
Schoolplan  

2015-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

                         Dorpsweg 2 – 5307 HK Poederoijen – 0418-671315 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
Schoolplan 2015-2019 

 
Juliana van Stolbergschool 

Poederoijen 
 

 
 

 

  



 Schoolplan 2015-2019 - Juliana v Stolbergschool -   3 
 

Inhoud 

 

Inhoudsopgave 

1. Inleiding ....................................................................................................................................... 6 

1.1. Doel en functie ...................................................................................................................................... 6 

1.2. Interne samenhang ................................................................................................................................ 7 

1.3. Relatie met andere beleidsdocumenten ............................................................................................... 7 

1.4. Totstandkoming ..................................................................................................................................... 7 

1.5. Procedures ............................................................................................................................................. 7 

2. Onze school ................................................................................................................................. 8 

2.1. Zakelijke gegevens ................................................................................................................................. 8 

2.2. Historie van de school ........................................................................................................................... 8 

2.3. Bevoegd gezag en bestuursconcept ...................................................................................................... 8 

2.4. Relatie met bovenschoolse organisaties ............................................................................................... 9 

2.5. Leerlingen .............................................................................................................................................. 9 

2.6. Ouders en verzorgers ............................................................................................................................ 9 

2.7. Personeel ............................................................................................................................................. 10 

2.8. Medezeggenschap en Ouderraad ........................................................................................................ 11 

2.9. Huisvesting en situering van de school in de omgeving ...................................................................... 12 

3. Schoolontwikkeling en kwaliteitszorg ....................................................................................... 13 

3.1. Uitgangspunten en voorwaarden ........................................................................................................ 13 

3.2. Visie op integrale kwaliteitszorg .......................................................................................................... 13 

3.3. Kwaliteitszorgsysteem ......................................................................................................................... 13 

3.4. Overlegstructuur.................................................................................................................................. 14 

3.5. Schoolontwikkeling in praktijk ............................................................................................................. 16 

4. Beleidsterreinen ........................................................................................................................ 18 

4.1. Identiteit van de organisatie ................................................................................................................ 18 

4.2. Personeel en organisatie ..................................................................................................................... 26 

4.3. Communicatie...................................................................................................................................... 26 

4.4. Huisvesting en inrichting ..................................................................................................................... 27 

4.5. Financiën ............................................................................................................................................. 27 

5. Analyse huidige stand van zaken ............................................................................................... 29 

5.1. Terugblik op de vorige schoolplanperiode (2012-2016) ...................................................................... 29 

5.2. Leerlingenpopulatie (4 jaar en ouder) ................................................................................................. 33 

5.3. Personeel ............................................................................................................................................. 35 

5.4. (Zelf)evaluatie en tevredenheid .......................................................................................................... 37 

5.5. Schoolprofielen .................................................................................................................................... 42 



5.6. Tussentijdse Opbrengsten ................................................................................................................... 43 

5.7. Sociale Vaardigheden .......................................................................................................................... 46 

5.8. Eindopbrengsten ................................................................................................................................. 46 

5.9. Kengetallen onderwijs ......................................................................................................................... 48 

5.10. Kengetallen onderwijs ......................................................................................................................... 49 

5.11. Functioneren leerlingen in het VO....................................................................................................... 49 

5.12. Rapportages van derden ..................................................................................................................... 50 

5.13. Toezichtarrangement onderwijsinspectie ........................................................................................... 52 

5.14. Huisvesting .......................................................................................................................................... 52 

5.15. Conclusies n.a.v. de analyse ................................................................................................................ 53 

6. Interne en externe ontwikkelingen ........................................................................................... 54 

6.1. Interne ontwikkelingen ........................................................................................................................ 54 

6.2. Externe ontwikkelingen ....................................................................................................................... 55 

6.3. Conclusies n.a.v. de analyse van de ontwikkelingen ........................................................................... 58 

7. Meerjarenbeleid ........................................................................................................................ 59 

7.1. Totaaloverzicht van conclusies en ontwikkelpunten ........................................................................... 59 

7.2. Veranderonderwerpen (groeithema’s) meerjarenplanning ................................................................ 64 

7.3. Streefdoelen en normen ..................................................................................................................... 66 

7.4. Planning afname vragenlijsten en audits ............................................................................................. 71 

8. Bijlagen ...................................................................................................................................... 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Schoolplan 2015-2019 - Juliana v Stolbergschool -   5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Inleiding 
 

Vooraf 

Hierbij bieden wij u het schoolplan van de Juliana van Stolbergschool te Poederoijen aan.  

 

Graag wil ik als directeur alle betrokkenen bedanken voor de enorme inzet en motivatie die zij hebben getoond 

rond de totstandkoming van dit schoolplan. We wensen u veel genoegen bij het lezen van dit plan over onze 

schoolontwikkeling. 

 

Het huidige schoolplan loopt formeel tot en met juli 2016, omdat deze is vastgesteld in 2012. Toch hebben we 

er voor gekozen om het schoolplan nu op te stellen en in te dienen, omdat de mooie ontwikkelingen in de 

school en de ontwikkelingen om ons heen zodanig zijn dat het opstellen, aanpassen en verantwoorden van 

beleid niet zozeer als een wettelijk noodzakelijke opdracht, maar meer als een behoefte wordt ervaren. Het 

schoolplan dat voor u ligt, is in die zin een document dat gedragen wordt door alle geledingen en dat een 

praktische leidraad zal zijn voor de komende jaren. 

1.1. Doel en functie 

Dit schoolplan heeft meerdere doelen: 

 het functioneren als een centraal document binnen de schoolontwikkeling; 

 het plannen en vormgeven van toekomstig beleid; 

 het geven van inzicht in de ambities en concrete plannen voor de komende jaren; 

 het afleggen van verantwoording (intern en extern) over de deugdelijkheid en kwaliteit van ons onderwijs. 
 

Dit schoolplan heeft verder de volgende functies: 

 beschrijven (van bijvoorbeeld de missie, de visie en uitgangspunten);  

 verwijzen naar onderliggende documenten, waarin bepaalde zaken nader omschreven en uitgewerkt zijn; 

 het op koers houden van de school bij de realisatie van het beleid tijdens de komende jaren. 
 

Het schoolplan is statisch voor wat betreft de beschrijving van de missie, visie en uitgangspunten. Vanwege de 

aan dit schoolplan gekoppelde jaarplannen is het ook een dynamisch document. Aan de hand van deze 

jaarplannen wordt voortdurend aan verbetering  gewerkt. De plannen zullen jaarlijks geactualiseerd worden, 

afgestemd op de ontwikkelingen die zich voordoen. Ook zult u in dit schoolplan data vinden, die 

vanzelfsprekend een dynamisch karakter hebben. Denk daarbij aan opbrengsten, overzicht 

tevredenheidsonderzoeken, competentiescan team, kengetallen etc. 

Het schoolplan is een beleidsdocument, waarin wordt aangegeven welke keuzes de Juliana van Stolbergschool 

voor de nabije toekomst met betrekking tot kwalitatief goed onderwijs op de school heeft gemaakt. 

De statuten van de schoolvereniging zijn het basisdocument waarin de school haar bestaansrecht aangeeft. 

Gebaseerd op de statuten is een strategisch bestuursbeleidsplan vastgesteld. Hierin geeft de vereniging bij 

monde van het bestuur de kaders weer waarbinnen de school zich beweegt. Er worden hier uitspraken gedaan 

over de koers die de school vaart. Dit schoolplan geeft richting aan de school voor de komende vier jaar. In 

geen geval kan het schoolplan een beleid omschrijven dat strijdig is met de strekking van de voorgaande 

documenten.  

De algemene doelen van de school (de missie) zijn vertaald naar de dagelijkse praktijk. We beschrijven hoe we 

ons onderwijs willen inrichten en welke stappen we daarvoor moeten zetten. De kerndoelen zijn hierbij mede 

richtingbepalend voor ons onderwijs.  

We geven aan hoe we de kwaliteit van ons onderwijs bewaken en welke verbeteringen we op grond van 

analyses willen aanbrengen in de komende vier jaar. 

Het schoolplan geeft aan bestuur, team, ouders en alle overige belanghebbenden duidelijkheid over wat we 

willen bereiken met het onderwijs op deze school en hoe we dat dagelijks vorm geven.  
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1.2. Interne samenhang 

De hoofdstukken uit het schoolplan zijn onderling op elkaar afgestemd.  

Hoofdstuk 1 beschrijft doel, functie en structuur van het schoolplan. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de 

schoolorganisatie. Hoofdstuk 3 laat zien hoe schoolontwikkeling en kwaliteitszorg samenhangend vorm krijgen. 

De relevante beleidsterreinen en de daarvan afgeleide doelen voor de komende jaren worden uitgewerkt in 

hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt beschreven wat de huidige stand van zaken is, en wat daarvan de 

consequenties zijn voor het toekomstig beleid. Vervolgens worden in hoofdstuk 6 de interne en externe 

ontwikkelingen geschetst, die invloed hebben op het te voeren meerjarenbeleid. In hoofdstuk 7 tenslotte 

wordt dat meerjarenbeleid concreet uitgewerkt. De conclusies vanuit met name de hoofdstukken 3, 4 en 5 

worden daarin integraal verwerkt. De verschillende jaarplannen worden als bijlage toegevoegd, waarbij we 

opmerken dat het jaarplan voor het cursusjaar 2015-2016 uitgebreid is en de overige jaarplannen een meer 

richtinggevend karakter hebben. 

1.3. Relatie met andere beleidsdocumenten 

Het schoolplan heeft een directe relatie met diverse (beleids)documenten, die binnen onze schoolorganisatie 

kaderstellend, richtinggevend en informerend zijn.  

