd
Onze onderwijstijd, spelend leren is van maandag t/m 

vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur. 5 gelijke dagen. 

Schoolvakanties
Voor de schoolvakanties vallen wij onder regio zuid. 

De overheid stelt per schooljaar 9 weken vakantie vast. 
Deze verplichte vastgestelde weken zijn te vinden 

in de jaarkalender. De overige drie weken 
(maximaal 15 lesdagen) mogen ouders 

flexibel opnemen.

8.30-10.00 
Persoonlijk werk 
taal en rekenen

10.00-10.30 

fruit , drinken en 
bewegen

10.30 - 11.45  

werken aan keuzevakken 
thema, projecten, 

burgerschap en andere 
vakken

               11.45- 12.15  

  gezamenlijke lunch    
      met extra 
   keuzemenu 
lunchgerecht

              12.15- 12.30 

 buiten spelen   

12.30 – 13.00  

 gezamenlijke activiteit

13.00-13.45    

 keuze voor activiteit , 
les of hoek

13.45- 14.00     

 gezamenlijke 
opruimen en 
afsluiting 
van de dag

Toetsen
Toetsen doen we bij de Maashorst School

 op verschillende manieren die passen 
binnen onze visie.

• Via coaching bewaken we en houden we het 
overzicht. Zowel op sociaal-emotioneel gebied, 

het ontwikkelen en maken van kerndoelen en het 
kijken naar persoonlijke interesses en talenten. 

Hierbij gebruiken we gynzy.

• Voor taal en rekenen vanuit de kerndoelen en
leerlijnen toetsen we 1x per jaar met Boom en 

   2x per jaar vullen we de leergebieden 
in het LVS Spectrovita.

 
 

Aristoteles: 

“Een mens is  
van nature nieuwsgierig”
De Maashorst School heeft oog voor de toekomst 
met natuurlijk leren! Kinderen van 4 tot 13 jaar 
die hun talenten en kwaliteiten ontwikkelen 
zullen opgroeien tot verantwoordelijke, sociale, 
gemotiveerde, creatieve, oplossingsgerichte 
en respectvolle volwassenen.

2 0 1 9 - 2 0 2 0

• Kerndoelen taal en 
rekenen inzichtelijk en 
overzichtelijk krijgen

 doelenboek, portfolio 
voor kinderen, ouders 
en begeleiders opzetten 
i.s.m. het 
samenwerkingsverband;

• Toetsen Welke toetsen 
zetten we in en hoe;

• Leerlingen op 
meerdere manieren 
volgen

 Spectrovita goed 
beheren en BOOM 
volgens onze visie 
toevoegen voor volgend 
schooljaar.

2 0 2 0 - 2 0 2 1 2 0 2  1 - 2 0 2 2

• Verdere ontwikkeling van 
natuurlijk leren;

• Themawerk als werkvorm 
verder ontwikkelen;

• 21e eeuwse vaardigheden. 

• Een rijke leeromgeving 
opbouwen

 Een gevarieerder aanbod 
in werkvormen en 
materialen ontwikkelen;

• Sociaal emotionele 
ontwikkeling;

• Vreedzame school  
introduceren passend bij 
de visie van onze school;

• Een groeimindset en 
goede basishouding per 
leerling. Dit door veiligheid, 
vertrouwen en respect.

Onderwijskundig 
beleid

• We volgen wettelijke voorschriften

• We werken met een schoolondersteuningsprofiel 

• In ons schoolbeleid beschrijven we de veiligheid, 
ons pedagogisch-didactisch klimaat 

en het  schoolklimaat 
  

Promotie school voor groei  
aantal leerlingen ingeschreven  
op de Maashorst School
 

Start Groei
2019-2020 31 min. 25
2020-2021 50 min. 50
2021-2022 100 min. 50
2022-2023 150 min. 50
2023-2024 200 min. 75
2024-2025 250 min. 75

Werving begeleiders voor groei  
van het team binnen natuurlijk leren 

2020-2021 
• Gesprekkencyclus, ontwikkeling en taakverdeling via coaching 
   passend binnen de visie natuurlijk leren opzetten;
• Nieuwe begeleiders zoeken als groei doorzet.
2021-2022  
• Groei team verder ontwikkelen en op meerdere manieren volgen;
• Nieuwe begeleiders zoeken als groei doorzet.

