SCHOOLPLAN 2016‐2020

“Leadership is not a solo act; it’s a team performance. ”
Robert J. Marzano
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Doel schoolplan
Dit schoolplan is het beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzen we voor de
schoolplanperiode 2016‐2020 voor deze school hebben gemaakt.
Het is opgesteld binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van ons bestuur. Dit beleid is kort
samengevat in hoofdstuk 1. Op basis daarvan zijn de specifieke doelen voor onze school bepaald,
rekening houdend met de huidige stand van zaken van het onderwijs en de omgevingsfactoren, die
van invloed zijn op het functioneren van de school.
Het schoolplan geeft aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met
het onderwijs op deze school en hoe we dat dagelijks vorm zullen geven.
Samenhang in het schoolplan
Dit plan bestaat uit verschillende onderdelen. Het spreekt voor zich dat die een grote mate van
samenhang vertonen.
Op basis van het strategisch beleid van het bestuur formuleren wij in hoofdstuk 2 de missie en visie
van de onze school. Om samenhang te waarborgen en ons niet te verliezen in details hebben we
daaruit voortvloeiend een beperkt aantal strategische keuzes gemaakt.
Onze onderwijskundige vormgeving is beschreven in ons Kwaliteitshandboek ‘gewoontevorming’.
. In hoofdstuk 3 vindt u de voorgenomen veranderingen voor de komende jaren. Deze zijn tevens
opgenomen in de meerjarenplanning in hoofdstuk 6.
Het personeelsbeleid op onze school heeft direct verband met het onderwijskundig beleid. In het
Integraal personeels beleidsplan wordt dit beleid uitvoerig beschreven. In dit verband geven we
in hoofdstuk 4 aan welke personele consequenties verbonden zijn aan de plannen voor de
periode 2016‐2020.
Ontwikkelen en bewaken van de in dit plan beschreven kwaliteit van het onderwijs is een
belangrijke opdracht van de school. In het betreffende hoofdstuk 5 beschrijven we de cyclische
werkwijze die we hanteren om dit te realiseren.
Alle geplande veranderingen worden kort samengevat in hoofdstuk 6: de meerjarenplanning.
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Deze meerjarenplanning en de ontwikkelingen in de loop van de tijd zijn richtinggevend voor
gedetailleerde actieplannen, die jaarlijks opgesteld worden. Uitvoering vindt plaats nadat het
bestuur het plan heeft geaccordeerd heeft en zorg kan dragen voor de benodigde faciliteiten.
Totstandkoming
Het schoolteam heeft onder leiding van de directie gewerkt aan de totstandkoming van dit
schoolplan.
Op basis van de beschrijvingen in het voorgaande schoolplan en informatie over nieuwe en/of op
handen zijde ontwikkelingen heeft het schoolteam tijdens een teambijeenkomst de missie en de
visie van de school vastgesteld. Op dat moment zijn ook nadrukkelijk de eigen wensen van de
personeelsleden aan bod geweest. Daarmee is door het team de richting aangegeven waarin de
school zich zou moeten ontwikkelen.
Daarnaast zijn gegevens verzameld, die duidelijk maakten, welke positie de school aan het eind
van de vorige schoolplanperiode innam op de verschillende beleidsterreinen. Daarbij is gebruik
gemaakt van de volgende gegevens:

Schoolplan 2011‐2015

Inspectierapport 2012

Rapportage van de jury excellente scholen 2013, 2014, 2015‐2017

Oudertevredenheidspeiling Integraal 2016

Zelfevaluatievragenlijst Integraal 2014

Leerlingtevredenheidspeiling Integraal 2014 en 2016

Personeelstevredenheidspeiling Integraal 2015

Managementrapportages Talent Primair 2015‐2016
De (SWOT) analyse van deze gegevens, afgezet tegen de geformuleerde missie en visie heeft
geresulteerd in een aantal strategische keuzes, die naar het oordeel van het team leidend en
richtinggevend zijn voor de beoogde concrete doelen.
Het schoolteam stelt zich onder leiding van de directie verantwoordelijk voor de uitvoering van
dit schoolplan in de komende vier jaar.
Het bevoegd gezag stelt zich door middel van de akkoordverklaring verantwoordelijk voor het
ondersteunen en bewaken van hetgeen in het schoolplan is beschreven.
Het bevoegd gezag stelt zich garant voor het gericht inzetten van middelen voor het
ondersteunen van dit schoolplan.
De directie stelt het schoolbestuur jaarlijks op de hoogte van de bereikte doelen door middel van
een jaarverslag.
Samenhang met andere documenten
De schoolgidsen in de periode 2016‐2020 worden samengesteld op basis van de inhouden van het
schoolplan.
In dit schoolplan verwijzen we naar de volgende documenten, die aanwezig zijn op onze school:

kwaliteitshandboek ‘gewoontevorming’

integraal personeelsbeleidsplan

schoolgids

zorgplan, waaronder het schoolondersteuningsprofiel, het schoolondersteuningsplan en
het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband

jaarverslag interne begeleiding
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Vaststelling
Het schoolplan is vastgesteld in de vergadering van het schoolteam d.d. 7 juni 2016.

directeur

De MR heeft instemming verleend met het schoolplan d.d. 14 juni 2016.

voorzitter van de MR.

Het schoolplan is vastgesteld door het bestuur van de school d.d.

………………………. Voorzitter van het bestuur van de…………
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1. Uitgangspunten van ons bestuur
1.1. Inleiding
Ter voorbereiding op de schoolplanperiode 2016‐2020 heeft het bestuur volgens een vooraf
vastgesteld traject de strategische keuzes op bestuursniveau bepaald voor de komende
schoolplanperiode. Deze keuzes zijn kader stellend voor de op te stellen schoolplannen van de
afzonderlijke scholen. Toch dienen ze voldoende ruimte te geven om als school eigen specifieke
invullingen te geven afgestemd op bijzondere omstandigheden of op vormgeving van een specifiek
concept.
Alvorens het strategisch beleid definitief vast te stellen is hierover uitvoerig overlegd met het
directieberaad en hebben teams de gelegenheid gehad adviezen uit te brengen. De MR heeft
instemming verleend aan dit strategisch beleidsplan voor de periode 2016‐2020.
Hetgeen hierna volgt zijn de essenties van het geformuleerde beleid.
1.2. De missie

1.3. De visie
Alle betrokkenen bij Talent Primair zijn het erover eens dat zes fundamentele elementen voor de
periode 2015 – 2019 het gemeenschappelijk draagvlak vormen van onze missie: Vanuit een positief
zelfbeeld bieden we leerlingen kansen en mogelijkheden hun eigen talenten te verkennen, te
ontwikkelen en in te zetten. We zetten daarbij in op brede ontwikkeling. De landelijk vastgestelde
kerndoelen voor het primair onderwijs maken we op de maat van het kind. We stimuleren creatief
denkvermogen zodat leerlingen ook buiten bestaande paden kunnen denken en handelen, wat in
toenemende mate leidt tot het zelfstandig kunnen oplossen van vragen. Zo verwerven kinderen
functionele kennis en vaardigheden. Op onze scholen is veel aandacht voor het leren leren; het
kunnen zien van samenhang in informatie en het kunnen maken van keuzes hierin. Voortdurend
innoveren we ons aanbod gericht op vaardigheden die in deze eeuw van belang zijn.
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Kwaliteitszorg is een opdracht voor alle betrokkenen. Goed onderwijs is ons vertrekpunt, beter
onderwijs is ons doel. Vakmanschap en passie zijn daarbij nodig om te komen tot onderwijs dat
boeit en hoge opbrengsten levert. Data zijn voor ons voortdurend het startpunt voor reflectie,
analyse en verbetering.
Openheid, respect en vertrouwen krijgen binnen de stichting volop ruimte. Vanuit goede relaties,
zowel intern als extern, dragen we met elkaar bij aan de kwaliteit van ons onderwijs. De goede
relatie met ouders en opvoeders is cruciaal. We werken vanuit een systemische benadering hecht
samen. Intern leren we vooral samen in het werk.
Door het realiseren van een pedagogisch‐didactisch rijke leeromgeving bieden we onderwijs dat de
leerlingen boeit. We gaan daarbij voor blijvende verwondering en inspiratie: 
passie voor leren
!
Passend onderwijs is voor ons geen landelijke wetgeving maar intens beleefde gerichtheid op het
tot leren komen van elk kind. We leren daarbij voortdurend van en voor de toekomst.
Toenemende autonomie van de leerlingen is een middel en een doel, evenals het vanuit een gezond
zelfvertrouwen streven naar weerbaarheid. Zo leggen we een goede basis voor de motivatie tot
levenslange, persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers stellen hun bezieling, passie en vakmanschap
in dienst van onderwijs dat de kinderen boeit. Ook zij krijgen daarbij de ruimte om vanuit
autonomie in verbondenheid hun verantwoordelijkheden te pakken. We zijn een goede werkgever
en zorgen voor een stimulerend personeelsbeleid.
We maken het verschil voor onze naaste(n), onze leefomgeving en onze aarde. Volwassenen leven
om dienstbaar te zijn en zorg te hebben voor de leefomgeving. Zo willen onze scholen de beste
scholen voor hun eigen omgeving zijn. Daartoe is de blik naar buiten gekeerd en werken we van
harte samen met partners. Vanuit onze maatschappelijke opdracht zorgen we ervoor dat onze
scholen breed toegankelijk zijn. Vanuit historisch en statutair perspectief zorgen we in ieder geval
voor in stand houden en bevorderen van openbaar en bijzonder neutraal onderwijs. Met betrekking
tot de tweede grondslag in het bijzonder voor het aanbieden van Montessori‐ en Jenaplanonderwijs.
1.4. Strategische keuzes
Analyse van: evaluatie van het voorgaande strategisch plan, door de scholen verstrekte gegevens,
rapportages van externen, etc. leverde een overzicht op van de sterktes, zwaktes kansen en
bedreigingen van de hele organisatie op. Deze gegevens werden gebruikt bij het bepalen van de
strategische keuzes. Criterium bij de keuzes zijn de doelen, die het bestuur in de komende
beleidsperiode wil realiseren.
Hierna volgt een opsomming van deze strategische keuzes met per keuze een toelichting.
Verantwoording van beleid, uitvoering en behaalde resultaten
Toelichting
De stichting verantwoordt zich graag verticaal en horizontaal voor haar beleid, de uitvoering
daarvan en de behaalde resultaten in 2014. We leggen verticaal verantwoording af aan de overheid
over de kwaliteit van het onderwijs en de besteding van de middelen. En horizontaal aan de
belanghebbenden en belangstellenden over het functioneren van de Talent Primair scholen en de
bijdrage daaraan van het bevoegd gezag. We geven belanghebbenden als overheden, ouders, Raad
van Toezicht (RvT), GO, medezeggenschapsorganen en eigen medewerkers hiermee inzicht in onze
bedrijfsvoering. Tevens blikken we in de toekomstparagraaf vooruit. Ook de Raad van Toezicht en
de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) leveren een eigen bijdrage met hun
bevindingen uit 2014.
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Financieel weerstandsvermogen.
Toelichting
U kunt zien dat Talent Primair een prachtig resultaat heeft over 2014. Hiermee hebben wij onze
doelstelling om een weerstandsvermogen van 5% te behalen reeds gerealiseerd. Nu kunnen wij ons
nog meer richten op de kwaliteit van ons onderwijs op de scholen. Ook deze is in 2014 nog verder
toegenomen.
Verlagen van het percentage zwakke scholen.
Toelichting
We kennen op 01‐08‐2015 geen zwakke scholen meer. Dit is mede dankzij de verbeterde financiële
toestand binnen de stichting. De kwaliteit van het onderwijs heeft hiermee een boost gekregen.