Deze documenten zijn vastgelegd in het kwaliteitshandboek dat volgens de Deming Circle (PDCA) wordt 

gemonitord. Deze documenten bevinden zich in zowel het digitale als papieren archief van de school. 

1.4. Totstandkoming 

Het schoolplan van de Juliana van Stolbergsschool is geschreven door de Werkgroep Schoolplan. Deze 
werkgroep bestaat uit de directeur, een intern begeleider, een MT-lid en twee leerkrachten. We gebruiken 
verschillende informatiebronnen zoals het vorige schoolplan (2012-2016), zienswijze Inspectie, data uit 
Integraal, onze missie en visie, jaarplannen, opbrengsten vanuit verschillende relevante werkgroepen, input 
vanuit georganiseerde vergaderingen rondom het schoolplan. Ook zijn er vragenlijsten uitgezet onder ouders, 
leerkrachten en leerlingen.  
In het schooljaar 2014-2015 zijn er binnen het team vijf studiemomenten geweest. Tijdens deze 
studiemomenten heeft het team de stand van zaken n.a.v. het vorige schoolplan en de uitslagen van enquêtes 
en tevredenheidsonderzoeken besproken. Verder heeft het team in juni 2014 een zelfevaluatielijst ingevuld. 
Om meer zicht te krijgen op de kwaliteiten van de medewerkers, heeft elk teamlid meegewerkt aan het 
invullen van een competentiescan.  
De leerlingen (groep 3-8) hebben in juni 2014 een leerlingtevredenheidsvragenlijst ingevuld en ook de ouders 
hebben in oktober 2014 een oudertevredenheidsvragenlijst ingevuld. De werkgroep is acht keer bij elkaar 
gekomen om de studiemiddagen voor te bereiden. In tweetallen, op zelf afgesproken tijdstippen, is de input 
vanuit de studiemiddagen verwerkt en geanalyseerd. De verwerkte en geanalyseerde gegevens zijn weer 
teruggekoppeld en besproken binnen de werkgroep en het team.  
Ook het bestuur en de medezeggenschapsraad zijn betrokken bij de totstandkoming van het schoolplan. 
Een onafhankelijke organisatie heeft een volledige audit uitgevoerd in juni 2015. De audit droeg het karakter 
van een inspectiebezoek, waarbij de toen bekende ‘experimentele versie’ van het nieuwe inspectiekader is 
gehanteerd. De input uit deze audit is meegenomen in het te ontwikkelen beleid voor de komende vier jaar. 
Door op bovengenoemde wijze te werken, kunnen we stellen dat de totstandkoming van het schoolplan een 
proces is geweest dat bottom-up is gerealiseerd, waarbij eigenaarschap een belangrijke plaats inneemt. 

1.5. Procedures  

1. Opstellen en vaststellen van dit schoolplan 
Dit schoolplan is door de directie, passend binnen de kaders van het bestuursbeleid, in overleg met het 

personeel opgesteld en, na instemming door de Medezeggenschapsraad (MR) , door het bevoegd gezag 

vastgesteld. 

2. Klachtenregeling 
In geval van klachten of geschillen is de klachtenregeling van toepassing. 

 

  



2. Onze school 
 

2.1. Zakelijke gegevens  
 

Brinnummer 05SG 

Schoolnaam Juliana v Stolbergschool 

Telefoonnummer 0418671315 

Gemeente ZALTBOMMEL 

Provincie Gelderland 

Vestiging adres Dorpsweg 2, 5307HK POEDEROIJEN 

Correspondentie adres Dorpsweg 2, 5307HK POEDEROIJEN 

Naam bevoegd gezag Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Reformatorische 
Grondslag 

E-mail school info@julianavanstolberg.nl 
 

2.2. Historie van de school  

De Juliana van Stolbergschool is van oorsprong een dorpsschool, die in de loop van de jaren is uitgegroeid tot 

een streekschool met een open toelatingsbeleid. De school staat in het dorp Poederoijen aan de westzijde van 

de Bommelerwaard. Het is de enige school in het dorp, dat ongeveer 1000 inwoners telt. De school is opgericht 

in 1954 vanuit de kerken uit Poederoijen. De schoolvereniging wil identiteitsgebonden onderwijs bieden aan 

alle kinderen van het dorp en omstreken. Wij beroepen ons hierbij op Gods onfeilbaar Woord: de Bijbel. Al ons 

beleid en ons dagelijks handelen moet dan ook in overeenstemming zijn met dat Woord.  

De naam van de school is te danken aan de verbondenheid met het koningshuis. 

 

De laatste jaren is hard gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van de school op zowel  inhoudelijk gebied als op 

het gebied van de kwaliteit van de zorg en de kwaliteitszorg.  

Vooral de eindopbrengsten, de planmatige zorg en de onderwijskwaliteit in de groepen hebben de afgelopen 

jaren (en nog steeds) de bijzondere aandacht van alle betrokkenen. Sinds september 2012 wordt  het 

basisarrangement  toegekend door de onderwijs-inspectie, hetgeen betekent dat de school voldoende kwaliteit 

levert. 

In 2011 is er een Voorschool aan de Basisschool toegevoegd. Binnen onze voorschool wordt VVE (Voor- en 
Vroegschoolse Educatie) aangeboden, volgens het programma ‘Doe meer met Bas’. In dit programma wordt op 
gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling, met als achterliggend doel het vergroten van de 
onderwijskansen van kinderen. In het cursusjaar 2015-2016 wordt er vier ochtenden Voorschool aangeboden. 
Door het toevoegen van onze Voorschool bieden wij onderwijs aan kinderen vanaf 2,5 jaar (VVE) tot en met 
groep acht. 
De school is een zogenaamde éénpitter, wat betekent dat de school als enkele school valt onder één 

schoolbestuur en dus niet is aangesloten bij een bovenschools bestuur. 

Het bevoegd gezag onderzoekt de mogelijkheden voor bovenschoolse samenwerking. 

2.3. Bevoegd gezag en bestuursconcept  

Het bevoegd gezag heeft in 2011 besluiten genomen rondom de verplichtingen vanuit de Wet ‘Goed onderwijs, 
goed bestuur’ betreffende het aanbrengen van scheiding tussen bestuur en toezicht. Er is gekozen voor een 
functionele scheiding binnen het bestuursorgaan; het zogenoemde ‘one tier-model’. Het Verenigingsbestuur 
heeft daarin de besturende en toezichthoudende leden benoemd tijdens het herverdelen van de 
bestuursfuncties, die regulier worden heroverwogen na een bestuursverkiezing. De schoolspecifieke 
beleidsterreinen zijn gemandateerd aan de directeur. In de dagelijkse gang van zaken wordt ook volgens deze 
functionele scheiding gewerkt. Als de situatie het toelaat, wordt besluitvorming gedaan tijdens de reguliere 

mailto:info@julianavanstolberg.nl
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collectieve bestuurs-vergaderingen. Daar waar dat niet kan, zal het Beleidsvormend deel van het bestuur 
besluiten nemen, voor zover dit binnen de reglementen is toegestaan, waarna achteraf verantwoording aan de 
toezichthouder wordt afgelegd. Er wordt gewerkt met het strategisch beleidsplan welke tweejaarlijks wordt 
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 

2.4. Relatie met bovenschoolse organisaties 

Het bevoegd gezag beheert één school en is derhalve niet aangesloten bij een bovenschoolse organisatie. De 

komende jaren onderzoekt het bevoegd gezag of en in hoeverre een aansluiting bij een grotere organisatie 

verstandig en haalbaar is. Eén en ander ingegeven door de ontwikkelingen die op het bevoegd gezag afkomen, 

waarbij de nodig risico’s aan de orde kunnen zijn.  

De school valt onder het reformatorisch samenwerkingsverband ‘Berséba Randstad’ in het kader van Passend 

Onderwijs. 

2.5. Leerlingen 

Zicht hebben op de populatie van de leerlingen is fundamenteel voor het geven van goed onderwijs. We 
verwerven het inzicht in onze leerlingpopulatie op verschillende wijzen en op verschillende niveaus. We meten 
door middel van vragenlijsten de tevredenheid van de leerlingen op schoolniveau. Daarnaast bevragen we de 
leerlingen op de tevredenheid over de leerkracht door de ZIEN-vragenlijst in te laten vullen. Omdat ouders het 
meeste weten van de leerling, hun kind, wordt reeds bij de aanmelding een uitgebreid gesprek gevoerd over 
het kind. Wordt een kind in de voorschoolgroep geplaatst dan is er een welkomstgesprek met ouders. Tevens 
houden we met de ouders in de andere groepen aan het begin van het cursusjaar een zogenaamd 
luistergesprek. De ouders vertellen ons aan de hand van een leidraad wat het kind nodig heeft om goed te 
kunnen functioneren op sociaal en cognitief niveau. Tijdens de jaarlijkse overdracht van de groep naar de  
ontvangende leerkracht, wordt de onderwijsbehoefte van elk kind zorgvuldig doorgesproken. Ook vindt er 
jaarlijks een overleg plaats tussen het voortgezet onderwijs, de leerkracht van groep 8, de IB-er en de directeur 
in het kader van de ontwikkeling van onze leerlingen in het voortgezet onderwijs. Tijdens de 
opbrengstvergaderingen worden alle groepen teambreed besproken. Hierdoor ontstaat meer inzicht in de 
doorgaande lijnen en de onderwijsbehoeften die daarmee samenhangen. In de periodieke groeps- en 
leerlingbesprekingen wordt telkens bekeken waar de ontwikkelbehoefte van de leerling ligt. Bij deze 
overleggen zijn de IB-er, de leerkracht en de RT-er betrokken.  

