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1. De school en haar omgeving
Korte biografie
Ayundo is een openbare brede daltonschool voor basisonderwijs.
De school is 15 jaar geleden gebouwd, tegelijk met ICBS Octant en kinderopvang Tinteltuin, als
eerste en enige voorzieningen in de VINEXwijk Saendelft Waterrijk, in de gemeente Zaanstad.
Ayundo is een openbare school.
Dat wil zeggen dat de school voor iedereen toegankelijk is, ongeacht iemands levensbeschouwelijke
en/of sociaal-culturele achtergrond.
De verschillende achtergronden van de leerlingen maken van de school een ontmoetingsplaats,
waar zij en hun ouders kunnen kennismaken met een verscheidenheid aan culturen, denkbeelden en
zienswijzen. De kinderen leren op onze school respectvol om te gaan met deze verschillen. Samen
leren en samen werken is onze missie.
Leerlingen worden, door het uitdragen van deze openbare identiteit, goed voorbereid op het
burgerschap binnen onze mondiale samenleving in de 21e eeuw.
Ayundo is een school voor daltononderwijs.
In de eerste jaren van de school is gekozen voor deze vorm van vernieuwingsonderwijs. De school als
“sociale gemeenschap”, de daltonpijlers en het opvoedingsideaal ’opvoeden tot mensen zonder
vrees’ werd door de schooldirectie passend gevonden voor de nieuwe wijk: inwoners uit alle
windstreken en een nieuwe wijk zonder historie, tradities en voorzieningenwaar waar niemand
elkaar nog kent. Een school met een sterk pedagogisch klimaat , wat het daltononderwijs biedt, is
een passende keuze gebleken in deze wijk. Het maatschappelijke en morele appèl dat de
daltonpijlers doen op kennis, vaardigheden en gedrag van leerlingen, leerkrachten en ouders, passen
verrassend goed aan het begin van deze eeuw. De visie op de participerende samenleving sluit aan
bij de waarden van het daltononderwijs.
Ayundo is een Integraal Kindcentrum in ontwikkeling.
Samen met kinderopvangpartner Freekids/Kindzorg biedt Ayundo een sluitend dagarragement aan:
voor- en naschoolse opvang, aansluitend op het continu-rooster van het 4 gelijke dagen-model van
de school.
Samen met de partners in de wijk Waterrijk wordt het brede school aanbod (BSA) buiten schooltijd
georganiseerd, gericht op brede talentonwikkeling voor kinderen en opvoedingsondersteuning voor
ouders.
Het vormgeven van de doorgaande ontwikkelingslijn in de verschillende onderdelen van het
dagarrangement is zowel een uitdaging als een opdracht voor de school en haar ketenpartners.
Vanuit dit profiel en deze visie is de naam van onze school gekozen: Ayundo.
Dit is een begrip uit het Spaans, een mondiale taal, en het betekent: ‘samen leren, samen werken’.
Ayundo brengt dit motto op alle niveaus in de organisatie tot uiting:
als lerende organisatie, door middel van daltononderwijs en als initiatiefnemer tot samenwerking
met ketenpartners in de wijk.
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De schoolpopulatie in Saendelft Waterrijk

Ayundo en Freekids zien de volgende kenmerken:
- Samen spelen in vrije situaties leidt vaak tot conflicten
- Ouders vinden het moeilijk om grenzen te stellen
- In veel gezinnen wordt weinig gedaan aan schoolondersteunend gedrag:
spelletjes samen doen, voorlezen, knutselen, praten/filosoferen met kinderen
- Veel kinderen zitten op een sportvereniging
Centrum Jong Krommenie/Assendelft ziet vanuit haar expertise:
Veel (v)echtscheidingen; (verborgen) armoede en opvoedingsonmacht van ouders in onze wijk:
- ouders stellen vaak hoge eisen aan hun kinderen, niet alleen op leergebied maar bij ook
t.a.v. weerbaarheid. Daarbij is het voor ouders soms lastig te zien dat een verlegen of
bescheiden kind er ook mag zijn en sterke kanten heeft.
- ouders vinden het soms moeilijk om te zien dat hun kind ook een aandeel kan hebben in
pesten of een conflict.
Het Sociaal Wijkteam Assendelft/Westzaan ziet anno 2015 in Waterrijk de volgende kenmerken:
- Sleutelkinderen (vanaf 8 jaar)
- (v)echtscheidingen
- Drukke tweeverdieners met gezinnen
- Mantelzorgers uit Amsterdam-Noord die zich hier geïsoleerd voelen.
Het SWT heeft in mei 2015 een buurtonderzoek uitgevoerd. Hier liggen aanknopingspunten in voor
de verdere ontwikkeling van Ayundo als Integraal Kindcentrum (zie bijlage: Buurtonderzoek)
Uit de gemeentelijke Wijkscan Assendelft Noord 2014 komt het volgende naar voren voor de wijk
Waterrijk:
-