9

2. De opdracht van onze school
2.1. Inleiding
Dit hoofdstuk is dragend voor ons werk in de komende schoolplanperiode. We verantwoorden hier
vanuit welke opvattingen het onderwijs verzorgd wordt. Deze opvattingen zijn gebaseerd op de visie
van het schoolteam en de conclusies, die we als schoolteam getrokken hebben uit de verzamelde
gegevens, de informatie over nieuwe en te verwachten ontwikkelingen. Dit alles binnen de kaders
van het door het bestuur vastgesteld strategisch beleid. (zie hoofdstuk1).
Daarnaast is een interne en externe analyse uitgevoerd met betrekking tot het onderwijs op onze
school. Dat heeft geresulteerd in een aantal sterke en zwakke kanten van onze organisatie en
kansen en bedreigingen in de nabije toekomst. Dit overzicht is gebruikt om de best mogelijke
strategische keuzes te maken voor de toekomst.
De Dr. Maria Montessorischool is in 1968 opgericht. Het was de eerste school in Huizen die werkte
vanuit de principes van Dr. Maria Montessori. In de periode kort na de oprichting was de school
gehuisvest in het oude dorp in een kerk. In 1970 verhuisde de school naar de locatie aan de van
Hogendorplaan 60, waar later een dependance in dezelfde laan op nummer 46 werd betrokken.
Op 22 augustus 2001 heeft de school haar intrek genomen in het verbouwde belastingkantoor van
de gemeente Huizen aan de van der Duyn van Maasdamlaan 30. Dit gebouw telde aanvankelijk 9
ruime lokalen. Inmiddels is, wegens de grote belangstelling voor de school, een aanbouw
gerealiseerd van drie lokalen. Het gebouw biedt onder andere een multifunctionele speelzaal
annex aula, een ruime vide waar de techniekwerkplaats en het Internetcafé zijn gehuisvest en een
prachtige bibliotheek en documentatiecentrum. Rondom de school bevinden zich verschillende
schoolpleinen en tuinen waarin de kinderen kunnen spelen en werken. Met het huidige
leerlingaantal van gemiddeld 320 leerlingen, voldoet de school aan het uitgangspunt wbt de
groepsgrootte van de Stichting Basisonderwijs Gooi‐ en Vechtstreek en heeft de school qua
leerlingaantal op deze plaats haar maximum bereikt. Om die reden werkt de school de laatste
jaren met wachtlijsten voor de verschillende geboortejaren.
2.2 Onze missie
Eigentijds en excellent Montessorionderwijs, waarbij we zo goed mogelijk aansluiten bij de
leerbehoeften van ieder kind. Onze school kent een hoog percentage zorgleerlingen die
hierdoor niet opvallen.
‘De school waar de toekomst van uw kind centraal staat’.
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2.3. Onze visie
In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten
beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen
toetsen.
Visie op onderwijs, ontwikkeling en leren
De Dr. Maria Montessorischool wil zich profileren als een gestructureerde Montessorischool.
Concreet betekent dit:
● De pedagogische uitgangspunten van Maria Montessori gelden, waarbij het kind centraal
staat en aangever van de opvoeding is. Daarnaast worden ook hedendaagse denkers en
wetenschappers gevolgd om ons onderwijs aan te laten sluiten op de laatste trends en
ontwikkelingen. De theorieen van John Hattie en Robert Marzano zijn algemeen bekend
in het team.
● De 21st Century skills zijn praktisch ingebed in ons onderwijs in combinatie met de
hogere denkvormen (taxonomie van Bloom). Dit houdt in dat leerlingen zo breed mogelijk
worden uitgedaagd om te analyseren, samen te werken en te creeeren. Dit komt
bijvoorbeeld tot uiting tijdens de lessen kosmisch onderwijs, de lessen
wetenschap&techniek en in het werken met Chromebooks en Google Appps for Education.
● De school streeft naar een zo breed mogelijk aanbod in de breedste zin, naast hoge
cognitieve verwachtingen hebben wij ook hoge verwachtingen van de creatieve en
muzikale ontwikkeling van de leerlingen. Dit brede aanbod (muziekles, schilderles,
techniekles, plusklas, schooltuinen) moet ieder kind in staat stellen zijn/ haar talent te
ontwikkelen.
● De werkomgeving is zodanig ingericht dat aan de ontwikkelingsbehoefte van de kinderen
tegemoet wordt gekomen. Vrije werkkeuze en zelfstandig werken worden gewaarborgd.
Daarbij dragen de kinderen verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in deze
omgeving, voor het eigen werk en dat van anderen.
● De materialenlijn van Maria Montessori wordt gedeeltelijk gebruikt in samenhang met de
nieuwste onderwijsmethodes. Voor alle leervakken zijn protocollen ontwikkeld met
afspraken welke materialen op welk moment worden ingezet. Deze protocolllen maken
deel uit van het handboek ‘Gewoontevorming’.
● Bij de methodes horen instructies en groepslessen, ook worden er coöperatieve
werkvormen gebruikt; het onderwijs op onze school is niet louter individueel.
● De oorspronkelijke groeperingsvorm die Maria Montessori heeft bedacht, namelijk drie
opeenvolgende leeftijden in een groep, is doorbroken en gewijzigd in groepen met twee
opeenvolgende leeftijden in een groep.
● Kinderen worden begeleid in het plannen van hun werk; vanaf groep 3 is er een
weekschema en een dagplanning.
● De kinderen worden gevolgd met gebruikmaking van het CITO Leerlingvolgsysteem en
methodeafhankelijke toetsen.
● In het hoofdstuk over kwaliteitsbeleid wordt de gewenste gemeenschappelijkheid in visie
nader uitgewerkt.
● De leerkracht is een belangrijke component in de succesvolle ontwikkeling van de
leerling. Onze leerkrachten zijn HBO+, gediplomeerd leerkracht, Montessorileerkracht en
Kanjertrainer. Jaarlijks zijn er inspiratiesessies, trainingen en masterclasses met het hele
team, maar ook de individuele scholing wordt zorgvuldig bijgehouden en waar mogelijk
gerelateerd aan de schoolontwikkeling.
● Het team heeft zich tot doel gesteld om voorop te lopen bij onderwijsvernieuwingen en
trends in de maatschappij te signaleren en in het onderwijs te implementeren.
● Pluriformiteit; een bijzonder neutrale school houdt in dat er ruimte wordt geboden aan
de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze
samenleving bestaan.
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Visie op opbrengsten van het onderwijs
Het leerstofaanbod omvat alle wettelijk voorgeschreven leer‐ en vormingsgebieden, deze voldoen
aan de kerndoelen en referentieniveaus die gelden binnen het primair onderwijs. Binnen dit
aanbod worden eigen accenten gelegd, die bepaald worden door de identiteit van de
schoolorganisatie. Dat kan bij de leergebieden betekenen dat het aanbod meer omvat dan de
kerndoelen voorschrijven. Bij de vormingsgebieden zal dat vooral tot uitdrukking komen in de
invulling, waarbij het onderwijskundig en pedagogisch kader van de school leidend is.
Het team werkt als een professioneel leerteam goed samen aan schoolontwikkeling. Het team
beschikt over voldoende zelfsturend vermogen en veranderkracht om het onderwijs met succes te
verbeteren. De school werkt datagestuurd, planmatig en resultaatgericht aan de verbetering van
haar onderwijs op basis van gedegen analyse. Twee maal per jaar werkt het team met een
datamuur. Hier worden alle gegevens van de toetsen geannalyseerd en worden concrete
actiepunten geformuleerd. Dit gebeurt per bouw.
De activiteiten moeten bijdragen aan het bereiken van de missie en de visie van de school. De
schoolorganisatie en het onderwijs dat op school wordt gegeven, moeten op adequate en
professionele wijze geleid worden. Daarbij heeft de schoolleiding oog voor alle betrokkenen bij
de schoolorganisatie en voor het geboden onderwijs. De schoolleiding beschikt over passende
vakbekwaamheden. Het bestuur volgt en stimuleert op effectieve wijze de kwaliteit van het
onderwijs
In onze communicatie streven we ernaar goed te luisteren, in te leven en feedback te geven. We
zijn ons ervan bewust dat goede communicatie essentieel is en voortdurend de aandacht vraagt.
We vinden het belangrijk om met alle belanghebbenden, zowel intern als extern, tijdig, adequaat
en doelmatig te communiceren
.
Interne communicatie vraagt een inspanning van alle betrokkenen. Er is sprake van een
functionele overlegcultuur en overlegstructuur. Alle interne communicatie moet gezien worden in
het belang van goed onderwijs voor de kinderen en een goede werksfeer voor schoolleiding en
leerkrachten. De interne informatievoorziening draagt er aan bij dat teamleden tijdig, open en
volledig geïnformeerd worden.
Om de voortgang en het effect van de uitvoering te volgen, ondernemen we de volgende
activiteiten:
● Analyseren van de midden‐en eindtoetsen van CITO en de leeropbrengsten. Dit wordt gedaan
door de leerkrachten voor de eigen groep en de bouw. De intern begeleider doet dit op
leerjaar‐ en op schoolniveau. De analyses worden horizontaal, verticaal en diagonaal bekeken
met behulp van een datamuur. De leerkrachten bekijken hun eigen opbrengsten in relatie
met die van de hun bouwcollega’s. Opvallende zaken worden besproken en waar mogelijk
verklaard. Aan de hand van groeps‐ en bouwanalyses worden actiepunten geformuleerd en
uitgevoerd.
● Analyseren van de overige opbrengsten en ken‐ en stuurgetallen die in verband staan met de
kwaliteit die de school in het betreffende schooljaar wil realiseren.
● Op minimaal één moment in het jaar een zelfevaluatie met behulp van onderdelen van
vragenlijsten vanuit Integraal. Deze staan in direct verband met de gewenste kwaliteit die de
school in het betreffende schooljaar wil realiseren. Er worden selecties samengesteld uit de
verschillende vragenlijsten. Om de schoolspecifieke ambities te onderzoeken, worden indien
van toepassing, eigen vragen samengesteld en afgenomen.
● De schoolleider onderzoekt de voortgang van de gewenste kwaliteit voor het betreffende
schooljaar, onder andere door middel van observaties in de groepen. Deze observaties
worden besproken met de leerkrachten.
● Er wordt een kwaliteitsagenda opgesteld waarin alle activiteiten in functie van
kwaliteitszorg opgenomen zijn. De kwaliteitsagenda maakt inzichtelijk:
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welke activiteiten op welk moment in het schooljaar uitgevoerd worden in het
kader van observatie, zelfevaluatie en analyse.
o op welke momenten in het schooljaar en met wie communicatie plaatsvindt over
de voortgang van de plannen op basis van de verkregen observatie‐ en
evaluatiegegevens.
Het resultaat van de evaluaties wordt vastgelegd in de opgestelde jaarplannen. Indien uit de
verzamelde gegevens blijkt dat de voortgang onvoldoende is, wordt de aanpak bijgesteld.
Voorheen jaarlijkse, nu driejaarlijks traject excellente scholen.
Elke vier jaar vindt een risico‐inventarisatie plaats met behulp van de preventiemedewerker
van Talent Primair.
Iedere vijf jaar wordt de school door de Nederlandse Montessori Vereniging gevisiteerd in het
kader van prolongatie Montessoricertificering.
De school is geregistreerd bij Calibris.
Er zijn jaarlijks kwaliteitsgesprekken met de naschoolse opvang.
o

●
●
●
●
●
●

Visie op schoolklimaat
●

●
●
●

●

●
●

●

Het schoolgebouw moet rust en warmte uitstralen. Het moet uitdagen om te werken;
binnen en buiten (schooltuinen). Leerlingen moeten elkaars werk kunnen bewonderen en
waarderen en er moeten werkbezoeken door de leerlingen in een andere groep kunnen
worden afgelegd. Het gebouw moet ordelijk en hygienisch zijn. In ons gebouw is dat een
opdracht, omdat er zeer weinig bergruimte is en we te maken hebben met (deels) oude
voorzieningen. Wij zijn actief bezig met het thema duurzaaamheid, waarbij de leerlingen
zelf oplossingen aandragen om beter met de wereld om te gaan, bijvoorbeeld het
scheiden van alle afval.
Een goede samenwerking tussen het bestuur, de directie, het team, de kinderen en de
ouders vormt de basis voor een goed schoolklimaat; een goede school maken we samen.
Leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit met als doel
zelfstandig worden.
Leerlingen worden uitgedaagd veel samen te werken. Hierdoor ontstaat wederzijds
respect en is er weing pestgedrag. We werken actief met de Kanjermethode, hebben een
pestprotocol en een coordinator, maar belangrijker nog: actieve leerkachten die tijdig
ingrijpen en de betrokken leerlingen en hun ouders betrekken bij een eventueel
pestprobleem.
Wij stellen ons als school actief op om onderwijsachterstanden ten gevolge van sociale,
economische en culturele omstandigheden op te heffen, of in ieder geval te verminderen.
Wij zijn actief betrokken bij liefdadigheidsacties en behulpzaam als de omgeving erom
vraagt.
Er wordt gewerkt met methodes die rekening houden met verschillen tussen kinderen en
die gemakkelijk zijn aan te passen voor individueel gebruik.
Leerlingen en ouders hebben recht op een professionele begeleiding. Door middel van
een gedegen leerlingvolgsysteem worden de ontwikkelingen van individuele kinderen
nauwlettend gevolgd om zorg op maat te geven. De school onderhoudt een actief
nascholingsbeleid voor haar personeel (zie hiervoor ook het nascholingsdocument).
Ouders geven in vertrouwen een deel van de opvoeding uit handen aan de basisschool.
Wij zien ouders als partners in de opvoeding. Dit betekent dat een goede communicatie
essentieel is, in het belang van de kinderen en in het belang van de onderlinge relatie. De
informatievoorziening houdt rekening met verwachtingen van ouders en stelt ouders in
staat om te begrijpen, mee te leven en mee te denken. Er is een schoolcultuur waarin
teamleden vanuit een proactieve houding een goede samenwerking met ouders
bevorderen. De school stelt ouders in staat mee te denken over de ondersteuning van het
kind in de groep en denkt actief mee met ouders over de ondersteuning thuis. De school
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stelt ouders in staat op een bij de school passende wijze mee te denken over het
schoolbeleid. De school bevordert dat ouders mee kunnen doen, mee kunnen leven en
mee kunnen denken.

Visie op maatschappelijke positionering
De basis van ons onderwijs wordt gevormd door de pedagogiek en didactiek van Maria Montessori.
Deze zijn herkenbaar in ondere andere de combinatieklassen waarin oudere en jongere leerlingen
van‐ en met elkaar leren, de inzet van Montessorimaterialen en de vrije ruimte (vrijheid in
gebodenheid) en zelfstandigheid die de leerlingen zoveel mogelijk ervaren. Onze school is geen
pedagogisch eiland; wij proberen de leerlingen te verbinden met de huidige maatschappij en
bepalen mede daarop onze doelen, zonder daarbij de pedagogische uitgangspunten uit het oog
te verliezen. Het is de schoolcultuur die het gemeenschappelijk goed draagt van leerkrachten,
ouders en kinderen. Het omvat waarden, normen, verwachtingen en doelen.
De school draagt bij tot de ontwikkeling van een kritische, zelfbewuste houding van de kinderen.
De kinderen krijgen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid en kunnen zich ontplooien tot
zelfstandige personen.
●
●

Emancipatie en tolerantie; in de school wordt de principiële gelijkwaardigheid van
opvattingen gegarandeerd.
Algemene toegankelijkheid; de school weigert geen leerlingen op grond van ras of
overtuiging.

Visie op excellentie
Onze school streeft ernaar zich binnen de schoolplanperiode 2016‐2020 te blijven ontwikkelen als
een excellente school. Wij willen uitblinken omdat excellent onderwijs goed is voor onze
leerlingen en onszelf, maar ook voor onze marktpositie. We zullen ons bij onze strategie richten
op brede resultaten en een excellentie profiel.

14

2.4. Interne en externe analyse
De interne analyse heeft het volgende beeld opgeleverd:
Sterke punten van onze school

Ontwikkelpunten van onze school

Onderwerp 1 Opbrengsten
1. Tussenresultaten zijn goed op alle
vakgebieden.
2. Nieuwe methodes voor technisch lezen
en begrijpend lezen.
3. Teamscholing: feedback, instructie,
leren met leer strategieën,
4. Beredeneerd aanbod groep 1‐2
gekoppeld aan de module leerlijnen in
ParnasSys.
5. Invoering nieuw verslag.
6. Positieve ontwikkeling handelings‐ en
opbrengstgericht werken.
7. Kwaliteit van afstemmen (aanbod,
instructie, verwerking, tijd,
differentiatie)

Onderwerp 1 Opbrengsten

Onderwerp 2 Zorg
1. Cyclische kwaliteitszorg volgens PDCA
cirkel. Planmatige uitvoer van de zorg en
evaluatie van de zorg.
2. Trendanalyse voor afstemming
onderwijsaanbod en opbrengsten.

Onderwerp 2 Zorg
1. Beredeneerd aanbod groep 1‐2 nader
uitwerken; koppelen
Montessorimaterialen aan de leerlijnen in
het verslag.
2. Verbetering waardering ouders
betrokkenheid aanpak in de klas door
bijv. wijziging in de uitvoering van de
gesprekkencyclus.

Onderwerp 3 Team
1. Betrokkenheid team
2. Goede samenwerking met ouders.
3. Team functioneert als professioneel
leerteam.

Onderwerp 3 Team
1. Verder met het werken in Bouwteams.
Verantwoording directie/ IB a.d.h.v. een
managementrapportage.
2. Beheersen werkdruk door betere
prioritering, beleid oudere werknemers,
nog bewuster inzetten van bepaalde
talenten (competentiemanagement).

Onderwerp 4 Ouderbetrokkenheid
1. Ouders hebben een positief beeld van de
school.

Onderwerp 4 Ouderbetrokkenheid
1. Jaarlijkse afname OTP

Onderwerp 5 Leerling
1. Leerlingen hebben een positief beeld van
de school

Onderwerp 5 Leerling
1. Jaarlijkse afname LTP
2. Structureel betrekken leerlingen bij
onderwijs
3. Verhogen niveau instructies

1. Doorzetten van de leerlijnen in ParnasSys
vanaf groep 2.
2. Verdiept arrangement nog beter
uitwerken vanaf groep 3 en integreren in
het aanbod.
3. Leerstrategieën nog beter inbedden in de
instructie en feedback en in het
vernieuwde verslag.
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De externe analyse heeft het volgende beeld opgeleverd:
Kans voor onze school
Samenwerking met de Kamperfoelieschool ivm
bovenschoolse directievoering.

Bedreiging voor onze school
De luchtkwaliteit en het binnenklimaat van de
school is onvoldoende.

Samenwerking met de Montessorischolen in de
stichting.

Huizen is een krimpgemeente, er is een sterke
daling van leerlingen geprognosticeerd.

Samenwerking netwerk School aan Zet
Hoogbegaafdheid en Excellentie.

Behuizing van de school is krap bemeten.

Samenwerking met de gemeente i.c.m. de
buurtsportcoaches.
De school heeft driemaal het predicaat
excellente school ontvangen en heeft toegang
tot de kring van Excellente‐ en Regelluwe
scholen.

Door deze gegevens met elkaar te combineren en af te zetten tegen wat we op onze school willen
realiseren zijn uit een veelheid van mogelijkheden de volgende strategische keuzes gemaakt voor de
komende jaren:
2.5

Onze strategische keuzes (speerpunten) voor de periode 2016 – 2020 zijn:

1. Voorbereide omgeving
Toelichting:
Nog inspirerender, prikkelender en flexibeler inrichten van het schoolgebouw en de klas. Invoeren
flexplekken voor de leerlingen; groepsdoorbroken instructies. Focus op duurzaamheid. Aandacht
voor het aansluiten van de ICT hard‐ en software op de hedendaagse mogelijkheden.

2. Help mij het zelf te doen
Toelichting:
Zelfstandig werken verhogen door de leerlijnen zichtbaar te maken en leerlingen zelfstandiger
doelen/ leeruitkomsten te laten formuleren. Samenwerken (ook groepsdoorbroken) stimuleren.

3. Leerkracht is begeleider
Toelichting:
Werken vanuit de positieve psychologie en appreciate inquiry (manier van leren en veranderen met
de focus op sterktes en kracht). Motivatie en feedback als prominente voorwaarde binnen onze
manier van werken.

4. Versterken 21st century skills
Toelichting:
Analyseren en creëren door vanuit deze thema’s de nieuwe methodes te selecteren, ICT devices en
software te laten aansluiten op deze vaardigheden. Introduceren leerlijnen als programmeren,
robots, 3D printing. Onderzoeken of een Internationale stroom/ Engelstalig onderwijs haalbaar en
wenselijk is.
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5. Verbinding
Toelichting:
Ouders als partners: verbeteren communicatie met ouders door uitbreiding toegankelijkheid
leerlingdossiers in ParnasSys, wekelijkse update vanuit de bouwen naar de ouders over de aanpak in
de klas, het weekprogramma etc.
Verbeteren communicatie met leerlingen door hen te betrekken bij verslagbesprekingen, actief
voeren van kindgesprekken over de voortgang in de klas, het instellen van een leerlingenraad etc.

6. Intensiveren kwaliteitsbeleid
Toelichting:
In plaats van driejaarlijks wordt jaarlijks een kwaliteitsmeting gedaan onder de leerlingen, ouders
en personeelsleden. Deze kwaliteitsmeting wordt teambreed geanalyseerd, uit de analyse worden
concrete actiepunten geformuleerd.