We kunnen over onze leerlingen zeggen dat ze komen uit het dorp Poederoijen en uit de omliggende dorpen, 

omdat ouders soms kiezen voor onze school op basis van de identiteit. De kengetallen tonen dat ca. 65% van 

onze leerlingen uit Poederoijen komt en 35% uit omliggende dorpen. Dat vraagt soms aanpassing van zowel het 

kind als de leerkracht. Een en ander heeft gevolgen voor het regelen van een prettige overblijfomgeving tussen 

de middag. Dorpsculturen onderscheiden zich soms wel. De leerkracht dient daar rekening mee te houden. 

Onze leerlingen komen uit zowel kerkelijke als niet-kerkelijke kring. De school kent een open toelatingsbeleid. 

Met dit gegeven is de school ook een prima ‘samenbinder’ in de dorpsgemeenschap. De leerkrachten zijn zich 

zeer bewust van de diversiteit van onze leerlingen en zullen daarnaar tactvol en begripvol handelen. 

We zien dat de leerlingen komen uit gezinnen met steeds meer hoger opgeleide ouders. Hadden we in 2011 

nog 13% leerlingen met een gewicht, in 2019 zal dat nog slechts 2% bedragen. De hoger opgeleide ouder staat 

niet per definitie model voor ouders met werk voor hoger opgeleiden. 

De tabel ‘ondersteuningszwaarte’ laat zien dat 16% van onze leerlingen een bepaalde extra vorm van 

begeleiding/aandacht nodig heeft. Daarmee stellen we dat de school voor een behoorlijke opdracht staat.  

Vrijwel alle leerlingen van onze school hebben eerst de Voorschool bezocht. 

We zien een groei van leerlingen die op een hoger niveau geplaatst worden in het voortgezet onderwijs. We 

zullen de komende jaren nauwkeurig volgen of de verwijzing juist is geweest, mede daar de Citoresultaten een 

dalende trend laten zien. Dit is op zichzelf een punt van grondige aandacht. 

Uit tevredenheidsonderzoeken blijkt dat de leerlingen zich overwegend veilig voelen op school. De observaties 

die we uitvoeren door middel van KIJK en ZIEN en de contacten met ouders bevestigen dit beeld. 

Leerlingen geven aan dat ze de reken- en taalvakken niet zo leuk vinden. Dit punt en nog meer zaken zullen de 

komende jaren de aandacht hebben. 

2.6. Ouders en verzorgers 



Zo’n 65% van de ouders is woonachtig in Poederoijen. Een belangrijk deel van de dorpsgemeenschap wordt 

gevormd door families die al generaties lang in het dorp wonen. We zouden ze kunnen omschrijven als de 

cultuurdragers. Vaak zijn dit gezinnen die sterk gericht zijn op de directe omgeving. Een keuze voor onze school 

komt bij de autochtonen vooral voort uit de traditie; in de meeste gevallen hebben de ouders zelf op onze 

school onderwijs gevolgd. In het algemeen zijn het ouders, die hun kinderen een gezond arbeidsethos 

meegeven. Het opleidingsniveau kent vooral een praktische kant. Gezinnen uit omliggende dorpen kiezen in 

(toenemende mate) voor onze school (35% van onze populatie). Dit zijn gezinnen die een bewuste keuze 

maken vanwege de reformatorische identiteit van de school. Hun keuze is in mindere mate gebaseerd op de 

kwaliteit van het onderwijs of de resultaten die de school behaalt. Wat opleidingsniveau of mentaliteit betreft 

is het lastig hier een gemeenschappelijke deler te benoemen.  

De groep mensen die in het dorp woont maar niet tot de oorspronkelijke bevolking behoort, wordt de laatste 

jaren steeds groter. Dit is enerzijds te verklaren door nieuwbouw in het dorp. Anderzijds betreft het ook 

gezinnen van elders, die een glastuinbouwbedrijf hebben opgezet in het buitengebied van Poederoijen. 

Voor een belangrijk deel hebben we het in deze groep ook over mensen die ondernemend en resultaatgericht 

zijn. 

Er is ook een groep gezinnen die kiest voor onze school vanwege de nabijheid en het dorpskarakter. Bij deze 

groep doelen we vooral op de gezinnen die zich minder aangesproken weten door onze identiteit. Zij hechten 

vooral belang aan goed onderwijs en hoog welbevinden van de kinderen. Bij deze groep behoren ook 

oorspronkelijke bewoners die wel feeling hebben met de identiteit, maar er zelf minder belang aan hechten. 

Daarnaast spreken we hier over mensen die van elders in het dorp zijn komen wonen en eenzijdig kiezen voor 

de nabijheid van de school. Zij zijn meestal niet bekend met de gewoontes van het dorp en de school. 

Als school hechten we aan educatief partnerschap. We ervaren dat een belangrijk deel van de ouders de zorg 

voor de cognitieve en sociale ontwikkeling graag bij de school laat. Dit blijkt uit bijvoorbeeld een vrij lage 

betrokkenheid tijdens ouderavonden en de relatief lage respons op enquêtes. Gelukkig zien we wel een 

stijgende trend in deze vorm van ouderbetrokkenheid en in oudertevredenheid. Als school zullen we zoveel als 

mogelijk sturen op hogere ouderbetrokkenheid. Een mooi voorbeeld van ouderbetrokkenheid in het kader van 

educatief partnerschap is de opname van een promotiefilm rond educatief partnerschap op onze school, 

waarbij ook ouders hun medewerking verleenden. Het onderwerp educatief partnerschap  staat de komende 

jaren hoog op de agenda. 

We zouden een grote groep ouders tekort doen door te stellen dat ouderbetrokkenheid in de brede zin van het 

woord laag is. Het tegendeel is waar. Wanneer de school vraagt om hand- en spandiensten staan ouders altijd 

klaar. We kennen bibliotheekmoeders, leesouders, computervrijwilligers, overblijfmoeders, 

schoonmaakouders.  

De medezeggenschapsraad wordt bemenst door betrokken ouders. Dat geldt ook voor de ouderraad. We 

merken wel dat het begrip educatief partnerschap steeds meer vorm en betekenis voor de ouders (en onszelf!) 

krijgt. 

 

 

 

2.7. Personeel 

Zoals in hoofdstuk 5 is aangegeven, werken er op de Juliana van Stolbergschool 21 personeelsleden, 

overwegend vrouwelijk. Het team bestaat voor een groot deel uit jonge personeelsleden (jonger dan 35), een 

aantal personeelsleden is ouder. De meeste teamleden wonen niet in Poederoijen.  Met name in de 

onderbouw werken collega’s, die al lang in het basisonderwijs werken en dus ook al veel ervaring hebben. In 

deze bouw is veel expertise, onder andere op het gebied van Bas, KIJK en  MSV (Met Sprongen Vooruit) etc. In 

de midden- en bovenbouw werken vooral jongere leerkrachten met minder ervaring. In de afgelopen jaren is in 

deze laatstgenoemde bouwen veel verloop geweest door zwangerschappen. Dat maakt de organisatie 

kwetsbaar, omdat de continuïteit daarmee minder gewaarborgd is. Hierop wordt de komende jaren behoorlijk 

gestuurd. Circa 50% van de teamleden werkt minder dan 5 jaar in het onderwijs. 

In het team is deskundigheid op verschillende terreinen. Hierbij kunnen we denken aan Masters SEN, 
opleidingen tot Intern Begeleider, maar ook scholingen op het gebied van Engels, Met Sprongen Vooruit, Bas, 
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KIJK, ZIEN en  Psychofysische weerbaarheid. De school kent drie gekwalificeerde gedragsdocenten. In de 
Onderbouw hebben we twee Voorschool-groepen en twee Vroegschoolgroepen, waar VVE wordt aangeboden. 
Met name in de Onderbouw is veel expertise over het VVE-programma en -beleid. De uitwisselbaarheid van 
expertise vanuit de onderbouw naar de bovenbouw en andersom is voor de komende jaren een punt van 
aandacht.  
 
Binnen het team werken we volgens de principes van de professionele schoolcultuur  
(Alex van Emst). We acteren hierin gemiddeld gezien op niveau 3. We streven ernaar om in de komende jaren 

steeds meer volgens niveau 4 te werken. Hierin heeft het team leiding en sturing nodig van het 

managementteam en de intern begeleiders.  

Vanuit de vragenlijsten die we in het schooljaar 2014-2015 hebben ingevuld, is een zogenaamde ‘teamfoto’ 

ontstaan. De teamfoto toont anoniem de competenties van de teamleden op het gebied van persoonlijkheid in 

het kader van de Wet BIO. Het blijkt dat we over het onderdeel persoonlijkheid gemiddeld genomen in 

voldoende mate competent  zijn. Het team kan zich autonoom, flexibel en empathisch gedragen. Daarnaast 

worden de competenties voor de rollen begeleider, ontwikkelaar, ondernemer, manager en onderzoeker 

uitgewerkt. Hierover hebben we het gesprek gevoerd en als speerpunten voor de komende jaren hebben we 

benoemd dat we zullen werken aan persoonlijkheid en aan de rollen van ontwikkelaar (plannen maken, 

leeromgeving ontwikkelen) en onderzoeker (onderzoeken van eigen handelen, opbrengsten en 

ontwikkelingen). Zie voor de teamfoto hoofdstuk 5. 

