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Inleiding  

  

Basisschool de Wilgenhoek is een bijzonder neutrale Jenaplanschool die binnen het 

kindcentrum het Kristal in Leerdam gevestigd is. De school maakt deel uit van de Stichting 

O2A5. Deze stichting heeft scholen onder haar bestuur in de regio Alblasserwaard en 

Vijfheerenlanden  

  

Jenaplanonderwijs  

Ons Jenaplanonderwijs heeft als doel zorgen voor een zo breed mogelijke ontwikkeling en 

ontplooiing van ieder individueel kind. Dit vindt plaats door ontdekkend/ontwikkelingsgericht 

leren en gestuurd/begeleid leren. Samenwerking is zeer belangrijk binnen ons onderwijs 

Ons motto is niet voor niks: SAMEN UNIEK.  

  

De Wilgenhoek wil een schoolgemeenschap zijn, waarin:  

• ieder mens gerespecteerd wordt en zich gerespecteerd voelt;  

• ontwikkeling en ontplooiing gestimuleerd worden;  

• ieder zijn/haar verantwoordelijkheid zo goed mogelijk oppakt.  

  

In dit ICT-beleidsplan is aangegeven hoe wij bovenstaande in combinatie met ICT (Informatie 

& communicatietechnologie) realiseren, uitvoeren en hoe wij kijken naar de toekomst.   
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1. Missie & visie   
  

Het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs kan niet meer zonder ICT.  Het ICT-

onderwijs heeft dan ook een belangrijke plaats gekregen in ons hele 

onderwijsaanbod. Kinderen zijn nieuwsgierig en leergierig, ze zijn uit op kennis 

en vaardigheden. ICT heeft daar een belangrijke rol bij.   

Zo kan ICT de wereld dichterbij de kinderen brengen. Door interactief bezig te zijn, leren zij 

hun omgeving beter kennen en begrijpen.   

  

ICT heeft binnen onze school als missie om kinderen te leren om te gaan met de digitale 

wereld om zich heen. Zo gebruiken wij ICT als verrijking en hulpmiddel voor het leren. Iedere 

dag worden de kinderen met ICT op school geconfronteerd. In de wereld van nu is het 

belangrijk om daarin mee te gaan.  

  

Met ICT op kindcentrum het Kristal ~ JPS de Wilgenhoek willen wij dat:  

  

de kinderen  

  kennis maken met de digitale wereld  

  kunnen gebruik maken van nieuwe digitale ontwikkelingen  

  gebruiken ICT als verrijking bij verwerkingsopdrachten   gevarieerde lessen krijgen met 

ondersteuning van ICT  

  leren te onderzoeken, te verwonderen door middel van ICT  

  in het onderwijsaanbod een doorgaande leerlijn betreft ICT aangeboden krijgen  

  

de leerkrachten:  

  vaardig zijn in het werken met ICT-middelen, hardware en software  

  efficiënt gebruik maken van de digiborden  

  gebruik kunnen maken van al het materiaal dat te vinden is op internet om lessen 

duidelijker, levendiger en uitdagender te maken  

  verslaglegging en toetsen digitaal kunnen invoeren  

  werken met het leerlingenvolgsysteem Parnassys  

  de tablets/chromebooks worden dagelijks ingezet  

  werken met office 365 in de Cloud  

  foto’s maken en doorsturen voor social media (Facebook) en de website  

  

de ICT-coördinator:  

  de leerkrachten stimuleert, motiveert en coacht om ICT zo goed mogelijk te integreren 

in het onderwijsaanbod.  

  draagt zorg voor het onderhouden van het netwerk  

  zorgt ervoor dat ICT-problemen worden opgelost  

  zorgt voor innovatie op ICT-gebied, hardware en software  

  bijdraagt aan het naleven van het beleidsplan  

  een onderzoekende houding blijft houden betreft vernieuwingen  
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2. Huidige situatie februari 2018  
  

Software  

In onderstaand tabellen is weergegeven welke software en hardware wij op dit moment 

gebruiken op de Wilgenhoek.   