Stedelijkheidscode: 3 5820 inwoners (in 2012) – 1897 inw/km2.
Geboortes (2009): 90 – sterftes: 10. 2,9 pers/huishouden.
Inkomen: (in 2010, gemiddeld): 34.400 euro.
WOZ waarde: 211.000 euro . 1,1 auto/huishouden.
Nietwesterse allochtonen: 13%
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Uit de Wijkmonitor Assendelft Noord 2013 komen de volgende kenmerken van de wijk naar voren:

Samenwerking met de ketenpartners (zie bijlage: Brede School aanvraag 2015 – 2016)
De doelen waaraan gezamenlijk gewerkt worden zijn:
- Samen leven, samen leren: brede talentontwikkeling van kinderen en hun ouders.
- De school /het kindcentrum is een sociale gemeenschap en draagt bij aan de sociale
samenhang in de wijk .
- Veiligheid in een betrouwbaar opvoedklimaat: “It takes a village to raise a child”.
Ayundo werkt nauw samen aan deze doelen met:
Freekids Ayundo: aanbieder van kinderopvang en peuterspelen (beiden in het schoolgebouw)
ICBS Octant:
buurschool en medegebruiker van het schoolgebouw, plein en park
Centrum Jong:
opvoedingsondersteuning in SOT/BOT en bijdrage aan ouderavonden,
speelochtend en brede school aanbod (BSA)
Sociaal Wijkteam: contact voor wijkinitiatieven, buurtonderzoek en multifunctioneel gebruik van
het schoolgebouw
Wijkmanager:
contact voor wijkontwikkeling
Wijkpolitie:
op het gebied van preventie vandalisme/gedrag en incidenten/conflicten in de
wijk
VVE Zocalo:
voor het gebruik van het schoolgebouw, preventie van vandalisme/overlast en
betrokkenheid bij schoolactiviteiten
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2. Uitgangspunten schoolbestuur
Strategisch beleid
In het Meerjarenplan 2014-2018 “Meer dan de basis” zet Zaan Primair haar koers uit op vijf
hoofdlijnen. De strategische doelen worden uitgewerkt in jaarplannen per schooljaar. Dat doen we
bovenschools. De scholen gebruiken het bovenschoolse jaarplan en hun schoolplan als input voor
hun eigen jaarplan.
1. Zaan Primair in de samenleving
In de kernwaarden van het openbaar onderwijs staan onder andere actieve ontmoeting en
diversiteit centraal. Aandacht voor goed burgerschap vloeit voort uit de kernwaarden van het
openbaar onderwijs. Bovendien maken actief burgerschap en sociale integratie deel uit van de
kerndoelen. Zo kent burgerschapsonderwijs drie thema’s: identiteit, democratie en participatie.
Kinderen leren wie zij zijn en wat zij in hun leven belangrijk vinden. De openbare school leert hen op
basis van wederzijds respect naar elkaar te luisteren en op een positieve manier om te gaan met
meningsverschillen. Zo kunnen zij later een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij.
In het kader van haar opdracht tot het verzorgen van openbaar onderwijs wil Zaan Primair een
actieve rol in de Zaanse samenleving vervullen.
2. Onderwijs en opvoeding bij Zaan Primair
De samenleving stelt eisen aan de kennis, vaardigheden en houding van kinderen. Goed onderwijs is
de sleutel tot de ontwikkeling van volwaardige deelname aan die samenleving. Wij onderwijzen
leerlingen in wat er speelt in de wereld en we leren ze om met een open blik naar de samenleving te
kijken. Kinderen leren keuzes te maken voor zichzelf en binnen onze democratische samenleving.
Onderwijs heeft een meerwaarde voor kinderen en helpt ze te socialiseren. In toenemende mate
gebeurt dat in een digitale wereld.
3.Elk kind doet mee bij Zaan Primair
Elk kind heeft talenten en het is onze taak deze talenten te herkennen en tot bloei te laten komen.
Hierbij denken wij in mogelijkheden en niet in beperkingen en sluiten wij aan bij de verschillende
leerstijlen die kinderen hebben. “Ik doe ertoe”.