 

In het team werken twee intern begeleiders. Ze werken beiden één dag in de week voor IB en zijn daarnaast 

nog enkele dagen leerkracht. De afgelopen jaren is er door o.a. zwangerschappen een wisselende inzet van 

intern begeleiders geweest. We hebben nu de situatie dat er twee intern begeleiders zijn, waarvan er één 

parttime werkt en één fulltime. We streven ernaar om voor de komende jaren een stabiele invulling van de 

intern begeleidertaak te krijgen.  

Verder kent de school twee onderwijsassistenten die remedial teaching buiten de groep begeleiden. Tevens 

coördineert één RT-er de zogenaamde Wimpelgroep. Dat is een groep met meer begaafde leerlingen.  

De school wordt aangestuurd door het managementteam dat bestaat uit een directeur a.i., een teamleider 

onderbouw en een teamleider bovenbouw.  

Voor het verzorgen van de administratieve processen is een managementassistente in dienst voor ca. 13 uur 

per week.   

 

De teamleden zijn loyaal aan hun opdracht. Het gebeurt wel eens dat een zakelijk/onderwijskundig verschil van 

inzicht het werkklimaat incidenteel beïnvloedt. Het team is goed in staat om in open gesprek dit te 

communiceren en op te lossen. De nieuwe CAO heeft wel het één en ander losgemaakt. Het zal een grote 

omschakeling worden om te gaan leven en werken conform de nieuwe wettelijke regels. Rationeel begrijpt het 

team de omslag. Er zal wel een tijd overheen gaan om te wennen aan de nieuwe situatie. De vraag leeft 

hoeveel impact de CAO zal hebben op bijvoorbeeld de lestijdentabel. Is het tijd geworden om de traditionele 

urenverdeling over de week eens tegen het licht te houden? 

2.8. Medezeggenschap en Ouderraad 

De school kent een medezeggenschapsraad (MR) die conform een statuut haar werk uitvoert. De MR telt vier 

leden, die op democratische wijze gekozen worden: twee leden uit de ouders en twee leden uit het personeel. 

De directeur en een vertegenwoordiger van het bestuur wonen elke MR-vergadering voor een deel bij, tenzij er 

voor of door hen geen relevante informatie wordt behandeld. De bijeenkomsten zijn enerzijds formeel van 

karakter: de te overleggen stukken etc. worden conform een vaste agenda besproken. Anderzijds is er een 

informeel klimaat waarbij zowel MR, bestuurders als directeur op een prettige wijze nadenken over het 

schoolbeleid en voorkomende zaken. Dit klimaat laat onverlet dat de MR haar controlerende en toeziende taak 

optimaal uitvoert. 

Tevens kent de school een ouderraad (OR), die ook werkt conform een statuut. De OR bestaat uit acht 

democratisch gekozen ouders en één teamlid, dat de schakel vormt tussen OR en school. De OR verzet hand- 



en spandiensten en verzorgt jaarlijks acties om financiële middelen voor de school te genereren. De OR is zeer 

betrokken en derhalve onmisbaar voor het goede verloop van de totale schoolorganisatie. 

2.9. Huisvesting en situering van de school in de omgeving 

De school bestaat uit één vestiging, die gesitueerd is in de kern van het dorp, aan een min of meer doorgaande 

weg. Het schoolplein ligt achter de school, grenzend aan tuinen van omwonenden en is betegeld met 

stoeptegels en rubbertegels. Op het schoolplein zijn diverse speeltoestellen geplaatst, die voldoen aan de 

wettelijke veiligheidseisen. Het schoolgebouw uit 1954 is in 2011 grondig verbouwd. Sinds augustus 2011 heeft 

de school een extra verdieping. Het gebouw is functioneel ingericht en heeft mooie lokalen met ruim 

voldoende lichtinval.  

In de school is een speellokaal aanwezig, waar de kleuters en kinderen uit de voorschoolgroepen gebruik van 

maken. Voor bewegingsonderwijs maakt de school gebruik van de gymnastiekzaal in het dorpshuis, dat 

gesitueerd is tegenover de school.  

In het dorp neemt de school een actieve, centrale plaats in. Bij diverse activiteiten wordt de school betrokken, 

bijvoorbeeld Koningsdag. Andersom geldt dat bij activiteiten van school het grootste gedeelte van het dorp 

betrokken wordt, hierbij kunnen we denken aan het Kerstfeest, projecten of de fancy fair.  

De school is gelegen aan een doorgaande weg, waar tijdens schooluren (haal- en brengtijden) met de ouders is 

afgesproken dat men de weg dan als eenrichtingsweg beschouwt. Bij de uitgang van het schoolplein zijn hekjes 

geplaatst om te voorkomen dat kinderen de weg op schieten. Het gebouw is rolstoeltoegankelijk voor de 

begane grond. Er is geen lift in de school. De school kent diverse nevenruimten die gebruikt worden door RT, 

IB, directie, schoolarts, logopedist etc. Ook kent de school een computerlokaal. 

Er is een fietsplan. Kinderen die dicht bij school wonen en veilig over de voetpaden kunnen lopen, komen 

lopend naar school. Kinderen die verder weg wonen, komen met de fiets naar school en stallen hun fiets op de 

daartoe aangewezen plaats. 
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3. Schoolontwikkeling en kwaliteitszorg 
 

 
Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces, waarbij het gaat om het borgen en verbeteren van 
de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van het  onderwijs is in kaart gebracht door middel van 
(zelf)evaluatie. De zelfevaluatie resulteert in de vaststelling van gerealiseerde kwaliteit en van nog te 
ontwikkelen punten. De gerealiseerde kwaliteit wordt geborgd en ontwikkelpunten worden opgenomen in een 
meerjarenplanning. Op basis van deze meerjarenplanning worden jaarplannen opgesteld. De persoonlijke 
ontwikkeling van medewerkers wordt mede afgestemd op de veranderonderwerpen van de school. De inzet en 
betrokkenheid van alle belanghebbenden in dit proces is essentieel.  

3.1. Uitgangspunten en voorwaarden 

Professionele schoolcultuur en betrokkenheid op elkaar 

Een belangrijke voorwaarde voor schoolontwikkeling is de aanwezigheid van een professionele cultuur. In een 

professionele schoolcultuur handelen teamleden vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor zowel 

opbrengsten als voor processen die hierop van invloed zijn. 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 belang-hebbenden zich positief betrokken tonen op 

elkaar, is in sterke mate van invloed op het verandervermogen van de school. De afgelopen twee jaar is ingezet 

op de verdere bewustwording van de professionele schoolcultuur. Hiervoor hebben we als team o.a. het 

gedachtengoed van Alex van Emst bestudeerd en toegepast in ons handelen. Zie verder analyse. 

Integrale benadering 

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. Dit heeft ertoe geleid dat we niet alleen gekeken hebben naar de (zelf)evaluaties, opbrengsten en 

tevredenheid van alle betrokkenen, maar ook naar wie wij als team zijn. Welke gezamenlijke en welke 

individuele ontwikkelbehoeften we hebben in relatie tot de opdracht waar we de komende jaren voor staan. 

Zie hiervoor ook de analyse met betrekking tot ‘teamfoto’.  

Integrale evaluatie 

In onze oordeelsvorming onderzoeken we de samenhang tussen de verschillende beleids- en 

kwaliteitsterreinen. We stellen onszelf daarbij verschillende vragen, zoals bijvoorbeeld: Hoe is de kwaliteit van 

het onderwijsleerproces van invloed op de onderwijsresultaten? Welke relatie en wisselwerking zien we tussen 

de verschillende kengetallen? Welke relatie zien we tussen opbrengsten of kwaliteit van de leerling 

ondersteuning en bekwaamheden van het personeel?  

3.2. Visie op integrale kwaliteitszorg 

Om schoolontwikkeling te realiseren, werken we met een systeem voor kwaliteitszorg. Kwaliteitszorg is een 

leerproces, waarbij de school zelf, volgens een beargumenteerde planning, systematisch, de kwaliteit van het 

onderwijs bespreekt, beschrijft, realiseert, beoordeelt en/of laat beoordelen en evalueert. Bij kwaliteit gaat het 

dan om zowel de eisen die de overheid hieraan stelt, de zogenoemde basiskwaliteit, als om de ambities die de 

school zelf heeft geformuleerd.  

Een goed kwaliteitszorgsysteem helpt bij het voortdurend beantwoorden van belangrijke kwaliteitszorgvragen 
rondom de volgende vier aspecten: de processen binnen de school, het handelen van de medewerkers, de 
opbrengsten van de leerlingen en de ontwikkelcapaciteit van de organisatie. De uitwerking van deze aspecten 
is opgenomen in het kwaliteitszorgdocument. 

3.3. Kwaliteitszorgsysteem 
 

Schoolontwikkeling 



Voor het systeem van kwaliteitszorg maken we gebruik van Integraal, een module binnen ParnasSys. Met 

behulp van dit instrument kunnen vragenlijsten in het kader van de zelfevaluatie uitgezet worden bij de 

medewerkers. Dezelfde vragenlijsten kunnen binnen een interne of externe audit gebruikt en ingevuld worden. 

Met behulp van Integraal wordt ook vormgegeven aan het peilen van de tevredenheid van personeel, ouders 

en leerlingen. De combinatie van vragenlijsten geeft inzicht in de kwaliteit die wordt nagestreefd. De 

vragenlijsten worden afgenomen aan de hand van een beargumenteerde planning die beschreven is in 

hoofdstuk 7 ‘Meerjarenbeleid’. Ook het oordeel van de inspectie wordt opgenomen in het systeem. De 

resultaten van de verschillende vragenlijsten worden samenhangend getoond in de cockpit van Integraal. 

Vanuit de cockpit kunnen jaarplannen geschreven worden. 