Ontwikkelen huisvesting school
2019-2020 De tuin van de school wordt aangelegd.
2020-2021 Zorgen dat er voldoende meubilair is voor dit aantal 
kinderen en plan met wensen nieuwe locatie klaar maken voor 
gesprek gemeente.
2021-2022 Bij 100 leerlingen passen we niet meer in dit gebouw. 
Zodra we de grens van 75 zijn gepasseerd in dit schooljaar
moeten de gesprekken met de gemeente weer worden opgepakt.

Kwaliteitscyclus  
onderwijsinhoudelijk
De kwaliteitscyclus evalueren we jaarlijks en vinken deze af. 
Door groei en ontwikkeling ontstaan nieuwe punten. 
Deze zullen we jaarlijks bekijken en toevoegen.

act plan

docheck

Stichting De Maashorst School
Begroting

2019 2020 2021 2022 2023 2024
1-8-19 / 31-12-19

Baten en lasten 

Baten
Rijksbijdragen OCW 143.000€               420.000€               570.000€               750.000€               970.000€               1.200.000€            
Overige overheidsbijdragen -€                             52.000€                  52.000€                  52.000€                  52.000€                  52.000€                  
Overige baten 5.000€                    20.000€                  30.000€                  40.000€                  55.000€                  70.000€                  

148.000€               492.000€               652.000€               842.000€               1.077.000€           1.322.000€           
Lasten
Personeelslasten 115.000€               385.000€               490.000€               630.000€               810.000€               1.000.000€            
Afschrijvingen 2.000€                    8.000€                    15.000€                  22.000€                  29.000€                  37.000€                  
Huisvestingslasten 5.000€                    18.000€                  25.000€                  35.000€                  40.000€                  50.000€                  
Overige lasten 30.000€                  75.000€                  112.000€               135.000€               163.000€               195.000€               

152.000€               486.000€               642.000€               822.000€               1.042.000€           1.282.000€           

Saldo baten en lasten / Resultaat 4.000-€                    6.000€                    10.000€                  20.000€                  35.000€                  40.000€                  

Leerlingenprognose
Peildatum

1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023 1-10-2024

4-7 jaar 10 25 50 75 100 125
vanaf 8 jaar 19 25 50 75 100 125
totaal 29 50 100 150 200 250

0,4
0,4
1,8
0,6

Formatieplan prognose
directie
uitvoerend beleidsmaker
onderwijsgevend personeel
onderwijsondersteunend personeel
totaal 3,2

0,8
0,5
3,0
0,6
4,9

1,0
0,6
4,5
2,5
8,6

1,0
0,7
6,5
4,0
12,2

1,0
0,8
8,5
5,5
15,8

1,0
0,8

10,0
7,0
18,8

Persoonlijke 
ontwikkeling van 

talenten; van 
kinderen en 
begeleiders 

Basis voor 
kwaliteit is de 
veiligheid; een 
goede sfeer en 
aandacht voor 

elkaar 

De juiste mindset 
en basishouding; 

dan is 
ontwikkeling 
pas mogelijk

Kerndoelen als 
uitgangspunt, 
professioneel 

uitgewerkt in een 
gepersonaliseerd 
leren programma

Volgen van 
interesses; 

hier ontstaat 
ambitie

Kwaliteitszorg
Op de Maashorst School heeft ieder kind 

persoonlijke leerdoelen. Deze volgen en toetsen we. 
Dit is de basis van het kwaliteitsbeleid.

Ieder kind is uniek, vandaar dat zij een doorlopende leerlijn 
hebben die zij op eigen niveau en tempo. 