7. Focus op samenwerken
Toelichting:
Versterken samenwerking en kennisdeling met Montessorischolen binnen Talent Primair en de regio.
Samenwerken met de
Kamperfoelieschool vanwege de bovenschools gedeelde aansturing.
Samenwerking vanuit het talentnetwerk het Gooi en het School aan Zet netwerk op het gebied van
excellentie en hoogbegaafdheid.
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3. Onderwijskundige vormgeving
3.1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het onderwijs op de school vormgegeven wordt. We maken
hierbij gebruik van onderzoek van onderwijsveranderingen die daadwerkelijk invloed blijken te
hebben op de leerprestaties van leerlingen (Marzano, Fullan, Hattie e.a.)
In de beschrijving van dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt, hoe invulling gegeven wordt aan de
wettelijke opdracht van het onderwijs rekening houdend met de missie van de school en hetgeen in
de komende schoolplanperiode gerealiseerd wordt gezien de visie. Beide zijn beschreven in het
vorige hoofdstuk.
Een goede pedagogische benadering zorgt voor een veilige basis om leren en ontwikkelen mogelijk
te maken. Omgangsvormen, respect voor anderen, burgerschap, samenwerking enz. zijn wezenlijke
aspecten van ons onderwijs.
3.2. Wettelijke opdracht van het onderwijs
In de wet op het primair onderwijs staat beschreven aan welke eisen het onderwijs moet voldoen.
Ook de wet Passend Onderwijs stelt eisen aan de inrichting van ons onderwijs.
In de hierna volgende paragrafen wordt aangegeven op welke wijze wij invulling geven aan deze
wettelijke eisen.
3.2.1. Ononderbroken ontwikkeling
Artikel 8 lid 1 van de wpo geeft aan: Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de leerlingen een
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in
de ontwikkeling van de leerlingen.
Op onze school geven we hieraan als volgt vorm:
Alle kinderen worden in beeld gebracht door middel van handelingsgericht en opbrengstgericht
werken. In schooljaar 2015‐2016 zijn wij gestart dit te beschrijven in een op Montessori
afgestemde versie van HGW en OGW, namelijk individueel op een leerlingkaart die verwerkt is
in het verslag. Dit verslag wordt ook tweemaal per jaar aan ouders verstrekt. In het verslag
worden leerkenmerken van het kind beschreven, doelen voor de komende periode en een terug‐
en vooruitblik; 
hoe is het gegaan, waar gaan we naartoe?
Als blijkt dat een kind onvoldoende
tot ontwikkeling komt op niveau 1,
gaan de leerkrachten in de bouw en
met de intern begeleider in gesprek
wat er aanvullend nodig is. We
doorlopen dan de route van Passend
Onderwijs en de daarbij behorende
zorgniveaus. De
onderwijsbehoeften worden dan
aanvullend tegemoet gekomen met
een handelingsplan in de klas of
remedial teaching buiten de klas.
Indien gesignaleerd wordt dat een
kind meer nodig heeft dan wij als
school vanuit de basisondersteuning
kunnen bieden (niveau 1 t/m 3), wordt het samenwerkingsverband Unita ingeschakeld. Indien
sprake is van het laatste, wordt er ook een ontwikkelingsperspectief voor het kind geschreven.
Maatwerk voor ieder kind staat voorop!
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3.2.2. Talentontwikkeling
Om onze leerlingen optimaal toe te rusten op de 21ste eeuw is het noodzakelijk dat we oog hebben
voor de individuele talenten van de leerlingen. Daarbij gaat het ons om talenten in de meest brede
zin van het woord. Dus niet alleen om cognitieve talenten, maar ook om creatieve, culturele,
motorische, sociale en onderzoekende talenten en bepaalde praktische vaardigheden. Als we bij de
leerlingen specifieke talenten ontdekken, dan zal dat consequenties hebben voor de organisatie in
de klas en voor het ICT‐gebruik.
Onze ambities zijn:
1. Een voorbereide omgeving met een zo breed mogelijk aanbod
2. In alle groepen vullen de leerkrachten het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid
(DHH) in. Dit is een instrument dat gebruikt wordt als basis voor de toelating tot de plusklas
en van waaruit de leerkracht talenten kunt signaleren.
3. De leraren stemmen hun aanbod en organisatie af op specifieke talenten van kinderen.
4. De leraren zetten ICT in relatie met het ontwikkelen van talenten in.
5. Op onze school besteden we gericht aandacht aan Techniekonderwijs, Onderzoekend leren,
Cultuureducatie en Sport en Bewegen en de verstandelijke ontwikkeling, en op het
ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale,
culturele en lichamelijke vaardigheden.
Dit geven wij op de volgende wijze vorm:
De 21st Century skills zijn praktisch ingebed in ons onderwijs in combinatie met de hogere
denkvormen (taxonomie van Bloom). Dit houdt in dat leerlingen zo breed mogelijk worden
uitgedaagd om te analyseren, samen te werken en te creëren. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting
tijdens de lessen kosmisch onderwijs, de lessen wetenschap&techniek en in het werken met
Chromebooks en Google Appps for Education.
De school streeft naar een zo breed mogelijk aanbod in de breedste zin, naast hoge cognitieve
verwachtingen hebben wij ook hoge verwachtingen van de creatieve en muzikale ontwikkeling
van de leerlingen. Dit brede aanbod (muziekles, schilderles, techniekles, plusklas, schooltuinen)
moet ieder kind in staat stellen zijn/ haar talent te ontwikkelen.

3.2.3. Multiculturele samenleving
Artikel 8 lid 3 wpo geeft aan: Het onderwijs:
a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving,
b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en
c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende
achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.
Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze
aandacht wordt besteed aan het bestrijden van achterstanden en in het bijzonder in de
beheersing van de Nederlandse taal.
Daar zorgen we op onze school op de volgende manier voor:
Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een
gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Met sociale cohesie wordt de
deelname van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de samenleving
bedoeld. Vanuit onze christelijke identiteit vinden wij het belangrijk dat leerlingen op een
bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar
ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en
samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en
verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving.
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Bij actief burgerschap en sociale integratie houden we naast de kerndoelen van ons onderwijs
ook rekening met de lokale omgeving, de samenstelling van de leerlingenpopulatie, de wensen
van ouders/verzorgers en de levensbeschouwelijke uitgangspunten van de school.
Burgerschapsvorming wordt verdeeld in de onderdelen:
● Democratie
● Participatie
● Identiteit
Sommige items van de onderstaande lijst kunnen bij meerdere onderdelen ondergebracht
worden. Zaken betreffende welbevingen (pestprotocol, afnemen van vragenlijst Zien! door
leerkrachten en in de bovenbouw ook door leerlingen zelf, sociale vaardigheidstrainingen, Rots
en Water‐ training, gezamenlijk opstellen van klassenregels en –afspraken) kunnen eveneens bij
meerdere onderdelen ondergebracht worden. Ook een deel van de jaarlijkse projecten en
excursies van de bibliotheek en de NME projecten van het Goois Natuurreservaat etc. kunnen
een plaats hebben bij Burgerschap. Bij democratie hebben we in ons leerstof aanbod onder
andere:
● Het reguliere aanbod uit de methode da Vinci (kosmisch onderwijs).
● De begrijpend leesmethode Nieuwsbegrip XL en de daarbij behorende digibordlessen.
● Het werken met de kindernieuwskranten Kidsweek en 7‐days.
● Het bekijken van het Schooltv weekjournaal.
● Projecten rond Prinsjesdag (o.a. Derde Kamer), het belang van de Derde Dinsdag in
September.
● Projecten rondom de voorkomende verkiezingen (lokale, provinciale, landelijke,
Europese verkiezingen).
● Thema’s rondom de Tweede Wereldoorlog: Anne Frankkrant, uitnodigen gastspreker
over onderduikperiode.
● Bij participatie komen aan bod: jaarlijkse deelname gedichtenwedstrijd over vrijheid op
4 mei, deelname aan duurzaamheidsprojecten als Noordpoolacademie, afvalproject,
schooltuinwerk.
● Jaarlijkse sponsoractie, waarmee geld wordt opgehaald voor een in overleg met de
leerlingen te bepalen goed doel.
● Deelname aan acties als de Kinderpostzegelactie.
Bij identiteit is het belangrijkste onderdeel het gebruik van sociaal‐emotionele methodes als:
de Kanjertraining, Rots en Water en de Gelukskoffer.
Onze ambities (doelen) bij Burgerschap en sociale cohesie zijn:
1. We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol
(vanuit duidelijke waarden en normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de
omgeving.
2. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die
daar ook naar handelen. Ze leren hun mening over maatschappelijke thema’s te
verwoorden.
3. We voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken willen
zijn op de samenleving en die gericht zijn op samenwerking.
4. We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor
andere opvattingen en overtuigingen (religies).
5. We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele
bagage mee voor het leven.

20

3.3. Kerndoelen en referentieniveaus
Artikel 9 lid 5 wpo geeft aan: Ten aanzien van de onderwijsactiviteiten, genoemd in het eerste tot
en met vierde lid, worden bij algemene maatregel van bestuur k
erndoelen
vastgesteld.
En in artikel 9 lid 6: Voor de school geldt de eis dat zij tenminste de kerndoelen bij haar
onderwijsactiviteiten als aan het eind van het basisonderwijs 
te bereiken doelstellingen
hanteert.
Aanvullend op de kerndoelen geven de 
referentieniveaus Rekenen en Taal een specifiekere
beschrijving van de onderwijsinhoud. Zij bieden daarmee heldere en concrete doelen die
leerkrachten kunnen hanteren en op basis waarvan zij de voortgang van hun leerlingen kunnen
evalueren.
Hierna volgt een beschrijving van de leerstofgebieden waarvoor kerndoelen geformuleerd zijn en
hoe deze op onze school aan de orde komen.
Vak

Methode

Toetsinstrumenten

Taal

Montessori methode

Cito taal voor kleuters
(groep 1 en 2)

Taal Actief
Veilig leren lezen KIM
Montessori Taalset

Methodegebonden toetsen
(groep 3 t/m 8)
Entreetoets + Eindtoets
(groep 7 en 8)

Veilig leren lezen KIM

Methodegebonden toetsen
Cito AVI en DMT
Dyslexieprotocol
(groep 3)

Is vervangen in
schooljaar
2015‐2016

Estafette

Methodegebonden toetsen
Cito AVI en DMT
Dyslexieprotocol
(groep 4 t/m 8)

Is vervangen in
schooljaar
2015‐2016

Veilig leren lezen KIM

Methodegebonden toetsen
Cito begrijpend lezen
(groep 3, E3)

Is vervangen in
schooljaar
2015‐2016

Nieuwsbegrip XL

Methodegebonden toetsen
Cito begrijpend lezen
(groep 4 t/m 8)
Entreetoets + Eindtoets
(groep 7 en 8)

Is vervangen in
schooljaar
2015‐2016

Veilig leren lezen KIM

Methodegebonden toetsen
Cito spelling
(groep 3)

Is vervangen in
schooljaar
2015‐2016

Taal Actief

Methodegebonden toetsen
Cito Spelling
(groep 4 t/m 8)
Entreetoets + Eindtoets
(groep 7 en 8)

Pennenstreken

Geen
(groep 3 t/m 8)

Technisch lezen

Begrijpend lezen

Spelling

Schrijven

Vervangen

Is vervangen in
schooljaar
2015‐2016
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Rekenen

Montessori methode

Cito rekenen voor kleuters
(groep 1 en 2)

Wereld in getallen

Methodegebonden toetsen
Cito rekenen‐wiskunde
(groep 3 t/m 8)
Entreetoets + Eindtoets
(groep 7 en 8)

Engels

Take it Easy

Methodegebonden toetsen
(groep 1 t/m 8)

Kosmisch 
(geschiedenis,

Da Vinci

Methodegebonden toetsen
(groep 1 t/m 8)

Wetenschap &
Techniek

Ontdekdozen
Techniektorens +
lessen vakleerkracht

Geen
(groep 1 t/m 8)

Verkeer

Verkeersbox

Geen (groep 1 en 2)

De verkeerskrant + Op
voeten en fietsen +
cyclus ANWB

Verkeersexamen in groep 8.

Tekenen,
handvaardigheid

Moet je doen +
lessen vakleerkracht

Geen

Muziek,
dramatische vorming

Moet je doen +
lessen vakleerkracht

Geen

Bewegingsonderwijs

Basislessen
vakleerkracht

Geen

Sociaal emotionele
ontwikkeling

Kanjertraining
Rots & Water
Gelukskoffer

Geen

aardrijkskunde, godsdienst,
natuuronderwijs,
wetenschap & techniek)

Moet vervangen
worden in 2016

Nederlandse taal
Hieronder wordt begrepen:
▪ Mondelinge taalvaardigheid,
▪ Leesvaardigheid,
▪ Spreekvaardigheid
▪ Schrijfvaardigheid.
▪ Begrippenlijst en taalverzorging.
Het taalonderwijs is gericht op spreken en luisteren. Zo leren kinderen overleggen, een presentatie
geven en hun eigen mening geven. Kinderen leren zo de taal adequaat te gebruiken. In de
groepsplannen staat beschreven welke taalactiviteiten de kinderen aangeboden krijgen, welke
instructies gegeven worden en met welke mate van begeleiding. In deze instructielessen leren de
kinderen over werkwoorden, zinsbouw, verkleinwoordjes, grammatica en dergelijke. Daarnaast
mogen de kinderen een keer per week zelf kiezen uit een aantal taallessen. Deze lessen zijn heel
verschillend, zodat kinderen een taak kunnen kiezen die aansluit bij hun eigen manier van leren en
bij hun eigen niveau.
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De kinderen van groep 1 en 2 leren lezen aan de hand van de leesmethode van Montessori en
werken rondom letterthema’s die wekelijks wisselen. Daarin zijn veel taalactiviteiten verweven:
o.a. ontwikkelen van de woordenschat; werken met de map fonemisch bewustzijn. Het is
belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen, omdat ze daardoor de informatie bij de andere
vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken. Vanaf groep 1 werken we met goede methodes (zie
Leerstofaanbod). Het leesplezier van de leerlingen wordt bevorderd door de klassenbibliotheek en
het voorlezen. Vanaf groep 5 worden de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid verder
ontwikkeld door het houden van spreekbeurten en het maken van werkstukken.
Mondelinge taalvaardigheid
Met de drie subdomeinen gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:
Methode ‘Taalactief’, versie 4.
Methode ‘Veilig leren lezen KIM’
Methode ‘Take it Easy’ vanaf groep 1
Methode ‘Nieuwsbegrip XL’
De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn:
1. De school beschikt over een gekwalificeerde taal‐ leescoördinator.
2. De school werkt in de groepen 1 en 2 met de map fonemisch bewustzijn.
3. De school beschikt over een goede methode voor aanvankelijk leesonderwijs met veel
differentiatiemogelijkheden.
4. De school beschikt over goede (actuele) methodes voor taal, begrijpend lezen en technisch
lezen. 5. Het rooster verheldert voldoende welke taalonderdelen wanneer aan bod komen.
6. De school geeft technisch lezen in alle groepen (t/m groep 8).
7. De school heeft normen vastgesteld voor het leesonderwijs.
8. Kinderen die uitvallen op technisch lezen krijgen extra leertijd d.m.v. de DMT map, Ralfi lezen
en Connect lezen o.l.v. de RTer en huiswerk.
9. De school beschikt over een Protocol Dyslexiebeleid.
10. We laten de kinderen taal beleven door extra activiteiten, zoals de kinderboekenweek en
kinderjury.
11. We bezoeken met de kinderen de bibliotheek binnen onze school en in Huizen.
12. We gebruiken CITO‐ en methodetoetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen.

Verbeterpunt

Prioriteit

Onderzoeken of een Engelstalige stroom in onze school haalbaar is.

Gemiddeld
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Leesvaardigheid
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:
Montessori leesmethode vanaf groep 1
‘Veilig Leren Lezen KIM’ groep 3 (indien gewenst ook in groep 2)
‘Estafette’ groep 4 t/m 8
‘Nieuwsbegrip XL’
De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn:
Zie hierboven + leesprotocol.

Verbeterpunt

Prioriteit

Voortdurend bijstellen dyslexieprotocol naar de laatste inzichten

Gemiddeld

Engelse taal
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:
methode ‘Take it easy’ vanaf groep 1.
De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn:
Zie handleiding.