Opbrengsten en kengetallen onderwijs 

Naast de resultaten uit de vragenlijsten worden ook de resultaten van tussentijdse en eindopbrengsten, de 

gegevens over sociale vaardigheden en de kengetallen onderwijs vanuit ParnasSys en ZIEN! getoond in de 

cockpit van Integraal. Voor verschillende resultaten wordt de vergelijking gemaakt met de inspectienormen en 

de schoolspecifieke streefdoelen. 

Persoonlijke ontwikkeling 

Integraal wordt ook ingezet voor de persoonlijke ontwikkeling. De medewerkers organiseren  door het 

uitzetten van competentievragenlijsten hun eigen 360-graden feedback. Ook kunnen ze met behulp van 

Integraal hun persoonlijk ontwikkelingsplannen schrijven 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. 

Vakbekwaamheiddossier  

Elke medewerker beschikt over een vakbekwaamheidsdossier. 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 vakbekwaamheiddossier 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. Binnen ParnasSys-Integraal leggen medewerkers de komende jaren hun 

vakbekwaamheiddossier verder aan. 

Kwaliteitshandboek PDCA  

De school kent een digitaal kwaliteitshandboek, waarin de borgingsdocumenten zijn opgenomen. Dit zijn losse 

documenten, die zijn opgenomen in een index. Deze index is voorzien van een planning waardoor deze 

documenten periodiek worden gecontroleerd op actualiteit. In de jaarplanning van de school komende deze 

documenten terug, zodat de juiste betrokkenen de plannen/documenten planmatig kunnen controleren, 

bijstellen en weer vaststellen.  

3.4. Overlegstructuur 

Overleggen hebben een belangrijke plaats binnen schoolontwikkeling en de daarmee samenhangende zorg 

voor kwaliteit. Hier wordt de dialoog gevoerd over wat goed onderwijs is. Het proces van kwaliteitsborging en 

verbetering start als het ware binnen deze overleggen. Daar vindt analyse en interpretatie van gegevens plaats, 

waarna de vastgestelde veranderonderwerpen en o.a. vereiste vakbekwaamheden worden vast-gesteld. Het 

proces wordt ook binnen deze overleggen afgerond in de vorm van evaluatie. De overleggen zijn in de meeste 

gevallen intern. Ook vinden er diverse overleggen plaats met externe stakeholders. 

Het document ‘Overlegvormen in en rond de school’ (zie kwaliteitshandboek PDCA) voorziet in een weergave 

van de overlegvormen, de betrokkenen, de te bespreken onderwerpen en de wijze waarop de overleggen 

geborgd worden. 

We kennen diverse overlegvormen binnen de volgende niveaus: 
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Bestuur, Team, Zorgteam, Groeps- en leerlingbespreking, Schoolleiding, Ouders, Overheid (met name 

gemeente Zaltbommel), Ondersteuningsbureaus, Passend Onderwijs, Kerken, Gezondheidsorganisaties, 

Kinderopvang, Schoolomgeving/Buurt en Directieberaad. 

Enkele overlegvormen lichten we hierna toe. 

 

Teamoverleg 

Het teamoverleg vervult een belangrijke rol binnen de kwaliteitszorg. Binnen dit overleg worden veel fasen uit 

het proces van kwaliteitszorg uitgevoerd. In het teamoverleg worden de veranderonderwerpen besproken, 

waaraan gewerkt gaat worden. Bijbehorende doelen en uit te voeren activiteiten worden vastgesteld. 

Tegelijkertijd wordt besproken welke vakbekwaamheden hiervoor vereist zijn en wat dat betekent voor de 

persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Om de voortgang van de ontwikkeling te volgen, wordt er 

tijdens het teamoverleg regelmatig gerapporteerd over de voortgang en over het effect van de 

verbeteractiviteiten (opbrengstvergaderingen en de algemene evaluatie-vergaderingen). Alle teamleden 

wonen dit bij. De directeur roept het overleg bij elkaar. In de managementrapportage richting bestuurders 

kunnen zaken vanuit dit overleg worden gerapporteerd via de directie. 

 

MT-overleg 

Als managementteam hebben we tweewekelijks het MT-overleg met directie en bouwcoördinatoren. De 

directie roept dit overleg bij elkaar. Alle MT-leden leveren punten aan. Bouwcoördinatoren koppelen de inhoud 

van dit overleg terug richting team. Alle voorkomende schoolzaken worden besproken. Uit het overleg worden 

actiepunten en aandachtspunten gedestilleerd.  

 

Bouwoverleg 

De bouwcoördinatoren (onderbouw, Voorschool tot en met groep 2, bovenbouw groep 3 t/m 8) roepen dit 

overleg maandelijks bij elkaar. Hier komen beleidszaken naar boven of andersom worden beleidszaken hierin 

doorgegeven, besproken en geëvalueerd.  

 

Zorgteamoverleg 

In het kader van de leerlingenbegeleiding hebben we maandelijks zorgteamoverleg. Hierbij zijn ook externen 

betrokken vanuit een  plaatselijk bureau (orthopedagoog), de gemeente (maatschappelijk werk, Buurtzorg 

Jong), logopedie. Daarnaast zijn de directeur, IB-ers, en teamleiders (bouwcoördinatoren) aanwezig bij dit 

overleg. De IB-ers organiseren dit overleg. Ouders worden hierbij uitgenodigd. De lijnen zijn kort en de diverse 

disciplines kunnen op afroep aanwezig zijn.  

 

Groeps- en leerlingbespreking 

Vier  keer per jaar organiseert de IB-er een specifieke groeps- en leerlingenbespreking met de leerkracht, 
leerlingondersteuner en pedagogisch medewerksters van de Voorschool. 

Gesprekkencyclus 

De persoonlijke vakbekwaamheden van medewerkers worden binnen de gesprekkencyclus besproken. Na 

bespreking en vaststelling van de te ontwikkelen vakbekwaamheden, stelt iedere medewerker zelf een 

persoonlijk ontwikkelingsplan op. Dit persoonlijk ontwikkelingsplan wordt besproken met de leidinggevende, 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 verschillende gesprekstypen, te weten: Functioneringsgesprek, 
Ontwikkelingsgesprek, Voortgangsgesprek en Beoordelings-gesprek. Deze gesprekken komen aan de orde 
binnen een cyclus van vier jaar. Daarnaast kennen we de incidentele ondersteuningsgesprekken bij zowel 
startende leerkrachten als gevorderde leerkrachten.  



3.5. Schoolontwikkeling in praktijk  
 

Missie, visie en uitgangspunten bepalen 

Als eerste stap op weg naar het nieuwe schoolplan zijn de missie, visie en uitgangspunten besproken, 

aangepast en opnieuw vastgesteld.  

 

Zelfevaluatie 

Voorafgaand aan de nieuwe schoolplanperiode is door middel van zelfevaluatie de kwaliteit van de school als 

totaliteit in beeld gebracht. Dit is gedaan met behulp van de vragenlijsten van Integraal en met behulp van de 

kengetallen en opbrengsten zoals die getoond worden in de cockpit van Integraal. Onderzocht is (zie hoofdstuk 

4, 5 en 6) hoe deze zich verhouden tot de basiskwaliteit en de schooleigen ambities.  

Meerjarenbeleid 

De uitkomsten van de zelfevaluatie zijn leidend voor de schoolontwikkeling in de komende schoolplanperiode. 

De door het team gekozen ontwikkel- en verbeterpunten zijn ‘uitgezet’ in een meerjarenbeleid.  

Jaarplannen 

Vanuit dit meerjarenbeleid worden er per schooljaar één of meerdere jaarplannen geschreven met als doel de 
kwaliteit te verbeteren en te verduurzamen. De jaarplannen worden gemaakt in programma Integraal. Elk 
afzonderlijk jaarplan beschrijft een veranderonderwerp. Per veranderonderwerp wordt aangegeven welke 
activiteiten daarvoor uitgevoerd gaan worden (wie, wat, hoe, wanneer enz.) en wat de gewenste situatie is die 
bereikt moet worden. Aan het einde van een schooljaar worden de voor dat schooljaar geldende jaarplannen 
geëvalueerd en worden de jaarplannen voor het volgende schooljaar opgesteld. Zie voor het meerjarenbeleid 
en de jaarplannen hoofdstuk 7 en de bijlage ‘Jaarplannen’. 
 

Persoonlijk ontwikkelingsplan 

De meeste medewerkers beschikken reeds over een eenvoudig persoonlijk ontwikkelplan. De komende jaren 

zal aan dit punt aandacht besteed worden, waarbij er een relatie gelegd wordt tussen de persoonlijke 

ontwikkeling en de ontwikkeling van de organisatie. De plannen zullen binnen Integraal worden ontwikkeld.  

Het persoonlijk ontwikkelplanplan beschrijft de doelen die de medewerker nastreeft in het kader van zijn/haar 

persoonlijke ontwikkeling en wat daarvoor nodig is aan scholing, ondersteuning, begeleiding enz. De 

medewerkers stellen hun ontwikkeldoelen zoveel mogelijk af op de doelen van de school. Het plan wordt 

afgesloten met een evaluatie. 
 

Voortgang volgen 

Om de voortgang en het effect van de uitvoering te volgen, worden de volgende activiteiten ondernomen: 

- Analyseren van de midden- en eindtoetsen van CITO en de leeropbrengsten. Dit wordt gedaan door de 
leerkrachten voor de eigen groep. De intern begeleiders doen dit in overleg met de schoolleiding op leerjaar- 
en op schoolniveau. De evaluatie op leerjaar wordt door intern begeleider in samenspraak met de leerkracht 
opgesteld. 

- 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. 

- In de onderbouw worden de groepsoverzichten uit KIJK vier keer per jaar geanalyseerd om passend 
onderwijs aan onze jonge kinderen te kunnen bieden. 