  

Software  Vakgebied   Doelgroep  

      

Wereld in getallen  

-digibordsoftware  

-oefensoftware  

Rekenen  Groep 3 t/m 8  

Leeslijn 3  

-digibordsoftware  

Technisch lezen   Groep 3  

Staal 

-digibordsoftware  

-oefensoftware 

Spelling Groep 3 t/m 8 

Schrijven  

-digibordsoftware   

Schrijven   Groep 3 t/m 6  

Nieuwsbegrip  

-digibordsoftware  

-oefensoftware  

Begrijpend lezen  

  

  

Groep 4 t/m 8  

Rekentuin  

-oefensoftware  

Rekenen  Groep 2 t/m 8  

Taalzee  

-oefensoftware  

Taal  Groep 2 t/m 8  

BLOON   

-oefensoftware  

Spelling   Groep  4 t/m 8  

Groove Me  

-digibordsoftware   

Engels  Groep 1 t/m 8  

Gynzy  

-ondersteuningssoftware  

Diverse vakgebieden  Groep 1 t/m 8  

Basispoort  

-Ondersteuningssoftware  

Diverse vakgebieden  Groep 1 t/m 8  

Regenboog leestraining -

Ondersteuningssoftware  

Lezen  Groep 1 t/m 8  
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ICT-materiaal  

Hardware  Onderbouw  Middenbouw  Bovenbouw  

4 a 5 computers in de 

groep  

  X  X  

Computers buiten de 

groep  

  X  X  

Ipads (minimaal 2)  X  X  X  

Chromebooks  

(2 per groep)  

  X  X  

4 computers directie, 

administratie en BSO  

      

1 kopieermachine  

CANON  

X  X  X  

1 Printer IB kamer        
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3. Kwaliteitszorg en leerlingenkwaliteit   
Binnen stichting O2A5 is het systeem van Parnassys de standaard betreft de 

leerlingenadministratie en leerlingenzorg. Parnassys levert een belangrijke bijdrage in de 

administratie en automatisering van leerling dossiers.   

  

Voordelen Parnassys:  

  Alle leerlingadministratiegegevens van kinderen kunnen hierin worden geadministreerd  

  Het is webbased, online overal inloggen is mogelijk.   

  Bevat o.a. leeropbrengsten, persoonsgegevens, schoolloopbaan en absentie   

  Vastleggen van gespreksverslagen, verslagen en andere bestanden  

  Het kan rapportages genereren die aan landelijke standaarden voldoen  

(bijvoorbeeld:OKR voor het VO)   

  Heeft tools voor analyses en ontwikkelingsperspectief    

  Kan e-mailberichten sturen naar grote groepen   

  Kent een zeer professionele beveiliging   

  Wisselt alle gegevens uit met BRON   

  Uitwisselen van gegevens naar bestuur en inspectie  

  

Grippa:  

 Grippa staat voor Grip op Passend Onderwijs. In dit programma worden de 

onderwijsarrangementen en TLV's binnen het eigen bestuur en/of samenwerkingsverband 

overzichtelijk in kaart gebracht.   

  

Voordelen Grippa:  

Alle documenten en verslagen over en rondom een leerling op 1 plaats terug te vinden:  

  documenten, formulieren, verslagen rondom de aanmelding  

  voortgangsverslagen rondom arrangementen  

  documenten, formulieren en verslagen vanuit adviesrondes  

  documenten, formulieren en beslissingen vanuit de toelaatbaarheidsprocedure  

  afspraken en takenlijst; voortgangscontrole via automatische e-mailnotificaties  

Grippa geeft inzicht in de onderwijsarrangementen binnen een samenwerkingsverband, 

bevoegd gezag, ouders en school:  

  inventariseren, indelen en rapporteren van onderwijsarrangementen  

  transparant toewijzen van ondersteuningsmiddelen,  

  organiseren van een aanvraagprocedure voor het inrichten van bestaande en nieuwe 

onderwijsarrangementen  

  toewijzen van leerlingen aan arrangementen. Grippa bevat een zich steeds verder 

uitbreidende kennisbank. De kennisbank bevat voorbeelden die ons kunnen helpen bij 

het opstellen van leerling dossiers en onderwijsarrangementen. Voorbeelden van goede 

arrangementen mogen wij uit de kennisbank naar onze school kopiëren.  
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4. Heutink ICT   
Sinds het schooljaar 2017/2018 hebben wij een contract met Heutink ICT. Vanuit 

Heutink werken wij met de volgende middelen;  

  

*MOO   

Met MOO organiseert Heutink de digitalisering op onze school en in ons onderwijs. MOO 

bestaat uit een persoonlijke digitale leer- en werkomgeving.   