Verbeterpunt

Prioriteit

Onderzoeken of er behoefte/draagkracht is voor een Engelstalige stroom

Gemiddeld

24

Rekenen/wiskunde
Het gaat hierbij om de volgende domeinen:
‐ Getallen
‐ Verhoudingen
‐ Meten en Meetkunde
‐ Verbanden
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:
‘Methode Wereld in Getallen’
Montessorimateriaal zoals het gouden materiaal, gekleurde kralentrapjes, telbakjes etc.
De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn:
Zie handleiding.
Zie materialenboek Montessori
1. De school beschikt niet (meer) over een gekwalificeerde rekencoördinator.
2. We beschikken over een moderne, eigentijdse methode groep 3 t/m 8.
3. In groep 1 en 2 wordt er les gegeven aan de hand van leerlijnen, deze worden in het verslag
geregistreerd.
4. De leerkrachten besteden structureel aandacht aan rekenen en wiskunde (rooster).
5. We volgen de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito‐LVS.
6. We gebruiken de methodegebonden toetsen systematisch.
7. De leerkrachten beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne
rekendidactiek (ze zijn op de hoogte van de nieuwste inzichten).
08. De leerkrachten stemmen –indien noodzakelijk‐ de didactiek af op de groep.
09. De leerkrachten werken bij rekenen en wiskunde met didactische groepsoverzichten en
groepsplannen.
10. Voor kinderen die meer aan kunnen compacten we het lesprogramma om ruimte te maken voor
verdiepings‐ en verbredingsstof. We gebruiken hiervoor o.a. het DHH.

Verbeterpunt

Prioriteit

Leerkracht opleiden tot rekenspecialist

Gemiddeld

Vaststellen schooldoelen / normen voor het rekenonderwijs

Hoog
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Oriëntatie op jezelf en de wereld
Hieronder wordt begrepen:
● Mens en samenleving
● Wetenschap & techniek
Mens en samenleving
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:
Methode ‘Da Vinci’
Methode ‘Nieuwsbegrip XL’
Kanjertraining
Rots en Water
Gelukskoffer
De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn:
1. Wij beschikken over een methode voor kosmisch onderwijs
2. Wij besteden gericht aandacht aan gezond gedrag (via projecten)
3. Wij besteden gericht aandacht aan verkeersonderwijs
4. Bij kosmisch onderwijs zorgen we voor transfer naar de onderdelen van taalleesonderwijs
en rekenen en wiskunde
Iedere combinatiegroep krijgt jaarlijks drie thema’s aangeboden uit de leerlijn van de methode. De
nadruk ligt hierbij op de hogere denkvaardigheden in de taxonomie van Bloom. Er wordt met
verschillend aanbod van werkvormen gewerkt: werkstuk, presentatie, verhaal etc.

Verbeterpunt

Prioriteit

Een nieuwe integrale methode voor kosmisch onderwijs, die voldoet aan
de uitgangspunten van Montessori en aan de 21st Century skills.

Hoog

Wetenschap & techniek
Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van
wetenschap en techniek. Wij willen daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te
besteden aan dit vakgebied. Wij maken al jaren deel uit van subsidietrajecten op het gebied van
Techniek (VTB). Bij de activiteiten wetenschap en techniek leren onze leerlingen al samenwerkend
aspecten die samenhangen met wetenschap en techniek te onderzoeken, te ontdekken en te
ontwerpen.
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:
Iedere combinatiegroep krijgt jaarlijks drie thema’s aangeboden uit de leerlijn van de methode Da
Vinci. De techniekwerkplaats is twee dagdelen open en bemand door een techniekcoördinator.
In de werkplaats zijn de Techniektorens voor alle bouwen voor handen en de les / ontdekkisten
wetenschap en techniek.
De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn:
1. Wij beschikken over een doorgaande lijn voor wetenschap en techniek
2. Wij hanteren een methode voor wetenschap en techniek (Techniektorens, methode Da Vinci,
leskisten techniek)
3. Wij beschikken over een techniekcoördinator
4. Wij toetsen de kennis en vaardigheden m.b.t. wetenschap en techniek
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5. Wij koppelen wetenschap en techniek aan 21st century skills en de taxonomie van Bloom
6. Wij beschikken over een beleidsplan Wetenschap en techniek
7. Participeren in de projectgroep Wetenschap en techniek van VTB

Verbeterpunt

Prioriteit

Methode Da Vinci wordt vervangen in 2016

Hoog

Leerlijn Wetenschap & Techniek uitbreiden

Gemiddeld

ICT
ICT neemt in ons onderwijs een steeds belangrijkere plaats in. De maatschappij van nu vraagt van
onze leerlingen ICTkennis en ‐vaardigheden, daarom leren we onze leerlingen planmatig om te gaan
met ICT‐middelen. De leerkrachten gebruiken ICT in hun lessen en borgen, dat de leerlingen aan de
slag (kunnen) gaan met de computer(s), de ICTprogramma’s en de bijbehorende software.
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:
‐ Chromebooks met Google Apps for Education
‐ Vaste computers
‐ Digiborden in alle klassen
‐ Tablets
Wij gebruiken zoveel mogelijk adaptieve en zelfcorrigerende
zelfstandig mee kunnen werken.

software waar de leerlingen

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn:
1. De leerkrachten maken gebruik van het digitale bord
2. De leerlingen kunnen werken met Internet, Word, Excel en PowerPoint
3. De leerlingen werken met adaptieve software bij taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie
4. We beschikken over een Internetprotocol
5. De leerkrachten beschikken over voldoende ICT‐kennis en ‐vaardigheden
6. De school beschikt over technisch en inhoudelijk goede (werkende) hard‐ en software
7. Onze school beschikt over een ICT coördinator.
8. De leerlingen kunnen een werkstuk maken met een verzorgde lay‐out
9. De leerlingen zijn vertrouwd met Internet
10. De leerkrachten geven opdrachten die het gebruik van het internet stimuleren

Verbeterpunt

Prioriteit

Uitbreiden van de hardware

Hoog

Scholing voor het team in het gebruik van Cloudwise/Google Chrome

Hoog
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Kunstzinnige oriëntatie

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:
‘Moet je doen’
Leerkracht muzische vorming Gooise Muziekschool
De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn:
Iedere week is er een les tekenen/ handvaardigheid
Op dinsdagochtend is er schilderles vanaf groep 5 door een leerkracht
Op maandag‐ en woensdagochtend is de techniekwerkplaats open. Alle leerlingen hebben ten
minste tien lessen per jaar.
1. Wij geven teken‐ en handvaardigheidslessen (kleur, vorm, ruimte, textuur, compositie),
hiervoor is een dagdeel een extra leerkracht beschikbaar
2. De Gooise Muziekschool verzorgt muzieklessen (inclusief het leren gebruiken van
instrumenten) 3. Wij beschikken over de leerlijn Muziek van de Gooise Muziekschool
4. Wij besteden aandacht aan dramatische expressie
5. Leerlingen leren zich presenteren tijdens de Open deurshow en de kleutermusical

Verbeterpunt

Prioriteit

Vervanging methode creatief 2018

Laag

Bewegingsonderwijs

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:
‘Leerlijnen bewegingsonderwijs’
De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn:
Leerlingen krijgen twee maal in de week gymnastiek en spel aangeboden door vakleerkrachten.
Leelringen in groep 3/4 hebben een uur zwemles per twee weken.
De buurtsportcoaches van de gemeente (projectmatig) bieden in de grote en kleine pauzes onder
schooltijd verschillende sport‐ en spelactiviteiten aan voor groep drie tot en met acht.
Daarnaast worden er ook clinics gegeven zoals boksen, judo en dans.

Verbeterpunt

Prioriteit

Vakleerkracht onderbouw / kleutergym/nijntje gym

Laag
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3.4. Kinderen met extra ondersteuningsbehoeften.
Artikel 8 wpo geeft aan: Ten aanzien van leerlingen 
die extra ondersteuning behoeven
, is het
onderwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling.
En verder: De scholen voorzien in een 
voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van
leerlingen die extra ondersteuning behoeven.
In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij in kaart gebracht wat wij aan mogelijkheden,
grenzen en ambities hebben ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen met extra
onderwijsbehoeften. Elke leerling is echter uniek, dus zullen we altijd per leerling nagaan welke
onderwijsbehoeften de leerling heeft en of en hoe wij daar aan kunnen voldoen. Indien nodig
kunnen wij voor extra ondersteuning een beroep doen op het samenwerkingsverband passend
onderwijs in onze regio. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat beschreven
welke ondersteuning alle scholen zelf moeten bieden (basisondersteuning) en voor welke
ondersteuning, onder welke voorwaarden, we bij het samenwerkingsverband terecht kunnen.
Alvorens we hulp van buitenaf inroepen gaan we aan de slag binnen onze eigen mogelijkheden. We
geven hierna beknopt weer op welke wijze de structuur op onze school functioneert:
Zie ook de beschrijving bij 3.2.1: ononderbroken ontwikkeling.
Aanvullend daarop wordt in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd welke ondersteuning de
school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Dit wordt ten minste eenmaal per vier
jaar vastgelegd door het schoolbestuur. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de
toekomst. De schoolleiding stelt in samenspraak met het team het schoolondersteuningsprofiel
op. Het schoolondersteuningsprofiel wordt door het bevoegd gezag vastgesteld. Op basis van
het profiel inventariseert de school welke expertise ze nog moet ontwikkelen en wat dat
betekent voor de (scholing en toerusting van) leerkrachten. De school publiceert het profiel via
publieke kanalen zoals bijvoorbeeld schoolgids en website, zodat iedereen (ouders, leerlingen
en andere partijen) kan zien welke ondersteuning de school biedt.

3.5. Onderwijs aan langdurig zieke kinderen
Artikel 9a wpo gaat over: ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen
1. 
Bij het geven van onderwijs aan een leerling die is opgenomen in een ziekenhuis of die in
verband met ziekte thuis verblijft, kan het bevoegd gezag van een school worden ondersteund.
2. 
De ondersteuning bedoeld in het eerste lid wordt verzorgd door:
a. een educatieve voorziening (……) bij een academisch ziekenhuis of
b. een schoolbegeleidingsdienst als bedoeld in artikel 179, indien de leerling is opgenomen in een
ziekenhuis niet zijnde een academisch ziekenhuis dan wel indien de leerling in verband met ziekte
thuis verblijft.
Sinds 1 augustus 1999 zijn basisscholen zelf verantwoordelijk voor het onderwijs aan langdurig zieke
kinderen. Een uitzondering hierop zijn kinderen die in een academisch ziekenhuis worden
behandeld.
Het gaat om die kinderen die gedurende langere tijd in een ziekenhuis zijn opgenomen of langdurig
ziek thuis zijn. Voor kortdurende ziekmeldingen kunnen de bestaande schoolafspraken worden
gehandhaafd.
Het is van groot belang, dat de school tijdens het ziek zijn contacten organiseert met het zieke
kind. Het is natuurlijk belangrijk ervoor te zorgen dat het leerproces zo goed mogelijk doorloopt.
Nog belangrijker is het gevoel van het zieke kind “erbij te blijven horen”. Dat kan op allerlei
manieren plaatsvinden. Het zieke kind kan worden bezocht door de groepslera(a)r(en) en
medeleerlingen en/of op bepaalde tijden volgens afspraak de school bezoeken. Als dit om medische
redenen niet mogelijk is, kan er gebruik gemaakt worden van bv. video‐opnamen in de klas en/of
thuis, telefonisch contact met klasgenootjes en evt. contact met behulp van e‐mail en webcam.
Het spreekt vanzelf, dat brieven, kaartjes en tekeningen een belangrijke rol spelen in het
onderhouden van het contact tussen school en het zieke kind.
Per situatie wordt bekeken wat de mogelijkheden van zijn. Veel hangt af van de medische
behandeling en de draagkracht van kind, ouders en school.
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De school kan deze activiteiten natuurlijk alleen in goed overleg met de ouders van het zieke kind
uitvoeren. We realiseren ons, dat de ouders van een langdurig ziek kind een moeilijke periode
doormaken en dat er op verschillende gebieden veel van hen wordt gevraagd.
Volgens de wet: Bij ondersteuning aan zieke leerlingen, kan de school een beroep doen op het
samenwerkingsverband.
Medewerkers van het samenwerkingsverband kunnen scholen helpen bij het zo goed mogelijk
begeleiden van het onderwijsproces tijdens de periode van ziekte.
De procedure, die wij binnen onze school volgen om in zo’n geval beslissingen te kunnen nemen is
als volgt:
1. Als duidelijk is, dat een leerling van onze school langer dan 2 weken in een ziekenhuis wordt
opgenomen of ziek thuis is, neemt de groepsleerkracht en/of de intern begeleider van de
school contact op met de ouders om de situatie door te spreken.
2. De groepsleerkracht(en) en de intern begeleider nemen in overleg met de directie en de
ouders van het zieke kind het besluit wel of geen externe hulp van de
schoolbegeleidingsdienst in te schakelen.
3. De school ontwikkelt in overleg met de ouders een planmatige aanpak. (wel of niet met
externe begeleiding)
4. De school blijft verantwoordelijk, voor de te ontwikkelen en uit te voeren aanpak. Tijdens
het uitvoeren van de aanpak vindt regelmatig overleg met de ouders plaats.
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4. Personeelsbeleid
4.1. Inleiding
De zorg voor personeel is cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs.
Op bovenschools niveau is het personeelsbeleid beschreven in het integraal personeelsbeleidsplan.
Daarin is ook opgenomen op welke manier we de wettelijke eis vormgeven met betrekking tot
evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende taken.
Marzano c.s. geven aan, dat de factor “collegialiteit en professionaliteit” dragend is voor
schoolontwikkeling. Op onze school streven we collegialiteit na, die zich uit in gedrag zoals door
Fullan en Hargreaves omschreven:
o Oprechte interacties, die beroepsmatig van aard zijn

Het openlijk met elkaar delen van successen, mislukkingen en fouten

Het tonen van respect voor elkaar

Het constructief analyseren en bekritiseren van praktijken en procedures.
‘Levenslang leren’ geldt zeker voor de beroepsgroep van leerkrachten. De ontwikkelingen en
mogelijkheden volgen elkaar wat dat betreft in snel tempo op. Het is dus erg belangrijk de juiste
keuzes te maken. Uitgangspunt bij die keuzes is het gezamenlijk vastgestelde beleid, zoals
verwoord in dit schoolplan. Kenmerkend voor de wijze waarop professionalisering vormgegeven zal
worden is, dat gebruik gemaakt wordt van ‘leren van en met elkaar’ rechtstreeks gekoppeld aan de
dagelijkse praktijk. Dit kan invulling krijgen binnen het team, maar zeker ook in samenwerking met
collega’s van andere scholen.
4.2. Personeelsbeleid in samenhang met onderwijskundig beleid
In deze paragraaf noemen we de belangrijkste aandachtspunten van personeelsbeleid voor de
komende vier jaar. Deze beleidsonderdelen hangen nauw samen met de voornemens op
onderwijskundig gebied.
In relatie met het onderwijskundig beleid zijn op het gebied van personeelsbeleid de volgende
beleidsvoornemens van belang:
Taakbeleid
Met betrekking tot het taakbeleid heeft onze school vooralsnog gekozen voor het overlegmodel.
In het kader van de nieuwe CAO is de voormalige jaartaak omgezet naar een 40‐urige werkweek
en wij hebben op basis daarvan een beschikbaarheidsregeling zie bijlage) en een
werktijdenregeling vastgesteld (Vier dagen van 8,5 uur per dag en de woensdag 6 uur).
Voorafgaand aan het schooljaar, voor de zomervakantie, wordt de weektaak per werknemer zo
concreet mogelijk vastgelegd.
Formatie
Er wordt een goed personeelsbeleid gevoerd. De personeelsleden verzorgen het onderwijs
vanuit een gezamenlijke visie, gebaseerd op het schoolconcept (zie paragraaf 1 van dit
hoofdstuk). Van de collega’s wordt verwacht dat ze loyaal in hun functie staan. In de praktijk
betekent dit dat ze zich volledig inzetten voor hun werk en dat ze zich blijven ontwikkelen ten
behoeve van goed onderwijs. De schoolleiding heeft hierin een stimulerende en ondersteunende
rol. Wat betreft stimulering en ondersteuning gaat de aandacht met name uit naar beginnende
leerkrachten en naar alle leerkrachten in situaties waarbij vernieuwingen worden ingevoerd en
geborgd. Ook voor de oudere leerkrachten hebben we in het kader van duurzame inzetbaarheid
extra aandacht. Leerkrachten worden aangesproken op hun professionaliteit. Een goed
personeelsbeleid en een prettig leef‐ en werkklimaat moet er aan bijdragen dat het personeel
zich betrokken voelt bij het werk en bij de school. De administratie en procedures zijn helder,
transparant en inzichtelijk. De wettelijk verplichte documenten en procedures worden
zorgvuldig gehanteerd.
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Personeelsopbouw:
Op de school zijn werkzaam:
● 23 leerkrachten
● twee directieleden
● twee OOP
Het onderwijsteam inclusief directie en OOP bestaat uit 27 personen met de volgende
leeftijdsopbouw:
Leeftijd
20‐24 jaar
25‐34 jaar
35‐44 jaar
45‐54 jaar
55‐64 jaar
65+
jaar
Totaal

vrouw
01
04
05
07
04
00
21

man
0
01
02
01
02
00
06

totaal
01
05
07
08
06
00
27

Zes leerkrachten werken fulltime. De directeur is fulltime ambulant, de waarnemend directeur
een ochtend.
Verder
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

telt de school de volgende functies:
Een intern begeleider onder‐, midden‐ en bovenbouw
Een remedial teacher
Onderwijsondersteuner t.b.v onderwijskwaliteit in de klas
Twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs
Een administratief medewerker
Een ICT coördinator
Een conciërge
Begeleider onderwijsarrangement Unita
Leerkracht Plusklas
Leestrainer in geval van enkelvoudige dyslexie
Techniekeerkracht (freelance)
Muziekdocent (freelance)