- 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. 

- In de zelfevaluatie worden de auditoren betrokken, die intern zijn opgeleid.  
- 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.  

- Medewerkers doen onderzoek naar de eigen competenties in verband met de gewenste kwaliteit voor 
betreffend schooljaar. Zij organiseren met het oog daarop jaarlijks feedback met behulp van de 
competentievragenlijsten vanuit Integraal.  
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- Tijdens de jaarlijkse collegiale consultaties ondersteunen medewerkers elkaar bij het ontwikkelen van hun 
competenties en vormgeven van goed onderwijs. 

- De school stelt jaarlijks competentievragenlijsten samen voor de verschillende functies binnen de school. 
Deze lijsten hangen direct samen met de gewenste kwaliteit. 

- De jaarplanning van de school voorziet in een duidelijk overzicht met betrekking tot te behandelen aspecten 
rond zorg voor kwaliteit. 

- 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.  

- Ter voorbereiding op de nieuwe schoolplanperiode wordt er een audit uitgevoerd door een onafhankelijk 
auditbureau.  

- Tweejaarlijks vullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 de ZIEN! vragenlijst in waarin ze hun mening geven over 
de leerkracht. De uitkomst wordt besproken met de leerkracht in het ontwikkelingsgesprek. 

- Ouders, leerlingen (vanaf groep 5) en personeel vullen elke twee jaar een tevredenheidenquête in. De 
uitkomsten daarvan vormen mede input bij het verder uitwerken van schoolontwikkeling. 

- Elke twee jaar vindt een risico-inventarisatie plaats met behulp van de Arbomeester. De input hiervan wordt, 
daar waar relevant, gebruikt in het kader van school-ontwikkeling. 

- Elk jaar vindt een risico-inventarisatie plaats, die getoetst wordt door de GGD. Deze toetsing heeft betrekking 
op de in de school gevestigde Voorschool/VVE. De input uit deze inventarisatie ervaren we ook als nuttig in 
het kader van schoolontwikkeling m.b.t. de basisschool. 

 

Verantwoording 

Er wordt belang gehecht aan tijdige en transparante verantwoording. Dit gebeurt in de eerste plaats in dit 
schoolplan. Dit wordt toegestuurd naar de onderwijsinspectie en ligt voor iedereen ter inzage op school. 
Daarnaast is er de schoolgids. In de schoolgids worden de plannen in het kort beschreven. Tevens voorziet deze 
in een verantwoording van de opbrengsten en kwaliteit van de school. De schoolgids wordt aan alle ouders 
uitgereikt en ligt ook op school ter inzage. We publiceren de schoolgids daarnaast op onze website. Wanneer er 
een verslag is van de onderwijsinspectie, wordt in de schoolgids hiernaar verwezen. Op de website en in een 
map in het lokaal van de Voorschoolgroep is het pedagogisch beleidsplan van de voorschool te vinden ter 
inzage voor ouders en betrokkenen. Het inspectierapport van de GGD met betrekking tot de voorschool is 
zowel op de website als in de genoemde map te vinden. 

Het inspectierapport wordt door de inspectie gepubliceerd op internet en ligt op school ter inzage. In de 

jaarplannen worden de geplande activiteiten en de doelen die we daarmee willen bereiken, beschreven. De 

schoolleiding verantwoordt zich door middel van de verantwoordingsrapportage aan het bevoegd gezag. Door 

middel van het jaarverslag wordt officieel verantwoording afgelegd. Het jaarverslag is ter inzage beschikbaar 

voor alle betrokkenen en wordt desgewenst op papier verstrekt. 

 

 

 

 
 

 

  



4. Beleidsterreinen 
 

In dit hoofdstuk worden de verschillende beleidsterreinen kort beschreven. Vooraf beschrijven we ons motto, 

waaruit onze missie en visie voortkomt. In de aanloop op de nieuwe schoolplanperiode hebben we ons reeds in 

2013 beraden op onze missie en visie. Hieruit is een duidelijke keuze voor het werken aan educatief 

partnerschap voortgekomen, mede naar aanleiding van het bestuderen van het gedachtegoed van Pameijer en 

Epstein. We zien educatief partnerschap veel verder gaan dan het samenwerken met ouders, zij het, dat dit 

voor ons wel een belangrijke pijler vormt onder ons onderwijs. Aandachtspunten en doelen vanuit de 

beleidsterreinen, voor de komende schoolplan-periode zijn verwerkt in hoofdstuk 7 ‘Meerjarenbeleid’. 

Hoofdstuk 7 is gebaseerd op een nauwkeurige analyse van de stand van zaken op de diverse beleids-terreinen.  

 

Motto, Missie en visie 
 

Ons Motto 

‘Samen werken aan meerWaarde(n)’ 

Alle betrokkenen van de Juliana van Stolbergschool werken met elkaar aan meerWaarde(n) met oog voor het 

gehele kind in zowel cognitieve als sociaal-emotionele zin. Dit doen we op een opbrengstgerichte wijze, waarbij 

het Zwols model de onderwijskundige leidraad is. Uitgangspunt voor ons handelen is de Bijbel. 

 

Onze missie is uitgewerkt  in 

1. De Juliana van Stolbergschool en identiteit 
2. De Juliana van Stolbergschool en onderwijs, zorg en kwaliteit 
3. De Juliana van Stolbergschool en educatief partnerschap 
4. De Juliana van Stolbergschool en leer- en leefomgeving 
5. De Juliana van Stolbergschool en de toekomst 
 

De missie en visie is in de schoolgids verder beschreven. 

Samengevat gaat het om het volgende: 

Wij proberen dagelijks te werken vanuit de normen en waarden die de Bijbel ons leert. Het te geven onderwijs, 

de zorg voor kinderen en het bewaken van de kwaliteit zien we als samenhangende processen waarbij we de 

kinderen zelf, de ouders en overige educatieve partners mogen en kunnen inzetten. Daarbij is een veilige en 

goed ingerichte leer- en leefomgeving van belang. Elke dag opnieuw moeten we ons realiseren dat we kinderen 

vormen en opleiden voor een toekomst, die er morgen anders uitziet dan vandaag.  

Voor de verschillende beleidsterreinen wordt de visie van de school weergegeven en verwezen naar 

gerelateerde beleids- en borgingsdocumenten in ons kwaliteitshandboek. Aandachtspunten en doelen vanuit 

de beleidsterreinen voor de komende schoolplanperiode zijn verwerkt  in hoofdstuk 7 ‘Meerjarenbeleid’. 

4.1. Identiteit van de organisatie 
 

Grondslag 

De Juliana van Stolbergschool met inbegrip van de Voorschool heeft een christelijke identiteit op 

reformatorische grondslag. Dit betekent dat de grondslag voor al het denken en handelen wordt gevormd door 

Gods Woord. Aan dat Woord worden de beginselen voor de opvoeding en het onderwijs ontleend, 

overeenkomstig de uitleg in de ‘Drie Formulieren van Enigheid’, opdat de kinderen hun taak en opdracht in 

kerk, gezin en maatschappij zoeken te vervullen naar de eis van Gods Woord. Dit betekent dat van de ouders 

wordt verwacht dat zij deze grondslag onderschrijven dan wel respecteren. 

Opvoeden en onderwijzen zijn niet te scheiden. Onderwijzen is niet mogelijk zonder dat we daarin en daardoor 

opvoeden. Onderwijs is niet anders dan een verlengstuk van een taak die bij het gezin hoort. Bij de Heilige 

Doop beloven ouders hun kinderen in de christelijke leer naar hun vermogen te onderwijzen of te doen (en 

helpen) onderwijzen. Het gezin is het natuurlijke opvoedingsmilieu. Daarnaast is er ook de kerk, met vooral een 

taak in het geestelijk leiding geven aan een christelijke opvoeding. De taak van de school ligt op het terrein van 

opvoeden en onderwijzen. Opvoeden wordt hier gedefinieerd als het (be)geleiden tot een zelfstandig, God 
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naar Zijn Woord dienend kind. Het is een ontwikkelen van een levenshouding, overeenkomstig de normen en 

waarden vanuit Gods Woord. We doen dit door er met de kinderen over de praten, te vertellen uit de Bijbel en 

voorbeelden te geven. De normen en waarden die wij in onderwijs en opvoeding de kinderen willen 

overdragen ontlenen wij aan Gods Woord. De hoofdregels vinden wij in de ‘Wet der tien geboden’ zoals we 

deze in Exodus 20 lezen. Samengevat: God liefhebben boven alles en onze naaste liefhebben als onszelf. 

 

Het personeel in het reformatorisch onderwijs dient, als medeopvoeder, gezagdrager en identificatiefiguur in 

en buiten de school te zijn. Dit wil zeggen dat zij ‘model’ staan voor het kind. (Mede)opvoeders hebben de 

Bijbelse roeping het goede voorbeeld te geven, zij hebben een voorbeeldfunctie. Het personeel in het 

reformatorisch onderwijs dient het geheel van Bijbelse normen en waarden te vertegenwoordigen, zodat het 

kind zich daarmee kan identificeren. De waarden en normen, zijn beschreven in het identiteitsprofiel van de 

school.  Eén en ander geldt voor zowel het onderwijzend personeel, als ook het onderwijsondersteunend 

personeel. Ouders en overige belanghebbenden mogen hen daarop aanspreken. 