  

Leeromgeving  

-Programmabibliotheek  

-Zeer flexibel opgezet en in te richten  

  

Sociale omgeving  

-Veilig, afgesloten sociaal platform voor het onderwijs  

  

Werkomgeving  

-Alle programma’s en functies in één portaal   

-Integratie van Office 365 en Google Apps  

  

*Klas.nu  

De eerste specifieke netwerkoplossing voor het onderwijs heet Klas.Nu.  Klas.Nu 
is een bewezen netwerkoplossing op andere scholen.   
  

*Servicedesk   

 Wij hebben een servicecontract lopen bij Heutink ICT. De servicedesk is elke werkdag 

bereikbaar van 8:00 uur – 17:00 uur op het volgende telefoonnummer 074- 2404666   
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5. Financiën   
  

  

Voor het beleidsplan 2018 – 2021 is er geen begroting en budget aanwezig in verband met 

eerdere investeringen die gedaan zijn.  Zodra de school gaat verhuizen naar Broekgraaf is de 

intentie om draadloos zoveel mogelijk te kunnen werken in de nieuwe accommodatie. Tijdens 

de ontwikkelingen van de nieuwe huisvesting zal ook een programma van eisen worden 

opgesteld voor ICT hardware en toekomstgericht ICT-beleid via een begroting. Planning is 

2021.  

   

6. Schoolwebsite/Facebook/WhatsApp  
Scholen van stichting O2A5 hebben een schoolwebsite om te communiceren met ouders, 

partners, kinderen en andere belanghebbenden.   

  

Op onze website is het volgende te vinden:  

 Schoolgids  

 Missie en schoolplan  

 Teamsamenstelling  

 Actualiteiten en nieuws  

 MR berichtgeving  

 Kind partners, link naar het SKCN  

 Schooltijden, vakanties, vrije dagen, verlofregeling, aanmeldprocedure en bestuur   

 Uitstroom   

 Onze regels  

 Wat is Jenaplan?  

 De rol van ouders/verzorgers  

 Onze contactgegevens  

  

Op dit moment hebben de Wilgenhoek en kindcentrum het Kristal een eigen website.   

De website van de Wilgenhoek wordt door Tessa Odijk (ouder) onderhouden.   

De website van het Kristal (samen met de SKCN) wordt onderhouden door Annemarijn 

Schipper (O2A5) en Conny v.d. Water (SKCN). Op beide pagina’s is er een link te vinden naar 

de andere website.  

  

Facebookpagina  

Facebook is een social netwerk site, waar gebruikers hun persoonlijke of werk interesses 

delen met anderen. Er zijn meer dan 2 miljard gebruikers actief. Met onze facebookpagina 

verhogen wij de ouderbetrokkenheid en tegelijk is het een promotie van de school. Vanuit het 

team zijn er facebookbeheerders die foto’s/teksten op de facebookpagina plaatsen. Ouders 

geven aan bij inschrijving of ze akkoord gaan met het online plaatsen van foto’s zowel op de 

website als op facebook  

  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Social_media
http://nl.wikipedia.org/wiki/Social_media
http://nl.wikipedia.org/wiki/Social_media
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WhatsApp  

WhatsApp Messenger is een gratis berichtendienst die beschikbaar is voor Android en andere 

smartphones. WhatsApp maakt gebruik van de internetverbinding (4G/3G/2G/EDGE of Wi-Fi, 

wanneer beschikbaar) van je telefoon om je berichten te laten sturen naar of te bellen.  

7. Social media protocol  
Social media bieden de mogelijkheid om ons laten zien dat wij trots zijn op de school en dat wij 

kunnenbijdrage aan een positief imago van het kindcentrum. Het is van belang dat wij 

beseffen dat wij met berichten op social media (onbewust) de goede naam van de school en 

betrokkenen ook kunnen schaden. Om deze reden is het belangrijk om bewust met de social 

media om te gaan.  

  

Voor ouders/verzorgers is het echter ook fijn om te weten dat er ook rondom social 
mediagebruik regels zijn en dat de communicatie altijd officieel vanuit school verloopt.  

  

Voor alle gebruikers (leerkrachten, leerlingen en ouders/verzorgers)  
1. Het is teamleden en kinderen niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op 

social media, tenzij door directie hiervoor vooraf  toestemming is gegeven.   

2. Teamleden hebben geen contact met kinderen op social media.  

3. Het is toegestaan om kennis en informatie over school en de leden van de 

schoolgemeenschap te delen, mits het geen persoonsgegevens (wet op privacy) betreft 

en andere betrokkenen niet schaadt.   

4. De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die hij publiceert op de 

social media.   

5. Iedereen dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen 

voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht.   