4.Ouders bij Zaan Primair
Een optimale ontwikkeling van kinderen stimuleren is bij Zaan Primair de basis van alle activiteiten
die ouderbetrokkenheid betreffen. Actieve betrokkenheid van ouders is medebepalend voor het
welbevinden en het schoolsucces van kinderen. Daarom werken de scholen aan een gelijkwaardige,
wederkerige relatie met ouders. School en ouders staan in verbinding met elkaar.
5.Organisatieontwikkeling van Zaan Primair
De taak van Zaan Primair is: onderwijs van hoge kwaliteit verzorgen voor leerlingen en hun ouders.
Om deze kwaliteit te garanderen, zal Zaan Primair de professionele schoolorganisatie in de komende
jaren verder ontwikkelen. Mensen maken een organisatie, zonder mensen geen organisatie.
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Kwaliteitsbeleid
Onder kwaliteitsbeleid verstaan we het proces waarin de organisatie haar doelen bepaalt, weet te
realiseren, de kwaliteit ervan weet te bewaken, vast te houden en waar nodig te verbeteren.
Kwaliteitszorg is een houding. De Zaan Primair scholengroep stelt zich (cyclisch) de volgende vragen:
 Waar staan wij voor? (visieontwikkeling, bepalen van doelen)
 Hoe bereiken we dat? (voorbereiden en plannen van activiteiten; mensen en
middelen)
 Wat kan beter? (gegevensverzameling en evaluatie)
 Hoe verankeren we eenmaal behaalde kwaliteit (borging)
De schooldirectie en het bestuur sturen het kwaliteitsbeleid aan op respectievelijke schoolse en
bovenschoolse niveau. Het kwaliteitsbeleid is verbonden met de visie op onderwijs en leren zoals
verwoord in het meerjarenplan van de stichting en het schoolplan van de individuele school.
Bestuur en schooldirectie dragen zorg voor professionele (school)cultuur. Bij de zorg voor kwaliteit
zijn medewerkers, ouders, directie, bestuur en medezeggenschap betrokken.
Kwaliteitszorg gaat over alle activiteiten die een school, instelling of opleiding onderneemt om de
kwaliteit van haar functioneren te bevorderen.
De school voldoet aan kwaliteitszorg als de volgende indicatoren gerealiseerd zijn:
1. De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie.
2. De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen.
3. De school; evalueert regelmatig het onderwijsleerproces.
4. De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.
5. De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces.
6. De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde
onderwijskwaliteit
Verbetercyclus
De indicatoren komen aan de orde in het systematisch toepassen van de PDCA-cyclus.
Op bestuursniveau, schoolniveau en groepsniveau wordt de cyclus gehanteerd. De systematiek
wordt beschreven in onze centrale schoolgids.
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3. Ons schoolconcept
Ayundo is een daltonschool die hoog inzet op het leren van de basisvaardigheden taal, rekenen,
lezen en schrijven. Het bevorderen van de creatieve/technische, motorische en sociaal emotionele
ontwikkeling is een integraal onderdeel van het reguliere lesprogramma.
Ayundo is een ambitieuze school die:
- hoge verwachtingen heeft van leerlingen, leerkrachten en ouders;
- een veilig en uitdagend leerklimaat neer zet, met streefdoelen voor alle vakken
- vorm geeft aan de doorgaande leerlijn binnen het concept van het Integraal Kindcentrum
Het stimuleren en ontwikkelen van een (werk)houding waaruit respect, verantwoordelijkheid,
zelfstandigheid, samenwerking en reflectie blijkt, vinden wij belangrijk. Het zijn de pijlers van ons
openbare daltononderwijs. Naast een participerende houding bieden we leerlingen ook kennis en
vaardigheden van en voor de 21e eeuw.