Deze volgen we met behulp van LVS spectrovita. 
De extra ondersteuning hebben we geregeld in het POS. 

Hiervoor gebruiken we de kerndoelen 
en referentieniveaus 

als uitgangspunt.

 
 

De organisatie gaat groeien. De organisatie zal hierop voorbereid moeten worden. De organisatie gaat groeien. De organisatie zal hierop voorbereid moeten worden. 
We kijken dan naar organisatorisch, huisvesting, personeel en aantal leerlingen.We kijken dan naar organisatorisch, huisvesting, personeel en aantal leerlingen.

De kwaliteitscyclus evalueren we jaarlijks en vinken deze af. De kwaliteitscyclus evalueren we jaarlijks en vinken deze af. 
Door groei en ontwikkeling ontstaan nieuwe punten. Deze zullen we jaarlijks bekijken en toevoegen.Door groei en ontwikkeling ontstaan nieuwe punten. Deze zullen we jaarlijks bekijken en toevoegen.

  Kwaliteitscyclus onderwijsinhoudelijk

Onderwijskundig 
beleid

“Een mens is 
 van nature nieuwsgierig”
        Aristoteles

bevoegde
leerkracht

onderwijs
ondersteuner

vrijwilliger

coach

• Het beleid komt altijd vanuit onze • Het beleid komt altijd vanuit onze 
missie en visiemissie en visie

• We volgen wettelijke voorschriften• We volgen wettelijke voorschriften

• We werken met passend onderwijs• We werken met passend onderwijs

• In ons schoolbeleid beschrijven we de veiligheid, • In ons schoolbeleid beschrijven we de veiligheid, 
ons pedagogisch-didactisch klimaat ons pedagogisch-didactisch klimaat 

en het schoolklimaat.en het schoolklimaat.

  Personeelsbeleid

Op de Maashorst School werken we op ons Op de Maashorst School werken we op ons 
eigen tempo aan de kerndoelen van het eigen tempo aan de kerndoelen van het 

basisonderwijs, zodat we een goede aansluiting basisonderwijs, zodat we een goede aansluiting 
bij passend vervolgonderwijs voor iedere bij passend vervolgonderwijs voor iedere 

leerling realiseren. leerling realiseren. 
  

We doen dit door aan te sluiten bij de ontwikkeling We doen dit door aan te sluiten bij de ontwikkeling 
van de leerlingen (gepersonaliseerd leren), van de leerlingen (gepersonaliseerd leren), 

te zorgen voor een rijke, uitdagende leeromgeving te zorgen voor een rijke, uitdagende leeromgeving 
en bewust te werken aan een positieve en bewust te werken aan een positieve 
basishouding, een groeimindset en de basishouding, een groeimindset en de 

21e eeuwse vaardigheden.21e eeuwse vaardigheden.

• Gepersonaliseerd leren; op eigen niveau, • Gepersonaliseerd leren; op eigen niveau, 
 tempo werken aan kerndoelen. tempo werken aan kerndoelen.

  
• Aandacht en tijd voor persoonlijke • Aandacht en tijd voor persoonlijke 

 interesses en talenten interesses en talenten
  

• Aanbieden van een rijke leeromgeving • Aanbieden van een rijke leeromgeving 
 en samen zoeken naar de juiste werkvorm en samen zoeken naar de juiste werkvorm

  
• Coaching in sociaal-emotionele groei• Coaching in sociaal-emotionele groei

  
• Positief motiveren om • Positief motiveren om 

 intrinsieke motivatie te bereiken intrinsieke motivatie te bereiken

Binnen holarchie wordt de verantwoordelijkheid Binnen holarchie wordt de verantwoordelijkheid 
voor de school gezamenlijk gedragen. Het geeft voor de school gezamenlijk gedragen. Het geeft 

iedereen de kans zich te richten op persoonlijke talenten iedereen de kans zich te richten op persoonlijke talenten 
en kwaliteiten.en kwaliteiten.