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

FTE
FTE
FTE
FTE
FTE
FTE
FTE
FTE
FTE
FTE
FTE
FTE

Bovenstaand schema is volgens de nieuwe CAO berekend waarin een werkdag 8 uur per dag is.
Het team is gemêleerd qua leeftijd en expertise. De GL is 42 jaar. Twee van onze leerkrachten
volgen momenteel de master SEN, de remedial teacher is geregistreerd RT‐ en leesspecialist, de
intern begeleider heeft een master pedagogiek met de specialisatie groepsdynamica,
identiteitsontwikkeling en advies & begeleiding en de directeur is geregistreerd in het Register
Directeur Onderwijs en werkzaam als bovenschools directeur op de Kamperfoelieschool in
Huizen en als trainer/ facilitator verbonden aan de Algemene Vereniging voor Schoolleiders en
Bureau STERK. Alle leerkrachten zijn in het bezit van een Montessori‐diploma, een volgt
momenteel de opleiding. Eveneens zijn alle leerkrachten gecertificeerde Kanjer‐trainers of
volgen zij momenteel de training. De helft van het team heeft een BHV‐ en/of EHBO‐diploma.
De kwaliteit van het team is hoog te noemen. Er is sprake van een professionele
leergemeenschap waarbij vier bouwcoördinatoren op gestructureerde wijze de bouw aansturen.
Invulling wet BIO met betrekking tot bekwaamheidseisen, waaronder bekwaamheidsdossier.
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De kwaliteit van onze schoolontwikkeling wordt door middel van de PDCA (Plan‐Do‐Check‐Act)
cirkel jaarlijks cyclisch geevalueerd , bijgesteld en geborgd. Wij maken gebruik van
(zelf‐)evaluaties om de kwaliteit van het onderwijs in kaart te brengen.
De zelfevaluatie resulteert in de vaststelling van gerealiseerde kwaliteit en van nog te
ontwikkelen punten. De gerealiseerde kwaliteit wordt geborgd en de ontwikkelpunten worden
opgenomen in een meerjarenplanning. Op basis van deze meerjarenplanning worden
jaarplannen opgesteld, deze zijn in de bijlage toegevoegd. De persoonlijke ontwikkeling van
medewerkers wordt waar mogelijk afgestemd op de veranderonderwerpen van de school. De
inzet en betrokkenheid van alle belanghebbenden in dit proces is essentieel.
Een belangrijke voorwaarde voor schoolontwikkeling is de aanwezigheid van een professionele
cultuur. Om deze professionele cultuur te stimuleren, stuurt de schoolleiding expliciet op
versterking van vakmanschap, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en samenwerking die
gericht is op kwaliteitsverbetering. Jaarlijks worden activiteiten met dit doel ingepland. Dit is
zichtbaar in onze jaarplannen. Een klimaat waarin alle belanghebbenden zich positief betrokken
tonen op elkaar is in sterke mate van invloed op het verandervermogen van de school.
Gelet op de meerwaarde van de integrale benadering kiezen we er nadrukkelijk voor om de
persoonlijke ontwikkeling af te stemmen op de schoolontwikkeling. Dat komt tot uitdrukking,
doordat we de verbinding leggen tussen doelen van de school en de vakbekwaamheid van de
medewerkers. De persoonlijke ontwikkeling van het team als geheel en van ieder teamlid
afzonderlijk kan niet los gezien worden van de ontwikkeling van de school.
Bekwaamheidsdossier
Alle werknemers beschikken over een zogenaamd bekwaamheidsdossier. Deze dossiers worden
beheerd door de leraren zelf. De directie zorgt ervoor dat het bekwaamheidsdossier een levend
document is, door er veelvuldig mee te laten werken, door het te gebruiken bij het
personeelsbeleid. In dit dossier bevinden zich:
‐ Afschriften van diploma’s en certificaten
‐ Het doelstellingen‐gespreksformulier (persoonlijke ontwikkelplannen en actieplannen)
‐ De gespreksverslagen (FG en BFG)
‐ De gespreksverslagen (BG)
‐ Verslagen van feedbackgesprekken n.a.v. het klassenbezoek
‐ Overzicht van de gemaakte prestatie‐afspraken
‐ Overzicht van reflectieve vragen en antwoorden (flitsbezoeken)
Gesprekkencyclus
De persoonlijke vakbekwaamheden worden binnen de gesprekkencyclus besproken. Na
bespreking en vaststelling van de te ontwikkelen vakbekwaamheden stelt iedere medewerker
zelf een doelstellingenplan op. Dit persoonlijke plan wordt besproken met de leidinggevende
en, al dan niet, aangepast en vervolgens vastgesteld.
Om de voortgang van de ontwikkeling te volgen worden regelmatig gesprekken gevoerd waarin
de uitvoering van het persoonlijk ontwikkelingsplan ter sprake komt. Er wordt geëvalueerd
welke vakbekwaamheden eigen gemaakt zijn en er wordt afgesproken welke vakbekwaamheden
nog eigen gemaakt moeten worden in het persoonlijk handelen.
De gesprekkencyclus bestaat uit drie 'typen' gesprekken, te weten:het doelstellingengesprek,
het functioneringsgesprek (individueel en met de bouw) en het beoordelingsgesprek. Deze
gesprekken komen aan de orde binnen een cyclus van twee jaar*.
*De gesprekkencyclus wordt op dit moment vastgesteld in de GMR van Talent Primair
Nascholing
In het kader van de professionalisering beschikt iedere medewerker over 2 klokuren per week
(naar rato van de werktijdfactor). Daarnaast is er voor iedere medewerker een budget
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beschikbaar in het kader van de duurzame inzetbaarheid (van 40 uren, naar rato). Scholing
komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken.
Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing opteren (bij voorkeur in relatie tot de
organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen, de competentie set en/of het
opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en faciliteert de directie
teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en
de ambities (doelen) van de school. In de regel volgt het team 2 x per jaar teamgerichte
scholing. Iedereen is daarbij aanwezig. De scholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder
het kopje deskundigheidsbevordering.
Persoonlijk ontwikkelingsplan
Alle medewerkers schrijven voorafgaand aan hun functioneringsgesprek een persoonlijk
doelstellingen‐formulier uit. Hier beschrijven zij wensen en doelen voor het komende schooljaar
maar eventueel ook voor de langere termijn. In het formulier wordt gereflecteerd op
gebeurtenissen die van invloed zijn geweest op de medewerker als professional en ook op het
eigen functioneren. De directie geeft in dit formulier eveneens feedback op het functioneren.
Dit wordt dan in een persoonlijk gesprek besproken. Alle gesprekken worden op onze school
voorafgegaan door een klassenbezoek.
Integraal wordt ook ingezet voor de persoonlijke ontwikkeling. Vorig jaar is gestart met een
doelstellingengesprek, in 2016‐2017 organiseren de medewerkers hun ontwikkeling door het
uitzetten van competentievragenlijsten, hun eigen 360‐graden feedback. Ook schrijven ze met
behulp van het digitaal portfolio in OinO hun persoonlijk ontwikkelingsplan en geven ze de
gesprekkencyclus vorm. Voor de functies schoolleider, interne begeleider en leerkracht zijn er
vragenlijsten die de vereiste vakbekwaamheid beschrijven. De inhoud van deze
competentievragenlijsten en de vragenlijsten schoolontwikkeling is op elkaar afgestemd. De
vragenlijsten zijn ook afgestemd op de standaarden voor leerkrachten en schoolleiders
Elke medewerker beschikt via de stichting OinO over een digitaal vakbekwaamheidsdossier bij
de Talent Academie van Talent Primair. Dit is te onderscheiden van het personeelsdossier of
maakt daar onderdeel van uit. Het personeelsdossier is het zakelijk dossier van het bevoegd
gezag. Het vakbekwaamheidsdossier is het dossier van de werknemer, gericht op de
persoonlijke
ontwikkeling
onder
verantwoordelijkheid
van de werkgever. Het
vakbekwaamheidsdossier bevat naast gegevens van de betrokkene in ieder geval een
beschrijving van opleiding, ontwikkeling en ervaring, een overzicht van competenties, plan voor
de persoonlijke ontwikkeling en verslagen van gesprekken rondom de persoonlijke ontwikkeling.
Begeleiding nieuwe leerkrachten
Voor nieuwe leerkrachten, ongeacht het opleidings‐ en ervaringsniveau geldt een formele
gesprekcyslus met een directielid van vier gesprekken in het eerste jaar op de Dr. Maria
Montessorischool. Tijdens deze cyclus wordt aan een doelstellingenplan gewerkt. Nieuwe
leraren krijgen een mentor (een meer ervaren collega). Deze mentor voert het
introductiebeleid (begeleidingsplan) uit, waarbij het speerpunt ligt op de bespreking van de
competenties. Startbekwame leraren krijgen een bijzonder budget van 40 uren per jaar (nieuwe
CAO). Conform het advies van de CAOpartners zullen we dit laten aanwenden voor lesgeven,
voor‐ en nawerk en professionalisering. Startbekwame leraren krijgen een coach (niet de direct
leidinggevende) en de afspraken over de ontwikkeling van start‐ naar basisbekwaam worden
vastgelegd in het POP.
Bouwfunctioneringsgesprek
Op onze school ligt het accent binnen het organogram (zie onderstaand figuur) op de bouwen.
Deze opereren zoveel mogelijk als eenheid en worden aangestuurd door een bouwcoordinator.
Deze is afgevaardigde in het MT. Minimaal een keer per jaar wordt een
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bouwfunctioneringsgesprek gehouden, waarin alle leerkrachten die binnen een bouw werkzaam
zijn reflecteren op de werkwijze in de bouw en de manier waarop deze wordt aangestuurd.

Organogram van de school.

4.3. Consequenties voor de meerjarenplanning
●
●
●

Bekwaamheidsdossier krijgt vorm voor iedere leerkracht.
Gesprekkencyslus wordt besloten en uitgevoerd.
Leerkrachten registreren zich allemaal in het register.
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5. Kwaliteitszorg
5.1. Inleiding
Kwaliteitszorg is de basis van waaruit we het onderwijs op onze school vormgeven.
In dit hoofdstuk beschrijven we op welke wijze wij onze kwaliteit bewaken, borgen en verbeteren.
Eerst geven we aan welke aspecten deel uitmaken van onze zorg voor kwaliteit. Vervolgens wordt
uiteengezet op welke wijze we ervoor te zorgen dat al deze aspecten in onderlinge samenhang een
compleet en evenwichtig kwaliteitssysteem vormen.
5.2. Voorwaarden van onze kwaliteitszorg
Onze kwaliteitszorg baseren we op het INK‐model. In dit model (aangepast voor het onderwijs), is
een onderverdeling gemaakt in organisatie (leiding, personeelsbeleid, doelen en strategie, middelen
en processen) en resultaten (waardering personeel, ouders/leerlingen, personeel en
leeropbrengsten). Door systematisch na te gaan of de gewenste effecten en resultaten gehaald
worden, wordt het mogelijk het beleid waar nodig bij te sturen.
In die zin maken we gebruik gemaakt van de plan‐do‐check‐act cyclus. In het INK‐model kort
weergegeven door leren en verbeteren.
⬄

Leiderschap

⬄

⬄

Personeels
beleid
⇳
Doelen en
strategie
⇳
Inzet
middelen

Organisatie
⬂Leren en verbeteren 
⬃

⬄

⬄

⬄

⬄
Management
van
processen

⬄

⬄
⬄

Waardering
personeel
⇳
Waardering
ouders/
leerlingen
⇳
Waardering
omgeving

⬄

⬄

Leer
opbrengsten

⬄

Resultaten

De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het hierna beschreven
kwaliteitszorgsysteem. De werkzaamheden zijn onder andere:

het systematisch doorlopen van de kwaliteitscyclus bij de activiteiten m.b.t kwaliteitszorg

het vastleggen van taken en het bewaken van de samenhang

het vastleggen en bewaken van teamafspraken

het creëren van draagvlak

het bevorderen van professionele kennis en vaardigheden bij de leerkrachten

het organiseren van een op kwaliteitsverbetering gerichte samenwerking (w.o. het
systematisch geven van feedback)
Voor de leerkrachten geldt, dat zij betrokken zijn bij en zich medeverantwoordelijk weten voor de
kwaliteit van het onderwijs op de school als geheel. Dit vanuit de opvatting, dat ontwikkelend
onderwijs slechts mogelijk is, als er sprake is van een professionele cultuur.
Kenmerkend daarvoor zijn: ontwikkelend vakmanschap; betrokkenheid; verantwoordelijkheid, niet
alleen voor de eigen taak, maar voor het onderwijs op de school als totaliteit; bereidheid tot
reflecteren op eigen handelen.
Onze school maakt zijn maatschappelijke taak waar door goede contacten te onderhouden met voor
ons onderwijs relevante collega scholen, instanties, verenigingen en overige organisaties. Over de
activiteiten, die we in dit kader doen en de effecten, die dat ons inziens oplevert leggen we
verantwoording af naar de betreffende instanties en ons bestuur en de ouders.
Het voorgaande schetst het kader en de sfeer van waaruit wij kwaliteitszorg vormgeven.
5.3. De inrichting van onze kwaliteitszorg
Bij de inrichting van onze kwaliteitszorg is het schoolplan het richtinggevend document bij de
kwaliteitsverbetering. Daarnaast gebruiken we het jaarlijks op te stellen actieplan om de vinger aan
de pols te houden en het schoolontwikkelingsplan bij te stellen.
Beide documenten hangen nauw met elkaar samen en zijn een belangrijk hulpmiddel bij het
systematisch doorlopen van de kwaliteitscyclus.
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Schoolplancyclus
Voor het samenstellen van het schoolplan hanteren wij de volgende werkwijze:
We starten met een nauwgezette bepaling van hoe de stand van zaken met betrekking tot alle
beleidsaspecten van de school is. Een aantal onderdelen die bij deze zogenaamde positionering
gebruikt worden, zijn onderdeel van een kortere cyclus dan de schoolplancyclus, die vier jaar
beslaat. Waar dat het geval is geven we dat aan.
Voor de positionering gebruiken we de volgende middelen, werkwijzen:
Analyse van de leerlingenpopulatie
Ieder jaar stellen we vast welke leerlingen bij ons op school speciale onderwijsbehoeften hebben.
Het gaat daarbij om:
‐ het aantal leerlingen met extra gewicht

het aantal leerlingen met meer dan een half jaar achterstand op het gebied van taal en rekenen

het aantal leerlingen met het Nederlands als tweede taal

het aantal leerlingen met een beschikking voor een vorm van speciaal onderwijs
De intern begeleider maakt dit overzicht in april, zodat het kan worden meegenomen in de
jaarlijkse evaluatie van het beleidsplan. Dit gebeurt op de zorgkaarten van het jaarverslag interne
begeleiding.
Rapportage: aan het team
Te gebruiken bij: evaluatie en opstellen van het jaarlijkse actieplan en bijstelling
schoolontwikkelingsplan
Overzicht van de positie in de wijk/regio
De directeur maakt een overzicht van de positie van de school in onze wijk. Daarin komen de
volgende aspecten aan de orde:

overheidsbeleid en samenwerkingsverband (eens per twee jaar);

tevredenheid en verwachtingen van ouders (elk jaar wordt bij de ouders de tevredenheid
bepaald met behulp van een vragenlijst);

kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van de leerlingenpopulatie ook in relatie met de
ontwikkeling op de collega‐scholen (eens per 4 jaar);

een SWOT‐analyse (eens per vier jaar);

zicht op contacten met instellingen, verenigingen, collega scholen. We gaan na wat deze
contacten voor effecten hebben binnen de school en hoe de betreffende instellingen de
contacten waarderen. Op basis daarvan bepalen we op welke wijze het contact voortgezet
wordt;
Rapportage aan: Bevoegd gezag, medezeggenschapsraad, team en betrokken instanties.
Te gebruiken bij: evaluatie, opstellen en bijstellen van het schoolontwikkelingsplan en het
jaarlijkse actieplan.
Het bepalen van de doelen van de school
Eens in de vier jaar stelt het team, op initiatief van de directeur, doelen voor het onderwijs vast
(op basis van de analyse van de uitgangspositie). Deze doelen worden vastgelegd in de missie en
visie. Bij de beschrijving komen de volgende onderdelen aan de orde:

De te bereiken doelen op het gebied van onderwijs en leren.