Ayundo is een daltonschool met de ambitie om een bijdrage te leveren aan de sociale gemeenschap
in onze wijk Saendelft Waterrijk. Daarbij hoort een positief pedagogisch klimaat en een rijke
leeromgeving, waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich kunnen ontwikkelen en zich thuis
voelen. Wij zien de school als een Integraal Kindcentrum met een opvoedende taak in de ruimste zin
van het woord. Deze opvoedende taak delen we met ouders en met onze samenwerkingspartners in
de wijk. Ons gezamenlijk belang is dat kinderen zich op Ayundo optimaal kunnen ontwikkelen.
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Het uitgangspunt van daltononderwijs is een bewuste en actieve opvoeding en begeleiding tot, zoals
Helen Pankhurst -grondlegger van het daltononderwijs- het ooit formuleerde:
‘opvoeden tot mensen zonder vrees’.
Zo geven we op Ayundo aandacht aan de totale ontwikkeling van het kind.
De verdieping en verbreding van het daltononderwijs op Ayundo is een voortdurende en
langdurende ontwikkeling. De Nederlandse Dalton Vereniging is een actieve en inspirerende partner
hierbij. Ook de deelname aan de regionale bijeenkomsten in Noord-Holland zorgen ervoor dat wij
ons daltononderwijs blijven actualiseren.
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4. Wettelijke opdrachten
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de kwaliteit en de
inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen kwaliteitszorg, inhoud van
het onderwijs en de leerling ondersteuning aangegeven hoe onze school hier aan voldoet

4.1 Wat hebben onze leerlingen nodig items vanuit schoolondersteuningsprofiel
beschreven in ons schoolondersteuningsplan
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Analyse leerling populatie
Onze accenten
Onze toelatingsprocedure
Procedure schorsing/verwijdering
Onze aanpak
Systeem van onderwijsondersteuning
Ondersteuningsprofiel



hoe krijgt de ondersteuning van de jongste leerlingen (groepen 1 t/m 4) vorm
Welke procedures gelden er rond het toekennen van extra ondersteuning van leerlingen die
buiten de boot dreigen te vallen?

Wij zijn aangesloten bij Samenwerkingsverband Zaanstreek Kring 2 www.swvpozaanstreek.nl

4.2 De inhoud van ons onderwijs

SLO-doelen voor alle
ontwikkelingsgebieden in de
kleuterperiode
Aanvankelijk lezen
Nederlandse taal
Engels
Rekenen en wiskunde
Aardrijkskunde
Geschiedenis
De natuur, waaronder biologie
Wetenschap & techniek
Maatschappelijke
verhoudingen, waaronder
staatsinrichting
Geestelijke stromingen
Culturele vorming en expressie
Bevordering gezond gedrag

Leermiddelen/methodes
Kleuterplein 1
voor groep 1 en 2

Bijzondere afspraken
Vanaf 2015 – 2016:
Kleuterplein 2

Veilig leren lezen
Taal actief
Groove me
Rekenrijk
Meander
Speurtocht
Nog niet gekozen
Nog niet gekozen
Diverse lespakketten
gerelateerd aan de actualiteit:
Prinsjesdag, Week van het geld,
stemdagen
HVO lessen
Moet je doen!