Dit komt de organisatie ten goede.Dit komt de organisatie ten goede.
Door de heldere overlegstructuur kunnen we vlot Door de heldere overlegstructuur kunnen we vlot 

inspelen op dat wat nodig is, en zorgen we samen inspelen op dat wat nodig is, en zorgen we samen 
voor een constante groei en ontwikkeling.voor een constante groei en ontwikkeling.

FORMATIEPLAN PROGNOSEFORMATIEPLAN PROGNOSE  
DirectieDirectie
Beleidsuitvoerend bestuurslid Beleidsuitvoerend bestuurslid 
Onderwijsgevend personeelOnderwijsgevend personeel
Onderwijsondersteunend personeelOnderwijsondersteunend personeel
Administratie personeelAdministratie personeel
totaaltotaal

1-10-2019 1-10-2019 
0,40,4

1,81,8
0,60,6

8,68,6

1-10-2020 1-10-2020 
0,80,8
0,40,4
1,91,9
1,2251,225

4,3254,325

1-10-2021 1-10-2021 
0,80,8

2,32,3
0,60,6
0,30,3
4,004,00

1-10-2022 1-10-2022 
0,80,8

3,73,7
2,32,3
0,30,3
7,107,10

1-10-2023 1-10-2023 
0,80,8

4,74,7
3,33,3
0,30,3
9,19,1

1-10-20241-10-2024
0,80,8

5,75,7
4,34,3
0,30,3
11,111,1

Toetsen doen we bij de Maashorst School op Toetsen doen we bij de Maashorst School op 
verschillende manieren die passen binnen onze visie.verschillende manieren die passen binnen onze visie.

  
Via coaching bewaken we en houden we het overzicht. Via coaching bewaken we en houden we het overzicht. 

Zowel op cognitief en sociaal emotioneel gebied en door Zowel op cognitief en sociaal emotioneel gebied en door 
te kijken naar persoonlijke interesses en talenten.te kijken naar persoonlijke interesses en talenten.

  
Voor taal en rekenen vanuit de kerndoelen Voor taal en rekenen vanuit de kerndoelen 

en leerlijnen maken we gebruik van de genormeerde en leerlijnen maken we gebruik van de genormeerde 
toetsen van Boom. Twee keer per jaar vullen we toetsen van Boom. Twee keer per jaar vullen we 

het leerlingvolgsysteem Spectrovita in.het leerlingvolgsysteem Spectrovita in.

Toetsen Onderwijstijd

Onze onderwijstijd is van maandag t/m vrijdag Onze onderwijstijd is van maandag t/m vrijdag 
van 8.30 tot 14.00 uur, vijf gelijke dagen. van 8.30 tot 14.00 uur, vijf gelijke dagen. 

Voor de schoolvakanties vallen wij onder regio zuid. Voor de schoolvakanties vallen wij onder regio zuid. 
De overheid stelt per schooljaar De overheid stelt per schooljaar 

9 weken vakantie vast. Deze 9 weken vakantie vast. Deze 
verplichte vastgestelde weken zijn verplichte vastgestelde weken zijn 

te vinden in de jaarkalender. te vinden in de jaarkalender. 
De overige dagen mogen De overige dagen mogen 
ouders flexibel opnemen ouders flexibel opnemen 
(het aantal dagen worden (het aantal dagen worden 

ieder jaar vastgesteld).ieder jaar vastgesteld).

Iedereen is van belang voor de school, de kinderen en hun ontwikkeling. De Maashorst School is een school in de 
startfase waarbij we investeren in begeleiders. We ontwikkelen een sterk team door iedereen in te zetten op interesse 
en talenten. Zo kunnen we de komende jaren de benodigde groei en ontwikkeling doormaken.