De te bereiken leeropbrengsten. Deze worden ieder jaar vastgesteld (tussen‐ en eindresultaten;
rekening houdend met onze populatie) volgens het bijgevoegd opbrengstdocument.

Te bereiken doelen op gebied van school‐specifieke aspecten. Het gaat hier om doelen waarmee
we ons willen profileren.
Rapportage aan: Het bevoegd gezag, de medezeggenschapsraad.
Te gebruiken bij: jaarlijkse analyse van de huidige situatie (wat is er van de doelen al gerealiseerd
en wat moet nog worden nagestreefd)
Het bevoegd gezag stelt de doelen vast.
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Analyse van de huidige situatie aan de hand van de doelstellingen.
Jaarlijks wordt middels de evaluatie van het jaarplan bepaald of de daarin genoemde doelstellingen
zijn gerealiseerd. Eens per vier jaar gaat de directeur na in hoeverre de schooldoelstellingen uit het
schoolplan zijn gerealiseerd.
Daarbij worden de volgende instrumenten ingezet:
Voor doelen op het gebied van onderwijs en leren en schoolspecifieke aspecten:
 Klassenbezoeken
 Functionerings‐ en beoordelingsgesprekken
 Interviews met ouders
 Interviews met kinderen
 Interviews met leerkrachten
 Een enquête en/of schooldiagnose‐instrument: (
Integraal
)
Voor doelen op het gebied van te bereiken leerresultaten:
 Het in de bijlage genoemd overzicht van toetsinstrumenten
De directeur neemt het initiatief voor de uitvoering van de analyse. Daartoe wordt jaarlijks, in
overleg met het team, een plan van aanpak gemaakt.
Rapportage aan: het bevoegd gezag, de medezeggenschapsraad, het team.
Te gebruiken bij: het actieplan en de bijstelling van het meerjarenplan
In het vierde uitvoeringsjaar wordt de balans opgemaakt van de resultaten van de afgelopen
schoolplanperiode. Naast de eigen gegevens wordt ook gebruik gemaakt van de gegevens van de
inspectierapporten om inhoudelijk vast te stellen waar de school zich ten aanzien van
onderwijskundige ontwikkeling op dit moment bevindt.
Alle gegevens uit deze en hiervoor genoemde acties worden door de directeur geanalyseerd op
sterke en zwakke punten (SWOT‐analyse). Deze wordt gepresenteerd op een studiedag voor het
team, waarbij ook informatie verstrekt wordt over relevante ontwikkelingen van dat moment en in
de nabije toekomst.
Op basis van deze informatie en met gebruik maken van de inzichten en ideeën van de leerkrachten
worden missie en visie van de school waar nodig geactualiseerd en bijgesteld en worden
strategische doelen geformuleerd voor de nieuwe schoolplanperiode.
Deze visie en de daarop gebaseerde strategische doelen vormen de basis voor de verdere invulling
van het schoolplan.
Gezien de formele status van dit document wordt dit vastgesteld door MR en bestuur van de school.
Ouders worden middels de schoolgids op de hoogte gesteld van de hoofdlijnen van beleid, zoals dat
vastgesteld is in het schoolplan.
Jaarplancyclus
Systematische evaluatie van beoogde beleidsresultaten en de kwaliteit van onderwijs en leren
De directeur stelt jaarlijks een evaluatieplan op (als onderdeel van het actieplan) voor evaluatie
van de beleidsdoelen. Evaluatie van de leerresultaten zijn een vast onderdeel van dit plan.
De evaluatie van de beleidsresultaten die m.b.v. het jaarlijkse actieplan worden nagestreefd
gebeurt aan de hand van de volgende instrumenten (afhankelijk van de aard van het na te streven
resultaat):

Klassenbezoeken om na te gaan in hoeverre beleidsvoornemens en schooldoelstellingen worden
gerealiseerd. Daarnaast vinden klassenbezoeken plaats in het kader van het geven van feedback
op het onderwijsgedrag.

Functionerings‐ en beoordelingsgesprekken waarin ook is de leeropbrengsten van de betreffende
groep aan de orde komen.

Interviews met ouders, leerlingen en leden van het bevoegd gezag.

Evaluaties (bijvoorbeeld d.m.v. korte vragenlijstjes) van oudercontacten en ouderavonden.

Toetsinstrumenten om leerresultaten vast te stellen (zie bijlage).
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Het jaarlijkse actieplan wordt ieder jaar opgesteld met behulp van onderstaand schema:
Onderwerp
Indicator

Resultaat

Begin
situatie

Plan van
aanpak

Financiën

Evaluatie

Behaald

Vervolg
acties

Rapportage aan: Bevoegd gezag, medezeggenschapsraad en team
Te gebruiken bij: Opstellen actieplan en bijstellen en/of opstellen schoolontwikkelingsplan tijdens
een jaarlijkse studiedag waarin de voortgang van het vierjarig beleidsplan wordt geëvalueerd.
Doel van deze dag is verder:
conclusies trekken uit de resultaten van het evaluatieplan en op basis hiervan een jaarlijkse acties
vaststellen (met per actie beoogde resultaten) t.b.v. de voortgang van het vierjarig beleidsplan.
Het jaarlijks opstellen van het scholingsplan. Het scholingsbeleid sluit aan op de schoolontwikkeling
zoals die is omschreven in het schoolontwikkelingsplan. Daarnaast blijft er in het scholingsbudget
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten op basis van de afspraken in de
doelstellingplannen.
Kwaliteitshandboek ‘gewoontevorming’
In het Kwaliteitshandboek ‘gewoontevorming’ staat een beschrijving van onze werkwijze in de
vorm van besluiten en procedures. Het Kwaliteitshandboek ‘gewoontevorming’ bevat ook een
vierjaarlijkse planning, die aangeeft wanneer de besluiten en procedures worden geëvalueerd. Per
besluit/procedure is aangegeven op welke wijze deze wordt geëvalueerd
Daarnaast evalueren we jaarlijks onze leeropbrengsten met het team. We doen dit aan de hand van
het eerder genoemde opbrengstendocument.
Rapportage: team, bevoegd gezag.
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6. Meerjarenplanning
6.1. Inleiding
In dit hoofdstuk starten we met een overzicht van de veranderingsonderwerpen in de komende
schoolplanperiode. Daarbij wordt zo concreet mogelijk aangegeven welke resultaten we ten aanzien
van deze onderwerpen in de komende vier jaren nastreven. Waar dat relevant is zullen we een
inschatting maken van de materiële kosten en indien van toepassing personele kosten, die een
bepaalde verandering met zich mee zullen brengen.
Vervolgens geven we in een globale planning aan wanneer deze onderwerpen aan de orde zullen
komen
Op basis van dit meerjarenplan wordt jaarlijks een gedetailleerd actieplan opgesteld. Bij de
opstelling van dit plan zal rekening gehouden worden met de resultaten van het voorgaande
schooljaar.
6.2. Veranderingsonderwerpen en resultaten
Veranderingsonderwerp 1: Voorbereide omgeving
Beoogde resultaten:
ICT binnen de school uitbreiden en versterken. ICT‐vaardige leerkrachten, 1 op 2 devices per
groep leerlingen, vernieuwde oefensoftware, intensief gebruik van de digitale leeromgeving en
de cloud.
Passend onderwijs versterken. Verslagen verfijnen, zorgniveaus sterker in beeld brengen, interne
expertise binnen de zorgniveaus versterken, heldere zorgstructuur hanteren, vaste inzet van
screening‐ en observatie‐instrumenten.

Veranderingsonderwerp 2: Help mij het zelf te doen
Beoogde resultaten:
Schooldoelen in het kader van de opbrengsten opstellen in Integraal. Naast de minimale, vanuit
de inspectie vastgestelde, opbrengsten doelen vaststellen die passend zijn bij het leerjaar en de
leerlingpopulatie.

Veranderingsonderwerp 3: Leerkracht is begeleider
Beoogde resultaten:
Leerkrachten verder opleiden tot experts binnen de school (o.a. op het gebied van rekenen).
Verschillende vakspecialisten in huis de de basisondersteuning van de school gaan versterken
zodat we nog beter tegemoet kunnen komen aan de verschillende zorgbehoeften van de
kinderen. Op korte termijn moet een nieuwe rekenspecialist worden opgeleid.
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Veranderingsonderwerp 4: Versterken 21st Century Skills
Beoogde resultaten:
Vervangen van de methode voor wereldoriëntatie. Een moderne, bij Montessori en 21st Century
Skills, passende integrale methode die het kosmische gedachtegoed borgt en die een beroep doet
op het onderzoekende leervermogen van kinderen. Dit moet er toe leiden dat kinderen het
zaakvakonderwijs nog meer gaan beleven.
ICT binnen de school uitbreiden en versterken. ICT‐vaardige leerkrachten, 1 op 2 devices per
groep leerlingen, vernieuwde oefensoftware, intensief gebruik van de digitale leeromgeving en
de cloud.

Veranderingsonderwerp 5: Verbinding
Beoogde resultaten:
Aansluiten op de populatie en op innovaties en trends. Onderzoeken of een Engelse stroom
binnen onze school wenselijk en haalbaar is.
Instellen van een leerlingenraad om de belangen van de leerlingen in de school te behartigen en
leerlingen betrokken te laten zijn bij het onderwijs en de ontwikkelingen.

Veranderingsonderwerp 6: Intensiveren kwaliteitsbeleid
Beoogde resultaten:
Jaarlijkse afname van de oudertevredenheidspeiling (OTP), personeelstevredenheidspeiling (PTP)
en de leerlingtevredenheidspeiling (LTP). Een nauwkeurigere kijk op de schoolbeleving van
ouders en kinderen en op kortere termijn dan om de twee jaar de ontwikkelingen op dit gebied
kunnen volgen. Op deze manier zijn concreter interventies en verbeterplannen in te zetten.

Veranderingsonderwerp 7: Focus op samenwerken
Beoogde resultaten:
Professionalisering nieuwe stijl. Bouwfunctioneringsgesprekken en bouwdoelstellingen als vast
onderdeel van de cyclus, teambrede analyses van de school, populatie, zorgleerlingen en
opbrengsten, groepsbezoeken binnen de bouw door collega’s onderling.
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6.3. Overzicht op hoofdlijnen veranderingsgebieden in de schoolplanperiode 2016‐2020
Onderwerp

2016‐2017

2017‐2018

2018‐2019

2019‐2020

Voorbereide
omgeving
Help mij het zelf te
doen
Leerkracht is
begeleider
Versterken 21st
century skills
Verbinding

Intensiviseren
kwaliteitsbeleid
Focus op
samenwerken

Op grond van het voorgaande zullen jaarlijks gedetailleerde actieplannen opgesteld worden waarin
opgenomen zijn:







Doelen en tussendoelen;
Acties om deze doelen te realiseren;
Verantwoordelijke persoon binnen de school voor de uitvoering;
Welke externe ondersteuning gewenst is;
In welke periode van het schooljaar de acties uitgevoerd worden;
Welke financiële middelen door de school ingezet moeten worden om de verandering uit te
voeren.

6.4 Sponsoring
Alle scholen zijn verplicht om in hun schoolplan aan te geven welk beleid ze voeren met betrekking
tot sponsoring. Onze school onderschrijft dit convenant en beschouwt het als bijlage bij dit
schoolplan.
De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn:

Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen
van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke
gesteldheid van leerlingen. Sponsering moet in overeenstemming zijn met de goede smaak
en fatsoen.

Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de
onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen
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Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs
beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de
school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van
sponsormiddelen.
De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag
over sponsoring.

Tevens zijn de volgende principes van kracht:

Nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van leerlingen;

Bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke
betrokkenheid;

De samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige invloed hebben op de
geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen;

De kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring.
6.5 Sociale en fysieke veiligheid
Sociale veiligheid vinden wij belangrijk voor leerlingen en werknemers. Daarom streven we naar een
sfeer in de groep waar rustig en ordelijk kan worden gewerkt, een gezellige sfeer waarbij een
‘wij‐gevoel’ ontstaat, waar kinderen kunnen samenwerken en mogen presteren, ieder op eigen
niveau. Waar ruzies zijn, worden deze uitgepraat. Een goede band bouw je met elkaar op door naar
elkaar te luisteren en met elkaar te praten. Dit gebeurt o.a. tijdens de kringgesprekken,
tussendoortjes en coöperatief leren. Regels, afspraken en omgangsvormen moeten duidelijk zijn
voor de kinderen. Kinderen kunnen hierover meedenken en het moet begrijpelijk zijn waarom een
bepaalde regel er is. We vinden het belangrijk dat leerlingen elkaar accepteren op basis van
gelijkwaardigheid, dat ze met elkaar op een goede manier kunnen samenwerken en dat ze respect
hebben voor elkaar. We leren ze hoe ze moeten omgaan met conflicten. De school geeft specifieke
aandacht aan ‘pesten’, door o.a. 2 keer per jaar de onderlinge relaties en pestgedrag in alle
groepen in kaart te brengen door specifieke vragen in de zelfevaluatielijst leerlingen in Zien! en in
de leerkrachten vragenlijst Zien! De resultaten worden met het bouwteam besproken en kunnen
aanleiding geven tot specifieke begeleiding en/of sturing. We willen dat leerlingen en leerkrachten
respectvol met elkaar omgaan. We hebben daarover afspraken met elkaar gemaakt:
●
●
●
●
●
●
●
●

Er zijn afspraken op schoolniveau over werken in de hal en over gedrag in en buiten de
school.
In de groepen 1 t/m 3 worden mondeling afspraken gemaakt met de kinderen. De groepen 5
t/m 8 maken hun eigen gedragsprotocol; deze hangt zichtbaar in de klas.
Bij duidelijk pestgedrag worden de ouders hiervan direct door de groepsleerkracht in kennis
gesteld.
Bij voorkomende ruzie onder schooltijd wordt dit met de betreffende kinderen besproken.
Situaties kunnen aanleiding geven tot het bespreken van (pest)gedrag met de gehele groep.
Situaties kunnen aanleiding geven tot het bespreken van pestgedrag tijdens de
teamvergadering en kunnen leiden tot gerichte observaties.
Ouders, die klachten hebben over het gedrag van kinderen, bespreken dit eerst met de
leerkracht.
Leerkrachten schenken aandacht aan meldingen van ouders over het gedrag van kinderen.
Alle afspraken die wij op school maken over het omgaan met elkaar, passen binnen de
kaders van ons pestprotocol.