Groep 3
Vanaf groep 4
Groep 7 en 8
Vanaf groep 3
Vanaf groep 5
Vanaf groep 5

Groep 6
Project CMK
Gruitdagen:
op dinsdag en donderdag
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Schoolveiligheid/welbevinden
van leerlingen
Bevordering actief burgerschap
en sociale integratie,
overdragen kennis
over/kennismaking met de
diversiteit van de samenleving

Soemo-kaarten

Motorische ontwikkeling

Pestprotocol
binnen het daltonuur;
door diverse leerlinginitiatieven voor goede doelen
acties;
vieringen als het kerstdiner en
de lentelunch;
2 lessen per week, waarvan 1
door vakleerkracht LO;
tijdens de lunch-pauze
stimuleren 2
sportbuurtwerkers (Sciandri)
het sportief buitenspelen

Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze waarop
deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze inhouden,
voldoet onze school aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals verwoord in artikel 9 van de
Wet Primair Onderwijs.

4.3 Kwaliteit en kwaliteitsbewaking
Interne werkwijze:
Het MT is verantwoordelijk voor het stellen van de doelen, de jaarplanning en de controle.
Door middel van maandelijkse bijeenkomsten worden de team- en bouwvergaderingen voorbereid
op inhoudelijk en strategisch niveau.
De specialisten en bouwcoördinatoren concretiseren de doelen met de teamleden.
De teamstudiedagen worden o.a. benut voor het evalueren van de doelen.
Gegevens uit deze evaluaties worden gebruikt om de doelen bij te stellen.
Het MT stelt de kaders, conform het beleid van Zaan Primair.
De zorgcyclus is o.a. vorm gegeven door middel van BOT en SOT.
De IB stellen samen met de leerkrachten en externe specialisten de doelen per groep.
De IB draagt verantwoordelijkheid voor de toetskalender en de controle op de afspraken.
Het kijken bij elkaar in de groep en het gezamenlijk lessen voorbereiden is een toekomstige
werkwijze van het gehele team.
Opbrengst Gericht Werken is een werkwijze die in ontwikkeling is op Ayundo.
De te zetten stappen zijn duidelijk aangegeven en de controle m.b.v. jaarlijks in te zetten
instrumenten zal de komende jaren strakker plaats vinden.
Twee keer per jaar, na de Cito-afname, wordt met het team gekeken naar de resultaten afgezet
tegen de gestelde doelen. Tijdens dit teamgesprek wordt de analyse vastgesteld en worden er
nieuwe, ambitieuze streefdoelen gesteld.
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Externe interventies:
Eens in de 2 jaar wordt het Tevredenheidsonderzoek uitgevoerd op alle ZP scholen.
Ouders, leerlingen en leerkrachten vullen deze vragenlijst in. De resultaten van dit onderzoek geven
input voor het schoolplan.
De interne Visitatiecommissie van Zaan Primair is in schooljaar 2014 – 2015 op Ayundo geweest.
De aanbevelingen zijn opgenomen in het jaarplan.
De Inspectie van het Onderwijs wordt als kritische partner gezien. Aanbevelingen uit de bezoeken
worden benut voor verbetertrajecten. Ayundo heeft een basisarrangement.

Een overzicht van de toetsen/observaties uit de leerlingvolgsystemen Cito e.a.
Groep
Taal

3

4

5

6

7

8

Technisch
lezen
Begrijpend
lezen

AVIDMT

AVIDMT
BL 2012
M+E

AVIDMT
BL 2012
M

AVIDMT
BL 2012
M

AVIDMT
BL2012
M

AVI-DMT

Spelling

SP 2012 SP 2012 SP2012
M+E
M+E
M+E

SP 2012 SP 2012
M+E
M+E

RW
2012
SCOL 2x
per jaar

RW
2012
SCOL 2x
per jaar

Rekenen
SEO
Eindtoets

1

RVPK
E1
Kleuterplein

2
TVPK
M2/E2

RVPK
M2+ E2
Kleuterplein

RW
2012
SCOL 2x
per jaar

RW
2012
SCOL 2x
per jaar

RW
2012
SCOL 2x
per jaar

BL2012
M+
Eindtoets
SP 2012
M+E
+
Eindtoets
RW 2012
SCOL 2x
per jaar
Cito
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5. Analyse van het functioneren van de school
5.1 Personeelsopbouw

Leeftijdscohort

Aantal
personeelsleden
1
2
2
5
1
3
1
1
3

20 - 25 jaar
26 – 30 jaar
31 – 35 jaar
36 – 40 jaar
41 – 45 jaar
46 – 50 jaar
51 – 55 jaar
55 – 60 jaar
61 – 65 jaar