Eisen van bevoegdheid
Wij werken met bevoegde leerkrachten en onderwijsondersteuners

Onderhouden bekwaamheid
Met studiedagen rondom ontwikkelingen op school of aanschaf 
nieuwe methodes en materialen. Daarnaast workshops en 
lezingen rondom actuele thema’s binnen de school. En uiteraard 
persoonlijke ontwikkeling door middel van studie en/of cursus.

Pedagogisch- didactisch handelen
Al het personeel van de Maashorst School handelt volgens 
Gordon als basis voor communicatie.

Ontwikkeling team en persoonlijk 
Door een gesprekkencyclus op basis van holarchisch werken in te zetten gaan we vanuit zelfreflectie en 
zelfevaluatie in teamverband kijken naar ieders inbreng en ontwikkeling. Zo krijgt iedere begeleider de 
verantwoordelijkheid en bevoegdheid om zich zowel individueel als in teamverband verder te ontwikkelen.

Les Het lesrooster wordt iedere 6 -8 weken samen met de leerlingen gemaakt 
Hoek In de hoeken kan gespeeld en geleerd worden met allerlei materialen
Leerplein Op het leerplein is ruimte voor persoonlijke doelen, interesses en talenten.

8.20-8.30 
Inloop

8.30-10.00 
Doelentijd

• werken aan je 
 persoonlijke leerdoelen
• uitleg en hulp
• instructie en begeleiding

10.00 - 10.30 
Fruit, drinken 
en bewegen

10.30 - 11.15 
Lesblok 1 

tijdens de lesblokken kan er 
gekozen worden uit een les, 
een hoek of het leerplein

11.15 - 12.00 
Lesblok 2 

tijdens de lesblokken 
kan er gekozen worden 
uit een les, een hoek 
of het leerplein

12.00 - 12.45 
Lunch en 
bewegen

12.45 - 13.30 
Lesblok 3 

13.30 - 14.00 
Opruimen en 
afsluiting van 
de dag

tijdens de lesblokken kan er 
gekozen worden uit een les, 
een hoek of het leerplein

Op de Maashorst School heeft ieder kind persoonlijke leerdoelen. 
Deze volgen en toetsen we. Dit is de basis van het kwaliteitsbeleid. 

Ieder kind is uniek. Vandaar dat iedere leerling op onze school een persoonlijke, doorlopende leerlijn volgt. 
We volgen de leerlingen met behulp van Spectrovita, ons LVS. middels coaching en individuele leerdoelgesprekken.
De kerndoelen zijn het uitgangspunt met betrekking tot ieders persoonlijke leerlijn. De extra ondersteuning hebben 
we geregeld in het POS.

‘19-’20 ‘20-’21 ‘21-’22 ‘22-’23
Verder ontwikkelen 
van de rijke leeromgeving
• organisatie van de dag       
• materialen en middelen       
• thematisch werken        
• Digitaal lesarchief ontwikkelen       
  
Veiligheid op school 
• Vreedzame school passendmaken bij visie.        
• Dagstructuur die past bij groei     
• Stamgroepen/vaardigheden  begeleiders        
• Ouders op school        

Persoonlijke ontwikkeling
•Groeimindset      
•21e eeuwse vaardigheden      
•Coaching       

Kerndoelen
• Inzet doelenboeken        
 verder ontwikkelen 
• Toetsen zinvol inzetten       
• NPO gericht inzetten         

ORGANISATORISCH 
Holarchisch werken verder ontwikkelen
• implementeren van de overlegstructuur         
• verantwoordelijkheden cirkels         

Groei van de school bevorderen
• gezonde school       
• Promotie school       
• wet- en regelgeving       
• contact met externen/netwerk       

Huisvesting
• zorg voor het huidige gebouw       
• oriënteren op toekomstig gebouw       
• tuinontwerp maken en uitvoeren       
• Meubilair       

Personeel
• gesprekkencyclus passend bij holarchie.       
• professionalisering, team en individueel        
• Nieuwe begeleiders aantrekken      
• invalpool       

‘19-’20 ‘20-’21 ‘21-’22 ‘22-’23