6. Gezond telefoon gebruik tijdens pauzes.  

 

  

Social media contact met en tussen ouders  

  

1. Alleen whatsapp contact op werkdagen na schooltijd tot 17.00 uur  

2. Mailen mag altijd, maar leerkrachten reageren niet in het weekend  

3. Teamleden mailen vanuit het O2A5 e-mail account  

4. Alleen bij zeer dringende gevallen/ noodsituaties kan er telefonisch contact opgenomen 

worden met de leerkracht.   

5. Ouders moeten kinderen ziek melden via de schooltelefoon of het e-mailadres van de 

directie + het e-mailadres van de betreffende groepsleerkracht.  

6. Klassenouders maken een whatsappgroep aan indien hier behoefte aan is vanuit de 

leerkracht. Leerkrachten geven aan de klassenouders door wat er in de whatsapp groep 

gecommuniceerd moet worden. Klassenouders bepalen dit niet zelf, er is altijd overleg 

met de leerkrachten. 
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8. Nieuwe privacywet mei 2018  
Een app downloaden, dat is zo gedaan. Naar de appstore, de app downloaden en vervolgens 

toestemming geven. Veel mensen staan er niet bij stil dat zij daarmee de sluizen openzetten 

naar allerlei persoonlijke gegevens, van contacten, de locatie van foto’s en video's - noem 

maar op. Het gemak waarmee we onze persoonlijke gegevens delen en weggeven, baart de 

Autoriteit Persoonsgegevens zorgen. We delen allemaal steeds meer informatie over onszelf. 

Soms bewust, vaak onbewust.  

De nieuwe privacywet moet ervoor zorgen dat onze persoonlijke gegevens beter worden 

beschermd. Scholen krijgen meer verplichtingen en moeten vanaf dat moment in heldere taal 

gaan uitleggen welke gegevens ze precies gebruiken en wat ze ermee doen. Ook krijgen 

ouders/leerlingen meer en sterkere privacyrechten, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.   

Welke privacyrechten zijn er?   

  

- Recht op dataportabiliteit   

Ouders/verzorgers hebben het recht de persoonsgegevens van het kind zelf over te dragen. 

Deze regel is nieuw. Denk hierbij aan het overdragen naar een andere school  

  

- Recht op inzage  

Dit is het recht dat ouders/verzorgers persoonsgegevens van hun kind in mogen zien.  

  

- Recht op rectificatie  

 Dit is het recht dat ouders/verzorgers persoonsgegevens kunnen laten aanpassen of 

aanvullen.  

  

- Recht op beperking van de verwerking  

Ouders/verzorgers hebben het recht school te vragen het gebruik van de persoonsgegevens 

van het kind te beperken.  

  

- Recht op bezwaar  

Ouders/verzorgers hebben het recht bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.  

  

Wat betekent de nieuwe wet voor ons als kindcentrum?  
Scholen en kindcentra krijgen onder de nieuwe wet meer plichten. Ook moeten wij nieuwe 

ouders/verzorgers duidelijk informeren over wat wij met de persoonsgegevens van de 

kinderen doen, bijvoorbeeld via een heldere onlineprivacyverklaring bij inschrijving.   
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9. ICT & Jenaplanonderwijs in het kindcentrum  
  
  
Een Jenaplanschool is in ontwikkeling   

Met behulp van ICT kan dit op een veilige manier, waarbij met veel moderne techniek de 

werkelijkheid en toepassingen gesimuleerd kunnen worden. Met het netwerk- en 

internetmogelijkheden zijn het leerstofaanbod en manieren om te leren steeds in ontwikkeling 

en up- to date te houden. Maar gaat er niets boven het leren in een reële situatie. Dat zal de 

voorkeur blijven houden.   

  

Een Jenaplanschool is een leef- en werkgemeenschap   

De computer en het gebruik hiervan biedt uitstekende mogelijkheden van het leren aan en met 

elkaar. Denk hierbij aan communicatie met behulp van e-mail, presentatie van leerstof en 

ervaringen via netwerk en digiboard/smartboard toepassingen. Negatieve aspecten, zoals 

digitaal pesten, zullen hierbij aandacht moeten hebben.  

  

Een Jenaplanschool is een wereld oriënterende school   

Zowel reken- als taalvaardigheden zijn met de computer te trainen en toe te passen binnen 

wereldoriëntatie. Hierbij kan de computer een belangrijke rol kan spelen bij het ontdekkend 

leren en beantwoorden van eigen leervragen.   