5.2 Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage is laag, 1,5% in de afgelopen 12 maanden. Het percentage niet
ziekmeldingen ligt op 52 %. Landelijk ligt dit op 50%. Een kleine groep medewerkers is
verantwoordelijk voor het gehele verzuim.
Er zijn gesprekken met de ziekteverzuim consulent. Ook in de functionerings- en
beoordelingsgesprekken wordt ingezoomd op (niet)verzuim.
5.3 Leerkrachtvaardigheden, waaronder specialisten

Rekenen
ICT
Taal
Cultuur
Techniek
Gedrag

1 en 1 i.o.
1
1
1
1
2

5.4 Scholing
Teamleden volgen scholing, passend bij haar /zijn ontwikkeling. Elk teamlid volgt of heeft de
Daltonopleiding gevolgd.
Komend schooljaar zetten wij schoolbreed in op het rekenverbetertraject van het CPS. Het
schooljaar 2016-2017 sluiten wij aan bij Stichting LeerKracht.
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5.5 Leiderschap
Een schoolleider van een daltonschool doet beroep op alle pijlers bij de teamleden en leeft deze
voor: ‘als mens zonder vrees’.
Gedeelde verantwoordelijkheid in het MT is de basis voor de aansturing van het team.
Elkaar aanspreken en afspraken is een structureel element in de professionele cultuur op Ayundo.

5.6 Samenwerking
Samenwerken is een van de daltonpijlers en een belangrijk kenmerk van de werkwijze van het team.
Alle niveaus van samenwerken worden binnen het team aangeboord.
Samen werken en samen leren tijdens het voorbereiden van gezamenlijke lessen en de weektaak.
Coöperatief en interactief leren tijdens de teambijeenkomsten en op de studiedagen.
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6. Lange termijn ontwikkelingen
Acties om kwaliteit te verbeteren (zie bijlage: verslag Inspectiebezoek maart 2015)
- Omruilen Kleuterplein 1 naar Kleuterplein 2, t.b.v. het lesaanbod voor NT2 leerlingen en
versterking van de ouderbetrokkenheid: september 2015
- Ambitieuze streefdoelen stellen voor alle vakken
- Opbrengstgericht werken borgen
- Daltononderwijs verdiepen
Projecten/langdurige ontwikkelingen
 Cultuur met Kwaliteit: voortgang
 Reken-verbetertraject: start augustus 2015
 Ouderbetrokkenheid vanuit de aanknopingspunten van het buurtonderzoek mei 2015
 LeerKracht: schooljaar 2016 – 2017
 Invoering snappet/tablet-onderwijs en 21st Century Skills
 Opbrengstgericht werken binnen een groeps-doorbroken structuur
 Techniek en Wetenschap integreren in cognitieve- en creatieve vakken: geïntegreerd
onderwijs in de Daltonuren
 Daltonontwikkeling borgen
Profilering
 Integraal Kindcentrum: de ontwikkeling en vormgeving van de doorgaande ontwikkelingslijn
 Openbaar onderwijs in Assendelft/Saendelft: onderzoeken van samenwerkingsvormen met
De Meander en De Delta om de PR van het openbaar onderwijs te versterken.
 Daltononderwijs: verdieping van de daltoninstrumenten, deelname aan het regionale
netwerk, scholing van de directeur/bijscholing van het team
 Onderhoud schoolgebouw i.o.m. VVE Zocalo, m.n. de gevel en de entree (binnen en buiten)
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7. Verwijzing naar documenten
7.1 Schooldocumenten:







Jaarplan
Schoolgids
Jaarverslag (evaluatie jaarplan, onderwijsleerproces etc.)
Uitkomst en analyse tweejaarlijkse Tevredenheidsonderzoeken
School ondersteuningsprofiel
Schoolondersteuningsplan, trend analyses

7.2 Documenten bestuur:









Meerjarenplan “meer dan de basis”
Centrale schoolgids
Gesprekken cyclus
Scholingsplan
Veiligheidsplan
Procedure schorsing en verwijdering
Gedrags- en omgangscode
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