
 

Het schoolplan 2020-2022 van De Hoogakker is te vinden op https://nbsdehoogakker.nl/diversen/ . 

De visie op onderwijs is, in aanloop naar dit schoolplan, in het schooljaar 2018/2019 geformuleerd 
gebaseerd op inbreng van leerlingen, ouders en team. 
De ambitie van De Hoogakker is om onze leerlingen gewoon goed onderwijs te bieden. Kinderen 
willen en kunnen zelfverantwoordelijkheid nemen op een plek waar rust is en ze zich thuis voelen en 
waar ze worden uitgedaagd. In ons onderwijs bieden wij kinderen de ruimte om hun talenten te 
ontdekken en stimuleren wij hen om verwachtingsvol naar de toekomst kijken. Op De Hoogakker 
willen medewerkers het beste uit de leerlingen en zichzelf laten halen. Goed onderwijs dat een 
bijdrage levert aan goed leren, goed leven en goed samenleven! 
 
Wij willen dat doen aan de hand van de volgende vijf gekleurde stippen aan onze horizon: 
    Oranje stip voor Burgerschap De leerlingen van De Hoogakker werken goed samen op basis van 
gelijkheid en 
respect. Onze leerlingen zijn breed cultureel bewust en maatschappelijk betrokken. Daaraan 
verbinden zij het vermogen om goed te zorgen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen. 
    Groene stip voor natuur en cultuur 
We hebben aandacht voor kunst, geschiedenis, onze omgeving, het ontwikkelen van culturele 
vermogens. Dit is fundamenteel voor de persoonsvorming van ieder kind. 
    Gele stip voor “Blik op de toekomst” :ICT vaardigheden, informatievaardigheden en mediawijsheid 
zijn debasisvaardigheden voor onze leerlingen om zich in de toekomst blijvend te kunnen 
ontwikkelen. 
    Blauwe stip voor pedagogisch klimaat en PBS. De Hoogakker is een opgeruimde school met 
duidelijke regels en afspraken. Er is sprake van een rustig leerklimaat waarbinnen een fijne en veilige 
sfeer centraal staat. Voorbeeldgedrag en de ontwikkeling van een positief zelfbeeld zijn speerpunten. 
    Paarse stip voor kernvakken. Op de Hoogakker geven we gewoon goed onderwijs! Kernvakken 
staan centraal en we stellen hoge doelen en ambities. Daarbij gebruiken we een goed 
onderwijsprogramma dat voldoet aan de kerndoelen van het Basisonderwijs. We hanteren up-to-
date methodieken en stellen hoge eisen aan de professional voor de groep! 
 
Deze uitgangspunten zijn onderliggend voor het hele plan. 
We hebben onszelf in dit schoolplan als ambitieuze school toch enigszins moeten beperken in aantal 
en omvang van de veranderonderwerpen.  
Het schoolplan behelst slechts een periode van drie jaar omdat we de looptijd vanaf 2022 gelijk 
willen trekken met de andere scholen van onze stichting. Daarnaast zal 2021 voor een belangrijk deel 
in het teken staan van de renovatie van het gebouw aan de Wandelakker. 
 
De grotere ontwikkeldoelen, onze streefbeelden, zijn: 

 het optimaliseren van het onderwijs in de kernvakken ( lezen, taal, rekenen) met behulp van 
onderwijsplannen en goede eigentijdse methodieken; 

 het betrekken van de leerlingen bij het formuleren van de door hen te bereiken doelen, 
m.a.w. wat wil je gaan leren; 
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 het maken van een passend onderwijsaanbod voor leerlingen die méér aankunnen; 

 kinderen leren hoe ze moeten leren; 

 optimaliseren van het aanbod in de culturele en creatieve vakken en zorgen voor 
inhoudelijke afstemming. 

 
Daarnaast is er nog een aantal kleinere aandachtspunten : 

 leerkrachten voeren kindgesprekken; 

 het produceren van een voor ouders goed leesbaar jaarverslag; 

 het publiceren van de uitslagen kwaliteitsmetingen en getroffen maatregelen in de 
schoolgids; 

 het een meer prominente structuur geven aan wetenschap en technologie; 

 het beter om kunnen gaan met grensoverschrijdend gedrag van leerlingen; 

 en tot slot het formuleren van een (nieuwe) visie op het gebied van de Engelse taal 

 het verbeteren van het onderwijs op het gebied van Burgerschap. 
 
Ieder jaar wordt er een plan gemaakt waarin verschillende verbeterpunten zijn opgenomen. Aan die 
onderwerpen wordt door commissies, die bestaan uit teamleden en leden van de schoolleiding, 
gewerkt. Aan het eind van het jaar wordt de ontwikkeling geëvalueerd. 
Het schoolplan is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Nutsscholen Breda en heeft de 
instemming van de Medezeggenschapsraad.  
 
 
 