  

In een Jenaplanschool wordt kritisch nagedacht over ontwikkelingen in  samenleving 

en cultuur   

De computer als belangrijk middel tot informatie en kennisverwerking is niet meer weg te 

denken in de maatschappij en zal een steeds grotere rol spelen. De mogelijkheden om van 

allerlei kanten een probleem te belichten zijn groot. Meningsvorming is daardoor veel beter 

mogelijk. Voor ons als jenaplanschool is het belangrijk hierop in te haken.   

  

  

Ook het gebruik van ICT moet kritisch gevolgd worden. Jenaplanonderwijs is zin-zoekend 

onderwijs. Het kritisch leren omgaan met allerhande informatie binnen de maatschappij is 

naast de taak van de ouders/verzorgers een taak van de school. Hoe gaan we om met 

allerlei ‘rommel’, zoals pornografie en geweld, die via het internet aangeboden worden? In 

plaats van een ‘filter’ op te leggen, kunnen we kinderen ook leren er kritisch mee om te gaan.  

Dit willen wij bereiken door 1x in de 2 jaar een mediawijsheidweek te organiseren voor de 

groepen 5 t/m 8.  
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10. Bijlage: Einddoelen vaardigheid ICT  
  

Onderbouw 1-2  
De kinderen kunnen:  
 door een programma klikken  

 spelenderwijs kennis maken met de onderdelen van een computer/tablet  

 kennis maken met verschillende manieren om een computer te bedienen  

 bekijken van de inrichting van een toetsenbord (letters, cijfers, tekens en speciale 

toetsen)  

 de pc zelfstandig opstarten ->code-wachtwoord-programma eigen naam  

 omgaan met de muis en toetsenbord  

 delen van ervaringen met computergebruik in de eigen omgeving  

 beseffen dat in veel apparaten computers voorkomen  maken van foto's en video's 

met een camera  

  

  

  

Middenbouw 3-4-5 
De kinderen kunnen:  
 zelfstandig computer opstarten met eigen inlogcode en deze op de juiste wijze afsluiten.   

 via MOO kan het kind verschillende programma’s opstarten. Denk aan wereld in 

getallen, rekentuin, taalzee  

 zelfstandig werken met de programma’s die op MOO staan.   

 korte teksten typen in WORD (WORD zelfstandig op starten) en uitprinten  

 bekend zijn met onderdelen van een computer en geavanceerde randapparatuur  

 bekend zijn met de betekenis van een aantal standaard computerhandelingen (zoals 

Opstarten, Afsluiten, Openen, Opslaan, Sluiten, Bestanden, Documenten)  

 kennis hebben van de werking van bekende invoerapparaten en de gevolgen op het 

beeldscherm  

 ervaren dat een muisaanwijzer verschillende vormen kan aannemen en dat dit bepaalt 

wat je in dat schermgebied kunt doen  

 onderscheid maken tussen de  muisaanwijzer en de tekstcursor op het scherm in 

tekstverwerkingsprogramma's  

 bekend zijn met de indeling van het alfanumerieke deel van het toetsenbord  

 gebruiken van websites bij het zoeken naar informatie  

 opnemen van videoscènes met een camera  

 bewerken van foto of video-opnames met geschikte bewerkingsprogramma's  
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Bovenbouw 6-7-8  
De kinderen kunnen:  
 zelfstandig werken binnen MOO   

 een PowerPointpresentatie maken die aan bepaalde eisen voldoet  

 zelfstandig met een zoekmachine relevante informatie opzoeken en deze informatie ook 

verwerken  

 zelfstandig de tekstverwerker Word bestanden openen, maken en opslaan.   

 een eigen onderwerp/leervragen beantwoorden met informatie van internet  

 het zoeken specificeren zodat er gerichte informatie gevonden word  

 een Prezi presentatie maken die aan bepaalde eisen voldoet   

 een beeld kunnen vormen van voorkomende termen in relatie tot computer (zoals 

netwerk, wifi, router, modem, Cloud)  

 onderzoeken en inventariseren van apparaten waar een 'computer' in zit  

 aanmaken van een 'account' voor een programma en werken met veilige wachtwoorden  

 bekend zijn met verschillende bestandstypen en omgaan met bestanden 

(opslaan/terugvinden, kopiëren/verwijderen, verzenden/ontvangen, delen) op 

verschillende opslagmedia  

 downloaden, installeren, beoordelen en verwijderen van apps  

  

  

  

Het is aan de leerkracht om al dan niet gebruik te maken van hulpouders bij deze doelen.  

  