 

Het personeel van de school probeert, door middel van onderstaande punten die verder beschreven staan in 

het identiteitsprofiel van de school, haar identiteit tot uitdrukking te laten komen in het werk: 

- De Bijbelse normen en waarden aan elkaar voorleven en in dialoog met elkaar handelen. 
- De kinderen dagelijks vertellen uit de Bijbel en samen met hen bidden en zingen. 
- Een zorgvuldig personeelsbeleid voeren. Bij werving en selectie van personeel wordt er gezocht naar 

personeelsleden die zich (voor zover dat naar menselijke maatstaven te beoordelen is) onverkort kunnen 
vinden in de identiteit die de school voorstaat zoals hierboven beschreven. Daarbij dat zij dit willen uitdragen 
in leer en leven. 

- Een open toelatingsbeleid voeren. Elk kind, elke ouder is welkom, waarbij we vragen om de identiteit van de 
school te respecteren. Elke nieuw komende ouder op school krijgt de statuten en het reglement van de 
school mee. 

 

Gefundeerd op Gods Woord richt het personeel van de school haar pedagogisch en didactisch klimaat in. De 

wijze waarop dit gebeurt, staat beschreven in de missie en visie van de school. Daarin wordt onder andere 

beschreven: de kenmerken van ons onderwijs, zorgstructuur en kwaliteitszorg. 

 

Pedagogische en onderwijskundige uitgangspunten 

Binnen de Voorschool van de Juliana van Stolbergschool wordt gewerkt conform de 4 basisdoelen die mevrouw 

professor doctor J.M.A. Riksen-Walraven geformuleerd heeft. Deze doelen zijn overgenomen in de Wet 

Kinderopvang en daardoor van groot belang voor alle betrokkenen bij onze Voorschool. 

 

1.  Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid 

2.  Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties 

3.  Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties 

4.  Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving 

eigen te maken 

De verdere uitwerking van deze basisdoelen staat in het pedagogisch beleidsplan van de voorschool. 

 

  



Kinderen en leren 

Voor jonge kinderen is spelen leren. Spelsituaties en speelmaterialen bieden het kind een schat aan ervaringen 

die de basis zijn van al het leren in de toekomst. Op de Voorschool wordt een peuter begeleid in dit leren door 

een aanbod van activiteiten en materialen die passen bij zijn of haar leeftijd. De peuter leert door het spelen 

allerlei ruimtelijke begrippen (voor/achter/naast), kleuren, vormen (rond/vierkant/driehoek), maten 

(groot/klein/hoog/ laag), enzovoort. 

In de Voor- en Vroegschool werken we steeds aan de hand van thema’s, bijvoorbeeld ‘de dierentuin’, of ‘het 

huis’, of ‘de winter’. Zo wordt de kinderen steeds binnen een kader informatie aangeboden. De thema’s 

worden in de Voorschool ook gekozen aan de hand van het VVE programma ‘Ik ben Bas’, in de 

vroegschoolgroepen kunnen thema’s gekozen worden uit de methode ‘Taalfontein’. 

We gaan er vanuit dat leren zowel kan plaatsvinden door kennisoverdracht (overdrachtsmodel) als door de 

eigen actie van de leerling (activerend leren). Welke onderwijsvorm gebruikt wordt, is afhankelijk van de aard 

en de inhoud van de leerstof. De leerkracht heeft op onze school als gevolg van ons mens- en kindbeeld niet 

alleen een begeleidende, maar ook een leidende taak. 

 

Vormen van leren 

We maken gebruik van het overdrachtsmodel als de inhoud van de leerstof het karakter draagt, dan wel 

samenhangt met de identiteit van de school, zoals bij de overdracht van waarden en normen. Dat kan bij alle 

vakken het geval zijn, maar het gebruik van het overdrachtsmodel zal, gezien de aard en inhoud van het vak, 

frequenter plaatsvinden tijdens het godsdienstonderwijs of vaderlandse geschiedenis dan bij bijv. rekenen.  

Daarnaast vinden we het overdrachtsmodel van belang, omdat het de mogelijkheid biedt het kind een 

luisterhouding aan te leren. We constateren dat kinderen door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen steeds 

meer moeite hebben over een langere tijdsspanne een receptieve houding aan te nemen. Vanuit godsdienstig 

en sociaal oogpunt hechten we veel waarde aan een goede luisterhouding. 

In het overdrachtsmodel vindt kennisoverdacht plaats en ligt het accent meer op het product dan op het 

proces. Bij de kennisoverdracht wordt ernaar gestreefd dat, waar dit kan, de kennis voor het kind inzichtelijk is. 

Ongeacht het gebruikte model vinden we het belangrijk dat een deel van de leerstof als parate kennis beklijft. 

 

Activerend leren 

Het activerend leren kenmerkt zich door de actieve betrokkenheid van een intrinsiek gemotiveerde leerling, die 

zijn eigen leerproces organiseert. De verantwoordelijkheid voor het leren ligt bij de leerling zelf. Gezien onze 

mensvisie en de functie die de leerkracht in ons onderwijs heeft, zal die verantwoordelijkheid altijd een 

gedeelde verantwoordelijkheid zijn, waarbij bij het ouder worden van de leerling een verschuiving plaats vindt 

van afhankelijkheid naar zelfstandigheid. De mate en snelheid waarin dat proces zich voltrekt, wordt bepaald 

door de uniciteit van elk kind, maar is in elk geval aan het eind van het basisonderwijs nog lang niet voltooid. 

Daarom worden in ons onderwijs niet alle vormen van activerend leren toegepast en beperken we ons 

hoofdzakelijk tot het gebruiken van activerende werkvormen.  

Zelfstandig werken, zelfstandig samenwerken en zelfstandig leren zijn, ingekaderd door de hierboven 

omschreven gedeelde verantwoordelijkheid, toepasbare vormen, de laatste twee met name in de hoogste 

leerjaren. Leren leren, aandacht voor dit proces en de reflectie daarop zijn daarbij belangrijke aspecten 

waaraan aandacht besteed wordt. 

Een voor ons onderwijs belangrijk aspect van het activerend leren en de activerende werkvormen is het met 

elkaar samenwerken. Het kan onder goede begeleiding van de leerkracht een basis leggen voor een houding 

van dienstbaarheid aan de naaste. 
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De taak van de leerkracht 

In het onderwijs op onze school is de leerkracht onmisbaar en vervult hij een centrale rol. Hij dient immers in 

de praktijk van alle dag gestalte te geven aan de identiteit van het onderwijs en voor de leerlingen te fungeren 

als identificatiefiguur. Hij is van fundamentele betekenis bij de godsdienstige en morele vorming van de 

leerlingen en draagt waarden en normen over. Het onderwijskundig handelen van de leerkracht draagt op onze 

school dan ook een sterk pedagogisch karakter. 

Wij belijden de uniciteit van elk kind als schepsel van God. Dat verplicht de leerkracht tot een individuele 

pedagogische benadering. Deze wordt weliswaar begrensd door de mogelijkheden van de leerkracht, toch 

streven we ernaar dat er qua leerstof op tenminste drie niveaus gedifferentieerd wordt en dat er in het kader 

van het zorgbeleid systematische aandacht geschonken wordt aan het gedrag van de kinderen.  

Jonge kinderen moeten zich veilig en beschermd voelen. Als een kind zich onveilig voelt staat het niet open om 

te spelen en te leren en komt de ontwikkeling in het gedrang. Het gevoel van veiligheid wordt bepaald door de 

groepsleiding, de ruimte/omgeving en het contact met andere kinderen. De pedagogisch medewerksters doen 

alles wat in hun vermogen ligt om ervoor te zorgen dat de peuters zich veilig en beschermd voelen. Als 

kinderen zich nog onvoldoende veilig voelen, zal de pedagogisch medewerkster aanpassingen doen om hieraan 

tegemoet te komen. Dit is o.a. zichtbaar in meer individueel contact, meespelen, extra hulp bij een 

‘werkactiviteit’ en een plaats in de kring nabij de pedagogisch medewerkster. De pedagogisch medewerksters 

zorgen daarom voor een goed pedagogisch klimaat waarin ieder er kan en mag zijn en er individuele aandacht 

is voor iedere peuter. Dit houdt ook in dat de ruimte (binnen en buiten) rust en geborgenheid uitstraalt en dus 

meewerkt in het veilig en thuis voelen. Daarnaast wordt tijdens de activiteiten bewust aandacht geschonken 

aan het ‘zorgen voor en helpen van elkaar’. Op incidenten wordt direct gereageerd, zodat een moment van 

onveiligheid in korte tijd omgebogen kan worden naar veiligheid. 

 

Rekening houdend met de individuele verschillen tussen leerlingen en strevend naar een zo effectief mogelijke 

instructie gebruiken we bij het onderwijs in de basisvakken -en waar dat kan bij de overige vakken- het directe 

instructiemodel (DI-model), waarbij we uitgaan van convergente differentiatie waarbij de klas in drie niveaus 

verdeeld is: een minimumniveau, een basisniveau en een hoger niveau. Alle leerlingen doen mee aan de 

klassikale instructie. Daarna gaan de kinderen de leerstof zelfstandig verwerken, zodat de leerkracht tijd heeft 

om de zwakke leerlingen verlengde instructie te geven. Voor de meer- en hoogbegaafde kinderen is er 

verdiepingsstof en kennen we de Wimpelgroep. 

 

Pedagogisch klimaat 

Het pedagogisch klimaat manifesteert zich in de setting van een groep. Een groepsproces voltrekt zich volgens 

de literatuur volgens een aantal fasen, die bewust te beïnvloeden zijn. De aanpak richt zich op het proactief en 

preventief inspelen op deze fasen. De leerkracht neemt nadrukkelijk de leiding over het groepsproces en geeft 

de waarden vorm door het bewust aanleren van structuur, regels en gedrag. 