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Klachten kunnen in de meeste gevallen
opgelost worden door ze op school te bespreken met de leerkracht of directie of de speciaal
daarvoor aangewezen contactpersoon. Indien het interne traject geen oplossing biedt, dan kan de
klacht worden besproken met de externe vertrouwenspersoon of uiteindelijk worden behandeld
door de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Onze school beschikt over een klachtenregeling,
uitgebreide informatie hierover is te vinden in de schoolgids. Hierin wordt jaarlijks de meest
recente informatie gepubliceerd.
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De (interne) contactpersoon is binnen de school de aangewezen functionaris voor de eerste opvang
van leerlingen en/of ouders die een klacht hebben. Bij klachten op het gebied van machtsmisbruik
verwijst de contactpersoon naar de externe vertrouwenspersoon en helpt ouders/leerlingen
eventueel het eerste contact te leggen. Daarnaast heeft de interne contactpersoon een taak op het
gebied van het verbeteren van het schoolklimaat en de veiligheid op scholen. Een externe
vertrouwenspersoon heeft vooral een taak in de opvang en hulpverlening. De externe
vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt ouders en leerlingen van school bij de behandeling
van klachten waarbij er sprake is van machtsmisbruik en heeft tevens een informatieve functie voor
medewerkers van de school. Van machtsmisbruik is onder andere spraken in geval van seksuele
intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. De externe vertrouwenspersoon is er alleen
voor klachten van ouders/leerlingen tegen medewerkers van een school en bij klachten die ontstaan
tussen leerlingen onderling. De externe vertrouwenspersoon (en ook de klachtencommissie) is er
niet voor klachten die in de thuissituatie spelen. Indien een medewerker van school advies en
begeleiding nodig heeft, dan wordt verwezen naar de arbodienst van de school. Tevens levert de
externe vertrouwenspersoon een bijdrage aan activiteiten gericht op het voorkomen van
machtsmisbruik door bijvoorbeeld het geven van voorlichting en door presentaties voor bijvoorbeeld
ouders en leerkrachten. Indien een ouder, leerling of medewerker van een school te maken heeft
met een klacht aangaande machtsmisbruik kan er contact worden opnemen met de externe
vertrouwenspersoon. Deze kijkt hoe de klacht het beste aangepakt kan worden. In eerste instantie
zal er altijd geprobeerd worden een oplossing te zoeken tussen ouders/leerlingen en school. Indien
dit niet lukt, kan overwogen worden een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. De externe
vertrouwenspersoon kan de ouder/leerling eventueel begeleiden bij alle stappen.
De school beschikt over 7 BHV‐ers. Om te controleren of leerlingen en leraren zich echt sociaal
veilig voelen, bevraagt de school leerlingen, ouders en leraren 1 x per twee jaar m.b.t. het aspect
Sociale Veiligheid. Daarvoor worden de vragenlijsten van de tevredenheidspeilingen en de
zelfevaluatielijst binnen Integraal gebruikt.
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7. Onderlegger voor het schoolplan
7.1

Data leerlingpopulatie

Verdeling Leerlinggewicht: Realisatie

Peildatum: 1 oktober

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

323

100%

327

100%

325

100%

327

100%

Gewicht 0,3

1

0.3%

1

0.3%

0

0.0%

0

0.0%

Gewicht 1,2

4

1.2%

4

1.2%

4

1.2%

5

1.5%

318

98.5%

322

98.5%

321

98.8%

322

98.5%

Totaal aantal leerlingen

Geen / Onbekend

Verdeling Leerlinggewicht: Prognose

Peildatum: 1 oktober

2016 / 2017

2017 / 2018

2018 / 2019

2019 / 2020

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

320

100

320

100

320

100

320

100

Gewicht 0,3

0

0

0

0

0

0

0

0

Gewicht 1,2

5

1,5

5

1,5

5

1,5

5

1,5

315

98,5

315

98,5

315

98,5

315

98,5

Totaal aantal leerlingen

Geen / Onbekend

Aantallen per leeftijd: Realisatie

Peildatum: 1 oktober
2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

4 jaar

40

40

35

43

5 jaar

35

40

40

35

6 jaar

29

37

43

40

7 jaar

39

31

37

44

8 jaar

48

42

31

39

9 jaar

37

50

44

31

10 jaar

43

38

52

44

11 jaar

43

39

32

46

12 jaar

9

10

11

5
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Aantallen per leeftijd: Prognose

Peildatum:1 oktober
2016 / 2017

2017 / 2018

2018 / 2019

2019 / 2020

5 jaar

43

38

38

38

6 jaar

35

43

38

38

7 jaar

40

35

43

38

8 jaar

44

40

35

43

9 jaar

39

44

40

35

10 jaar

31

39

44

40

11 jaar

44

31

39

44

12 jaar

46

44

31

39

4 jaar

Ondersteuningszwaarte

Peildatum: 1 oktober

Totaal aantal leerlingen op peildatum

325

Aantal leerlingen met een:
‐ Ontwikkelingsperspectief

25

Aantal leerlingen met onderwijs‐ of ondersteuningsbehoeften op het gebied van:
‐ Dyslexie

35

‐ Dyscalculie

2

‐ Motoriek

?

‐ Gehoorproblematiek

2

‐ Zichtproblematiek

1

‐ ADHD

?

‐ ASS

4

‐ NLD

1

‐ DCD

1

‐ Epilepsie

2
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7.2

Data personeel

Geslacht

Aantal

Dienstjaren school

Aantal

Man

5

<5

1

Vrouw

23

6 – 10

2

Onbekend

0

11 – 15

5

16 – 20

3

20 – 25

0
1

Leeftijdcategorie

Aantal

< 20 jaar

0

> 25

20 – 30 jaar

3

Onbekend

31 – 40 jaar

5

41 – 50 jaar

9

Dienstjaren onderwijs

51 – 60 jaar

8

<5

4

> 60 jaar

3

6 – 10

4

Onbekend

0

11 – 15

10

16 – 20

4

20 – 25

2

> 25

4

16

Aantal

WTF

Aantal

< 0,3

0

0,3 – 0,6

0

> 0,6

0

Inschaling

Onbekend

28

LA

26

LB

2

LC

0

Personeelstype

Aantal

Niet onderwijsgegevend

2

Onderwijsgevend

26

Onbekend

0

Specialisatie op het gebied van

Aantal

Aantal medewerkers

Extern beschikbaar

Gedrag

1

Unita

Dyslexie

2

Gemeente / OPP van Laarhoven

Dyscalculie

0

Unita

Motoriek

2

Unita / Ergokids

Gehoorproblematiek

0

Unita / Auris

Zichtproblematiek

0

Unita / Bartimeus

Taalontwikkelingsproblematiek

0

Unita / Auris / Logopedie

Gebarentaal

1

Unita / Auris

48

7.3

Data (zelf)evaluatie en tevredenheid
Evaluatie
AUD

Tevredenheid

Domein

Onderwerp

ZE

INS

PTP

OTP

LTP

OLP

Leefklimaat in de groep

OLP

Leerklimaat in de groep

3.7

3.6

3.1

3.6

3.6

3.1

OLP

Instructie

3.3

OLP

Afstemming

3.7

3.5

3.1

OLP

Leerstofaanbod

3.4

3.5

2.9

OLP

Onderwijstijd

3.6

3.8

PO

Waarnemen en begrijpen

3.6

PO

Planmatig handelen

3.2

PO

Organisatie en aansturing

3.6

PO

Samenwerking met externen

3.5

PO

Leerlingenondersteuning

SC

Leefklimaat op school

3.6

3.6

SC

Werkklimaat op school

3.6

3.2

SC

Interne communicatie

3.7

3.1

SC

Visiegericht

3.4

3.4

SC

Persoonlijke betrokkenheid

SC

Aanvaarding

SMO

Cultuur

3.9

SMO

Informeren

3.8

KM

Voorwaarden voor kwaliteit

3.4

KM

Systeem voor zelfevaluatie

3.9

OM

Personeel

3.6

OM

Financiën

3.6

OM

Huisvesting en voorzieningen

3.4

OM

Administratie en procedures

4.0

IM

Presentatie

IM

Resultaten onderwijs

2.9

3.4

3.3
3.3

3.6
3.3
3.8

3.6
3.5

3.1

3.7

3.3

3.4

3.1

4.0

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

LEGENDA
Domein

Vragenlijsttype

OLP

Onderwijsleerproces

ZE

Zelfevaluatievragenlijst

PO

Planmatige ondersteuning

AUD

Auditorenvragenlijst

SC

Schoolcultuur

INS

Inspectievragenlijst

SMO

Samenwerking met Ouders

PTP

Personeelstevredenheidspeiling

KM

Kwaliteitsmanagement

OTP

Oudertevredenheidspeiling

OM

Organisatiemanagement

LTP

Leerlingtevredenheidspeiling

IM

Imago

Domein (o)

3.1

Domein (o)

OLP (o)

Onderwijsleerproces

IC (o)

Interne communicatie

SK (o)

Schoolklimaat

CMO (o)

Communicatie met ouders

LA (o)

Leerstofaanbod

CME (o)

Contacten met externen

OT (o)

Onderwijstijd

SO (o)

Schoolontwikkeling

ZEB (o)

Zorg en begeleiding

OB (o)

Organisatiebeleid

KZ (o)

Kwaliteitszorg

IM (o)

Imago
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7.4

Data planmatige ondersteuning

Indicator

Resultaat

Standaard‐
deviatie

Oorsprong

De leerkracht volgt met behulp van toetsen en
observatie‐instrumenten systematisch de
ontwikkeling van alle kinderen.

3.8

0.5

Waarnemen en begrijpen ‐ PO ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:21

De leerkracht signaleert tijdig voorsprong en
achterstand in ontwikkeling van kinderen.

3.9

0.4

Waarnemen en begrijpen ‐ PO ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:21

De leerkracht geeft logische verklaringen voor de
ontwikkeling van resultaten.

3.7

0.5

Waarnemen en begrijpen ‐ PO ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:21

De leerkracht heeft per kind inzicht in de
stimulerende en belemmerende factoren met
betrekking tot de ontwikkeling.

3.5

0.5

Waarnemen en begrijpen ‐ PO ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:21

De leerkracht stelt de onderwijsbehoeften van
de kinderen vast.

3.5

0.6

Waarnemen en begrijpen ‐ PO ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:21

De leerkracht laat ouders actief meedenken over
de begeleiding van hun kind in de groep.

3.6

0.7

Waarnemen en begrijpen ‐ PO ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:21

De leerkracht gebruikt analyses waar mogelijk
voor de aanpak op groepsniveau.

3.4

0.7

Waarnemen en begrijpen ‐ PO ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:21

De leerkracht formuleert meetbare, uitdagende
doelen die passen bij de leerlingenkenmerken.

3.3

0.7

Planmatig handelen ‐ PO ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐
R:21

Analyses leiden tot beredeneerde keuzes met
betrekking tot aanbod, instructie, verwerking en
leertijd.

3.4

0.6

Planmatig handelen ‐ PO ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐
R:21

De ontwikkelingsperspectieven, groeps‐ en
hulpplannen zijn van hoge kwaliteit.

3.1

0.6

Planmatig handelen ‐ PO ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐
R:21

Bewaakt de voortgang van
ontwikkelingsperspectieven, groeps‐ en
hulpplannen.

3.1

0.7

Planmatig handelen ‐ PO ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐
R:21

Evaluatie door de leerkracht leidt tot
onderbouwde keuzes voor het vervolg.

3.5

0.5

Planmatig handelen ‐ PO ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐
R:21

De leerkracht bereikt dat leerlingen ‘eigenaar’
zijn van hun handelingsplan.

2.6

1.1

Planmatig handelen ‐ PO ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐
R:21

De school zorgt voor een samenhangend systeem
van genormeerde instrumenten en procedures
voor het volgen van de ontwikkeling van de
leerlingen.

3.7

0.5

Organisatie en aansturing ‐ PO ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:3

De interne begeleider implementeert criteria en
richtlijnen m.b.t. het bieden van extra
ondersteuning.

3.7

0.5

Organisatie en aansturing ‐ PO ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:3

De school hanteert een sluitende ondersteunings‐
en zorgaanpak voor leerlingen met dyslexie.

3.7

0.5

Organisatie en aansturing ‐ PO ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:3

De school hanteert een sluitende ondersteunings‐
en zorgaanpak voor leerlingen met dyscalculie.

3.7

0.5

Organisatie en aansturing ‐ PO ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:3

De school is in staat vroegtijdig leer‐ opgroei en
opvoedproblemen te signaleren.

3.7

0.5

Organisatie en aansturing ‐ PO ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:3

De school hanteert een sluitende aanpak op
sociale veiligheid en gedragsproblemen.

3.7

0.5

Organisatie en aansturing ‐ PO ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:3

De school hanteert een adequaat protocol voor
medische handelingen.

4.0

0.0

Organisatie en aansturing ‐ PO ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:3
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De interne begeleider implementeert criteria en
richtlijnen m.b.t. het opstellen en uitvoeren van
ontwikkelingsperspectieven.

3.7

0.5

Organisatie en aansturing ‐ PO ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:3

De interne begeleider Implementeert criteria en
richtlijnen om een ononderbroken ontwikkeling
van kinderen te bevorderen.

3.7

0.5

Organisatie en aansturing ‐ PO ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:3

De interne begeleider evalueert systematisch de
kwaliteit van de uitvoering van waarnemen,
begrijpen, plannen, handelen en evalueren.

4.0

0.0

Organisatie en aansturing ‐ PO ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:3

De interne begeleider ondersteunt leerkrachten
systematisch in de fasen van waarnemen,
begrijpen, plannen, handelen en evalueren.

3.7

0.5

Organisatie en aansturing ‐ PO ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:3

De interne begeleider implementeert richtlijnen
en procedures om goede samenwerking met
ouders/verzorgers over de begeleiding van het
kind te realiseren.

3.0

0.0

Organisatie en aansturing ‐ PO ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:3

De interne begeleider bereikt dat leerkrachten
zichzelf als eerstverantwoordelijke zien van de
ondersteuning aan al hun leerlingen.

3.3

0.5

Organisatie en aansturing ‐ PO ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:3

De interne begeleider heeft de vereiste
administratie stipt op orde.

3.3

0.5

Organisatie en aansturing ‐ PO ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:3

Externe contacten worden benut om kinderen
een ononderbroken ontwikkeling te bieden.

3.7

0.5

Samenwerking met externen ‐ PO ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:3

Expertise vanuit het netwerk wordt benut om de
ondersteuningscapaciteit van de school te
vergroten.

3.3

0.5

Samenwerking met externen ‐ PO ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:3

Leerkrachten zijn tevreden over de
ondersteuning die de kinderen geboden wordt.

3.4

0.6

Organisatie en aansturing ‐ PO ‐ PTP ‐
06/02/15 ‐ R:20

Leerkrachten zijn tevreden over de aansturing
van de leerlingondersteuning.

3.4

0.6

Organisatie en aansturing ‐ PO ‐ PTP ‐
06/02/15 ‐ R:20

Leerkrachten zijn tevreden over de manier
waarop zij ondersteund worden om kinderen
goed te begeleiden.

3.4

0.5

Organisatie en aansturing ‐ PO ‐ PTP ‐
06/02/15 ‐ R:20

Leerkrachten zijn tevreden over de manier
waarop zij ondersteund worden om de
onderwijsbehoeften vast te stellen.

3.4

0.6

Organisatie en aansturing ‐ PO ‐ PTP ‐
06/02/15 ‐ R:20

Leerkrachten zijn tevreden over hoe zij
ondersteund worden om planmatig te werken.

3.3

0.5

Organisatie en aansturing ‐ PO ‐ PTP ‐
06/02/15 ‐ R:20

De school informeert ouders optimaal over de
ontwikkeling van hun kind.

3.3

0.5

Informeren ‐ SMO ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐ R:3

Personeelsleden zijn tevreden over de wijze
waarop ouders actief betrokken worden bij de
ondersteuning van hun kind.

3.7

0.5

Cultuur ‐ SMO ‐ PTP ‐ 06/02/15 ‐ R:20

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.

3.7

0.5

Resultaten onderwijs ‐ IM ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐
R:3
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7.5

Data zorg voor kwaliteit

Indicator

Resultaat

Standaard‐
deviatie

Oorsprong

De school zorgt voor een samenhangend systeem
van genormeerde instrumenten en procedures
voor het volgen van de ontwikkeling van de
leerlingen.

3.7

0.5

Organisatie en aansturing ‐ PO ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:3

De interne begeleider evalueert systematisch de
kwaliteit van de uitvoering van waarnemen,
begrijpen, plannen, handelen en evalueren.

4.0

0.0

Organisatie en aansturing ‐ PO ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:3

De interne begeleider ondersteunt leerkrachten
systematisch in de fasen van waarnemen,
begrijpen, plannen, handelen en evalueren.

3.7

0.5

Organisatie en aansturing ‐ PO ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:3

De school verzamelt systematisch informatie
over de kenmerken van de leerlingenpopulatie.

3.3

0.5

Voorwaarden voor kwaliteit ‐ KM ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:3

De school stemt het onderwijsleerproces af op de
kenmerken van de leerlingenpopulatie.

4.0

0.0

Voorwaarden voor kwaliteit ‐ KM ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:3

De school evalueert het functioneren van
oud‐leerlingen in het vervolgonderwijs.

3.0

0.8

Voorwaarden voor kwaliteit ‐ KM ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:3

De school stelt doelen op het gebied van
schoolontwikkeling.

4.0

0.0

Systeem voor zelfevaluatie ‐ KM ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:3

De school analyseert systematisch het
onderwijsleerproces.

3.7

0.5

Systeem voor zelfevaluatie ‐ KM ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:3

De school analyseert systematisch de
leerlingresultaten.

4.0

0.0

Systeem voor zelfevaluatie ‐ KM ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:3

De school plant ieder jaar activiteiten in om de
kwaliteit van het onderwijs te borgen en te
verbeteren.

4.0

0.0

Systeem voor zelfevaluatie ‐ KM ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:3

De school onderzoekt systematisch de effecten
van de genomen verbetermaatregelen.

4.0

0.0

Systeem voor zelfevaluatie ‐ KM ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:3

De school bereikt dat kwaliteitsmanagement een
zaak is van het hele team.

4.0

0.0

Systeem voor zelfevaluatie ‐ KM ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:3

De school communiceert op gezette tijden over
de kwaliteit van het onderwijs met alle personen
en groepen die bij de school betrokken zijn.

3.7

0.5

Systeem voor zelfevaluatie ‐ KM ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:3
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Indicator

Resultaat

Standaard‐
deviatie

Oorsprong

De leerkracht biedt kinderen structuur.

3.8

0.4

Leefklimaat in de groep ‐ OLP ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:21

De leerkracht versterkt positief gedrag van
kinderen.

3.9

0.5

Leefklimaat in de groep ‐ OLP ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:21

De leerkracht bereikt een positieve onderlinge
omgang bij de kinderen in de groep.

3.7

0.5

Leefklimaat in de groep ‐ OLP ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:21

De leerkracht creëert in de groep een klimaat
waarin kinderen elkaar helpen.

3.8

0.4

Leefklimaat in de groep ‐ OLP ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:21

De leerkracht werkt met de groep doelgericht
aan het realiseren van een positief
groepsklimaat.

3.7

0.5

Leefklimaat in de groep ‐ OLP ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:21

Kinderen hebben het naar hun zin in de groep.

3.6

0.7

Leefklimaat in de groep ‐ OLP ‐ LTP ‐
19/12/14 ‐ R:134

De leerkracht kan goed orde houden.

3.1

0.7

Leefklimaat in de groep ‐ OLP ‐ LTP ‐
19/12/14 ‐ R:132

De leerkracht laat kinderen nadenken over de
regels in de groep.

3.0

0.8

Leefklimaat in de groep ‐ OLP ‐ LTP ‐
19/12/14 ‐ R:129

Er gebeuren weinig vervelende dingen in hun
groep.

2.8

0.7

Leefklimaat in de groep ‐ OLP ‐ LTP ‐
19/12/14 ‐ R:134

Kinderen in de groep doen aardig tegen elkaar.

3.1

0.7

Leefklimaat in de groep ‐ OLP ‐ LTP ‐
19/12/14 ‐ R:134

In de groep hoort iedereen erbij.

3.1

0.8

Leefklimaat in de groep ‐ OLP ‐ LTP ‐
19/12/14 ‐ R:134

De leerkracht praat met de kinderen over hoe
het gaat in de groep.

3.0

0.9

Leefklimaat in de groep ‐ OLP ‐ LTP ‐
19/12/14 ‐ R:131

De school hanteert een sluitende aanpak op
sociale veiligheid en gedragsproblemen.

3.7

0.5

Organisatie en aansturing ‐ PO ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:3

Er is een klimaat waarin iedereen zich veilig
voelt.

3.7

0.5

Leefklimaat op school ‐ SC ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐
R:3

Er is een cultuur waarin iedereen zich
gewaardeerd voelt.

3.7

0.5

Leefklimaat op school ‐ SC ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐
R:3

Onderlinge interacties verlopen overwegend
positief.

3.7

0.5

Leefklimaat op school ‐ SC ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐
R:3

Incidenten die betrekking hebben op welzijn
komen slechts bij hoge uitzondering voor.

3.3

0.5

Leefklimaat op school ‐ SC ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐
R:3

Pestgedrag komt slechts bij hoge uitzondering
voor.

3.7

0.5

Leefklimaat op school ‐ SC ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐
R:3

De school realiseert open communicatie.

3.7

0.5

Interne communicatie ‐ SC ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐
R:3

De sfeer op school draagt positief bij aan het
welbevinden.

3.7

0.6

Leefklimaat op school ‐ SC ‐ PTP ‐ 06/02/15 ‐
R:20

Personeelsleden voelen zich veilig op school.

3.8

0.5

Leefklimaat op school ‐ SC ‐ PTP ‐ 06/02/15 ‐
R:20

Personeelsleden zijn tevreden over de rust en
orde op school.

3.6

0.6

Leefklimaat op school ‐ SC ‐ PTP ‐ 06/02/15 ‐
R:20

Personeelsleden zijn tevreden over het toezicht
dat er is op de kinderen buiten de groep.

3.5

0.6

Leefklimaat op school ‐ SC ‐ PTP ‐ 06/02/15 ‐
R:20
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Personeelsleden zijn tevreden over hoe ze er in
slagen pesten te voorkomen.

3.4

0.5

Leefklimaat op school ‐ SC ‐ PTP ‐ 06/02/15 ‐
R:20

Personeelsleden zijn tevreden over de openheid
waarmee er met elkaar gecommuniceerd wordt.

3.0

0.7

Interne communicatie ‐ SC ‐ PTP ‐ 06/02/15 ‐
R:20

Tijdens overleg spreken vrijwel alle
personeelsleden hun mening uit.

3.2

0.9

Interne communicatie ‐ SC ‐ PTP ‐ 06/02/15 ‐
R:20

Personeelsleden zijn tevreden over de
communicatie tussen de schoolleiding en het
personeel.

3.2

0.7

Interne communicatie ‐ SC ‐ PTP ‐ 06/02/15 ‐
R:20

Kinderen voelen zich veilig op school.

3.5

0.7

Leefklimaat op school ‐ SC ‐ LTP ‐ 19/12/14 ‐
R:133

Leerkrachten helpen snel als er iets vervelends
gebeurt.

3.2

0.8

Leefklimaat op school ‐ SC ‐ LTP ‐ 19/12/14 ‐
R:134

Leerkrachten hebben snel in de gaten als iemand
gepest wordt.

2.8

0.9

Leefklimaat op school ‐ SC ‐ LTP ‐ 19/12/14 ‐
R:133

Kinderen vinden het fijn op het plein.

3.3

0.7

Leefklimaat op school ‐ SC ‐ LTP ‐ 19/12/14 ‐
R:134

Pleinwachten letten er goed op of kinderen zich
aan de regels houden.

2.9

0.9

Leefklimaat op school ‐ SC ‐ LTP ‐ 19/12/14 ‐
R:126

De leerkracht praat met de kinderen over hoe ze
met elkaar omgaan op het plein.

3.2

0.9

Leefklimaat op school ‐ SC ‐ LTP ‐ 19/12/14 ‐
R:134

Kinderen hebben voldoende vrienden en
vriendinnen op school.

3.7

0.7

Aanvaarding ‐ SC ‐ LTP ‐ 19/12/14 ‐ R:133

Kinderen durven makkelijk iets te vragen in hun
groep.

3.2

0.8

Aanvaarding ‐ SC ‐ LTP ‐ 19/12/14 ‐ R:133

Kinderen doen meestal aardig tegen elkaar.

3.2

0.8

Aanvaarding ‐ SC ‐ LTP ‐ 19/12/14 ‐ R:134

Kinderen helpen elkaar meestal graag.

3.0

0.8

Aanvaarding ‐ SC ‐ LTP ‐ 19/12/14 ‐ R:134
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7.6

Data ouderparticipatie

Indicator

Resultaat

Standaard‐
deviatie

Oorsprong

De leerkracht laat ouders actief meedenken over
de begeleiding van hun kind in de groep.

3.6

0.7

Waarnemen en begrijpen ‐ PO ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:21

De interne begeleider implementeert richtlijnen
en procedures om goede samenwerking met
ouders/verzorgers over de begeleiding van het
kind te realiseren.

3.0

0.0

Organisatie en aansturing ‐ PO ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:3

Personeel en ouders werken gemotiveerd samen.

4.0

0.0

Cultuur ‐ SMO ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐ R:3

Ouders voelen zich serieus genomen.

4.0

0.0

Cultuur ‐ SMO ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐ R:3

Er wordt integer over ouders gesproken.

3.7

0.5

Cultuur ‐ SMO ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐ R:3

De school biedt ouders mogelijkheden tot
inspraak of meebeslissen.

4.0

0.0

Cultuur ‐ SMO ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐ R:3

De school stemt de informatievoorziening af op
de informatiebehoefte van ouders.

4.0

0.0

Informeren ‐ SMO ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐ R:3

De school geeft informatie die ouders in staat
stelt mee te doen, mee te leven en mee te
denken.

4.0

0.0

Informeren ‐ SMO ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐ R:3

De school informeert ouders optimaal over de
ontwikkeling van hun kind.

3.3

0.5

Informeren ‐ SMO ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐ R:3

Personeelsleden en ouders werken gemotiveerd
samen.

3.8

0.4

Cultuur ‐ SMO ‐ PTP ‐ 06/02/15 ‐ R:20

Ouders worden serieus genomen.

4.0

0.2

Cultuur ‐ SMO ‐ PTP ‐ 06/02/15 ‐ R:20

Personeelsleden praten integer over ouders.

3.7

0.5

Cultuur ‐ SMO ‐ PTP ‐ 06/02/15 ‐ R:20

Personeelsleden zijn tevreden over de wijze
waarop ouders actief betrokken worden bij de
ondersteuning van hun kind.

3.7

0.5

Cultuur ‐ SMO ‐ PTP ‐ 06/02/15 ‐ R:20
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7.7

Data leerlingparticipatie

Indicator

Resultaat

Standaard‐
deviatie

Oorsprong

De leerkracht creëert in de groep een klimaat
waarin kinderen elkaar helpen.

3.8

0.4

Leefklimaat in de groep ‐ OLP ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:21

De leerkracht werkt met de groep doelgericht
aan het realiseren van een positief
groepsklimaat.

3.7

0.5

Leefklimaat in de groep ‐ OLP ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:21

De leerkracht bereikt dat kinderen van en met
elkaar leren.

3.8

0.4

Leerklimaat in de groep ‐ OLP ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:21

De leerkracht bereikt dat kinderen zelfstandig
leergedrag ontwikkelen.

3.5

0.6

Leerklimaat in de groep ‐ OLP ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:21

De leerkracht bereikt dat kinderen in
toenemende mate initiatieven nemen.

3.5

0.5

Leerklimaat in de groep ‐ OLP ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:21

De leerkracht zet sterke kanten van de kinderen
in om de kwaliteit van het leren te verbeteren.

3.4

0.6

Leerklimaat in de groep ‐ OLP ‐ ZE ‐
26/11/14 ‐ R:21

De leerkracht bereikt dat kinderen in eigen
woorden kunnen zeggen wat ze aan het einde
van de les moeten weten of kunnen.

3.0

0.7

Instructie ‐ OLP ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐ R:21

De leerkracht geeft kinderen inzicht in hoeverre
zij het lesdoel hebben bereikt.

2.9

0.7

Instructie ‐ OLP ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐ R:21

De leerkracht laat kinderen nadenken over de
regels in de groep.

3.0

0.8

Leefklimaat in de groep ‐ OLP ‐ LTP ‐
19/12/14 ‐ R:129

De leerkracht praat met de kinderen over hoe
het gaat in de groep.

3.0

0.9

Leefklimaat in de groep ‐ OLP ‐ LTP ‐
19/12/14 ‐ R:131

De leerkracht praat met kinderen over wat ze
nog moeilijk vinden.

2.9

0.9

Leerklimaat in de groep ‐ OLP ‐ LTP ‐
19/12/14 ‐ R:134

De leerkracht legt bijna altijd uit waarom de
kinderen iets moeten leren.

2.8

0.9

Instructie ‐ OLP ‐ LTP ‐ 19/12/14 ‐ R:130

De leerkracht laat kinderen vertellen wat ze
geleerd hebben.

2.4

1.0

Instructie ‐ OLP ‐ LTP ‐ 19/12/14 ‐ R:129

Kinderen leren te zeggen hoe ze over dingen
denken.

2.9

0.9

Leerstofaanbod ‐ OLP ‐ LTP ‐ 19/12/14 ‐
R:127

De leerkracht bereikt dat leerlingen ‘eigenaar’
zijn van hun handelingsplan.

2.6

1.1

Planmatig handelen ‐ PO ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐
R:21

De leerkracht praat met de kinderen over hoe ze
met elkaar omgaan op het plein.

3.2

0.9

Leefklimaat op school ‐ SC ‐ LTP ‐ 19/12/14 ‐
R:134
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7.8 Data professionele schoolcultuur
Indicator

Resultaat

Standaard‐
deviatie

Oorsprong

De schoolleiding bereikt dat personeelsleden
doelgericht gebruik maken van elkaars kennis en
kwaliteiten.

3.7

0.5

Werkklimaat op school ‐ SC ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐
R:3

De schoolleiding bereikt dat de verschillende
geledingen van en met elkaar leren.

3.7

0.5

Werkklimaat op school ‐ SC ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐
R:3

De schoolleiding bereikt dat personeelsleden
gemotiveerd zijn om samen te werken aan
schoolontwikkeling.

3.7

0.5

Werkklimaat op school ‐ SC ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐
R:3

De schoolleiding realiseert een cultuur waarin
teamleden elkaar aanspreken op afspraken en
verantwoordelijkheden.

3.7

0.5

Werkklimaat op school ‐ SC ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐
R:3

De schoolleiding realiseert een cultuur die het
nemen van initiatieven aanmoedigt.

3.3

0.9

Werkklimaat op school ‐ SC ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐
R:3

De schoolleiding realiseert een cultuur waarin
teamleden graag nieuwe dingen leren.

3.3

0.9

Werkklimaat op school ‐ SC ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐
R:3

De schoolleiding stuurt met succes op
teameffectiviteit.

3.7

0.5

Werkklimaat op school ‐ SC ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐
R:3

De school realiseert open communicatie.

3.7

0.5

Interne communicatie ‐ SC ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐
R:3

De leerkrachten werken vanuit een gezamenlijk
onderwijsvisie.

3.7

0.5

Visiegericht ‐ SC ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐ R:3

De onderwijskundige vernieuwingen hebben
draagvlak binnen het team.

3.7

0.5

Visiegericht ‐ SC ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐ R:3

De teamleden blijven doelgericht werken aan het
concretiseren van de onderwijsvisie.

3.0

0.8

Visiegericht ‐ SC ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐ R:3

Er wordt doelgericht gebruik gemaakt van
elkaars kennis en kwaliteiten.

2.9

0.8

Werkklimaat op school ‐ SC ‐ PTP ‐ 06/02/15
‐ R:20

Er is veel aandacht voor leren van en met elkaar.

2.9

0.7

Werkklimaat op school ‐ SC ‐ PTP ‐ 06/02/15
‐ R:20

Personeelsleden werken gemotiveerd samen.

3.5

0.5

Werkklimaat op school ‐ SC ‐ PTP ‐ 06/02/15
‐ R:20

Het is op school gewoon om elkaar aan te
spreken op afspraken en verantwoordelijkheden.

3.6

0.5

Werkklimaat op school ‐ SC ‐ PTP ‐ 06/02/15
‐ R:20

Op school is veel ruimte voor eigen initiatief.

3.1

0.7

Werkklimaat op school ‐ SC ‐ PTP ‐ 06/02/15
‐ R:20

Personeelsleden leren graag nieuwe dingen,
werkwijzen en inzichten.

3.6

0.6

Werkklimaat op school ‐ SC ‐ PTP ‐ 06/02/15
‐ R:20

Personeelsleden zijn tevreden over de
ondersteuning die zij krijgen om hun werk goed
uit te kunnen.

3.4

0.7

Werkklimaat op school ‐ SC ‐ PTP ‐ 06/02/15
‐ R:20

Personeelsleden zijn tevreden over de mate
waarin het personeel er in slaagt om
veranderingen ook echt door te voeren.

3.0

0.5

Werkklimaat op school ‐ SC ‐ PTP ‐ 06/02/15
‐ R:20

Personeelsleden zijn tevreden over hoe het hen
lukt om in gang gezette veranderingen vol te
houden.

3.1

0.6

Werkklimaat op school ‐ SC ‐ PTP ‐ 06/02/15
‐ R:20

Personeelsleden zijn tevreden over de manier
waarop de schoolleiding veranderingen
aanstuurt.

2.9

0.8

Werkklimaat op school ‐ SC ‐ PTP ‐ 06/02/15
‐ R:20
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Tijdens overlegmomenten staat het concreet
maken van de onderwijsvisie centraal.

3.2

0.7

Visiegericht ‐ SC ‐ PTP ‐ 06/02/15 ‐ R:20

Vrijwel iedereen spant zich in om de
onderwijsvisie van de school te realiseren.

3.7

0.6

Visiegericht ‐ SC ‐ PTP ‐ 06/02/15 ‐ R:20

Personeelsleden worden voldoende betrokken bij
de visievorming van de school.

3.4

0.7

Visiegericht ‐ SC ‐ PTP ‐ 06/02/15 ‐ R:20

De onderwijsvisie is in hoge mate zichtbaar in de
dagelijkse praktijk.

3.4

0.7

Visiegericht ‐ SC ‐ PTP ‐ 06/02/15 ‐ R:20

Het is voor personeelsleden duidelijk wat de
onderwijsvisie van de school betekent voor hun
manier van werken.

3.5

0.5

Visiegericht ‐ SC ‐ PTP ‐ 06/02/15 ‐ R:20

De schoolleiding stimuleert dat personeelsleden
zich blijven concentreren op het concreet maken
van de onderwijsvisie.

3.4

0.6

Visiegericht ‐ SC ‐ PTP ‐ 06/02/15 ‐ R:20

De schoolleiding gaat periodiek met
medewerkers in gesprek om de kwaliteit van het
functioneren te volgen en te bevorderen.

3.7

0.5

Personeel ‐ OM ‐ ZE ‐ 26/11/14 ‐ R:3