De visie op pedagogisch klimaat kan niet los gezien worden van de visie op het mens- en kindbeeld. Het is van 

belang dat de leerkracht positieve verwachtingen van leerlingen heeft. Dit komt mede tot uitdrukking in het 

omgaan met belonen en straffen. Belonen wordt opgevat in de zin van bemoedigen; straffen wordt gezien als 

een middel om het geweten te vormen en is altijd ingebed in een sfeer van liefde. 

 

Veilig klimaat 

Alle personeelsleden en kinderen moeten zich psychisch, sociaal en fysiek veilig voelen op 

school. Het is immers de opdracht van de christelijke school om ook als gemeenschap 

gestalte te geven aan de Bijbelse opdracht God lief te hebben boven alles en de naaste als 

zichzelf. We streven dan ook een klimaat na, waarin harmonie en respect centraal staan 

en discriminatie of pesten van leerlingen of personeelsleden niet voorkomt. Dit geldt 

ongeacht sociale afkomst, ras, geslacht of geaardheid. We verwachten dat ouders, 

leerkrachten en leerlingen de Bijbelse kernwaarden en de daarvan afgeleide normen en 

regels die in de school gelden naleven. Zij weten dat er sancties volgen wanneer zij dat 

niet doen. 
Pesten wordt dan ook niet getolereerd. Een open en ondersteunende cultuur, waarin leerlingen en 

personeelsleden hun eigen verantwoordelijkheid hebben, bevordert hun welbevinden en vermindert 



problematisch gedrag. Door het vormgeven van het pedagogisch klimaat door middel van het proactief 

anticiperen op het groepsproces, kan bovendien veel leed worden voorkomen. Wanneer pesten zich toch 

voordoet, wordt dit opgevat als een probleem dat zich in de groep voordoet en dus om een groepsaanpak 

vraagt. Elk lid van de groep heeft bij het pesten een bepaalde rol, zelfs als toeschouwer, en dient vanuit die rol 

aangesproken te worden op zijn/haar verantwoordelijkheid. Het is onze overtuiging dat pesten alleen gestopt 

kan worden in een groepsgerichte aanpak. Uiteraard wordt het slachtoffer volledig in bescherming genomen. 

In het antipestprotocol wordt het beleid met betrekking tot sociale veiligheid verder uitgewerkt. 
 

Onderwijs op maat 

Ons zorgbeleid is er op gericht dat we verwijzing naar het speciaal basisonderwijs of naar een educatief 

centrum zo veel als mogelijk willen voorkomen en dat de faciliteiten die daartoe kunnen bijdragen, optimaal 

worden benut. Dit streven naar inclusief onderwijs kent echter haar grenzen. Indicatief daarvoor zijn het 

welbevinden van het kind, de opvangcapaciteit van de school en de wens van de ouders. 

 

Groepsgerichte benadering 

We werken met een didactisch model, waarin alle leerlingen zijn opgenomen in een groepsgerichte werkwijze. 

Het werken met het daaraan gekoppelde  groepshandelings-plan is gericht op basisvaardigheden en 

onderwijsinhoud en is ons handelen proactief van aard. Door het gebruik van dit didactisch model voorkomen 

we veel individuele handelingsplannen. Wel is de groepsaanpak zodanig dat de individuele ontwikkeling van de 

leerling zichtbaar blijft.  

Bij deze groepsgerichte benadering hanteren we een combinatie van een en opbrengstgerichte werkwijze. Zie 

hiervoor onze visie in relatie tot het Zwols model. Met deze werkwijze proberen we op een doelgerichte 

interactionele manier proactief te anticiperen op de onderwijsbehoefte van de leerling. We verstaan daaronder 

datgene wat goed is voor de ontwikkeling van het kind. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de 

leerkracht om deze onderwijsbehoefte zo goed mogelijk te bepalen. Om te bepalen of een leerling specifieke 

onderwijsbehoeften heeft, kan een deskundige ingeschakeld worden, die een uitspraak doet over kind én 

context. In voorkomende gevallen maken wij hiervan gebruik. 

 

De onderwijsleermiddelen 

De onderwijsleermiddelen die door de leerkrachten ingezet worden, dienen dienstbaar te zijn aan ons 

opvoedings- en onderwijsdoel en in overeenstemming te zijn met de grondslag van onze school, zodat geen 

informatie wordt verstrekt of een levensstijl wordt gelegitimeerd die daarmee in strijd is.  

 

ICT 

Onze levensbeschouwelijke uitgangspunten nopen tot een doordacht gebruik van de computer als 

onderwijsleermiddel in ons onderwijs. Onderwijskundig gezien heeft kennisoverdracht of het oefenen van 

vaardigheden via de computer een aantal voordelen. Zo kan de computer motiverend werken en kan elke 

leerling op zijn eigen niveau benaderd worden. Bij het proces van leerstofoverdracht en oefening kan de 

computer dan ook een ondersteunende en aanvullend rol vervullen. Wanneer het echter overdracht van 

leerstof betreft, waarbij normen en waarden een expliciete inhoudelijke rol spelen, dan mag in onze zienswijze 

de computer de leerkracht nooit vervangen. Het gebruik van ICT zal er in ons basisonderwijs dan ook nimmer 

toe mogen leiden dat de leerkracht zijn centrale positie in het proces van kennisoverdracht verliest. 

We zijn van mening dat de computer met behoud van dit uitgangspunt in ons onderwijs inzetbaar kan zijn. 

Daarnaast besteden we aandacht aan mediaopvoeding, waarbij geprobeerd wordt de leerlingen een houding 

van distantie bij te brengen ten aanzien van de moderne media als internet en mobiele telefonie. Het beleid zal 

de komende periode verder worden uitgewerkt, mede in relatie tot de nadere bezinning op de verbinding 

tussen identiteit het de dagelijkse schoolpraktijk. 

De organisatie van het onderwijsleerproces 

Vanuit onze zienswijze m.b.t. opvoeding en onderwijs stellen wij bij het groeperen van 

leerlingen een aantal eisen. In de eerste plaats dient de wijze van groeperen zodanig te 

zijn dat er te allen tijde een heldere gezagsrelatie leerkracht-leerling kan zijn. In de tweede 

plaats dient de groepering zodanig te zijn dat de leerkracht te allen tijde de ontwikkeling 



 Schoolplan 2015-2019 - Juliana v Stolbergschool -   23 
 

kan sturen en leiden en de mogelijkheid heeft de leerstof  te selecteren en aan te reiken. 

Daarnaast moet de mogelijkheid tot hechting aan en identificatie met de groepsleerkracht 

aanwezig zijn. 

Gods Woord leert ons dat de mens er niet is om en voor zichzelf, maar dat hij geschapen 

is tot eer van zijn Schepper en tot heil van zijn naaste. Met betrekking tot het laatste is 

het dan ook van belang dat de leerling leert dat hij deel uit maakt van en dienstbaar dient 

te zijn aan een gemeenschap. Bij de groepering van leerlingen dient met dit aspect van 

dienstbaarheid rekening te worden gehouden.  

 
Evaluatie 

We zijn het als christelijke school aan onze grondslag verplicht kwalitatief goed onderwijs te bieden. De mate 

van die kwaliteit is slechts beperkt meetbaar, omdat een aantal essentiële factoren niet te kwantificeren zijn. 

Dit geldt zowel de beoordeling van het werk en de inzet van de leerkrachten als van de leerlingen. Bij het 

gebruik van instrumenten die  de bekwaamheden van de leerkrachten en de vorderingen van de leerlingen 

meten, past een zekere mate van terughoudendheid bij de interpretatie van de gegenereerde kwantitatieve 

gegevens. 

 

Identiteit en praktijk 

De identiteit van de school zal  in de komende schoolplanperiode de aandacht hebben. 

Op school is een benoemingsbeleid aanwezig, dat opnieuw zal worden bekeken en voorzien zal worden van 

praktische handreikingen en criteria. Op dit moment zijn er op school nog te weinig kaders wat betreft de 

liedkeuze voor het personeel. Om de duidelijkheid te bevorderen en samen op één lijn te komen, wat betreft 

de visie van de school op genoemd onderdeel, worden in de komende schoolplanperiode kaders gesteld. Ook 

kaders rond de keuze van een nieuwe methode zullen opnieuw worden bekeken. Als bestuur, personeel en 

ouders zullen we ons bezinnen op mediabeleid 

Om dit proces bottom-up te leiden is het van belang dat het onderwijsgevende personeel hierbij betrokken 

wordt. De bezinning zal plaatsvinden in gezamenlijk overleg met personeel en bestuur.  

De bezinning rond identiteit zal gevoerd worden vanuit het perspectief dat we een school hebben met een 

open toelatingsbeleid en een ouder- en leerlingpopulatie die zeer divers is. Vanzelfsprekend zullen de Bijbelse 

kaders te allen tijde als uitgangspunt en basis gehanteerd worden.  

 

Inrichting van het onderwijs 

De organisatie van het onderwijs is zo ingericht dat er gewerkt wordt overeenkomstig artikel 8 lid 1-11 uit de 

WPO. Bij de inrichting van het onderwijs worden eigen accenten gelegd, die bepaald worden door de identiteit 

van de schoolorganisatie, zoals hierboven verwoord in paragraaf 4.1. Hoe dit concreet gestalte krijgt in de 

praktijk, is uitgewerkt in verschillende documenten waarover de school beschikt.  

 

Het aangescherpt toezicht (tot 2012) van de onderwijsinspectie heeft ertoe geleid dat veel zaken in de school 

in beweging zijn gekomen. We zijn steeds meer tot het besef gekomen dat de professionaliteit van de 

medewerkers, de ouderbetrokkenheid, het kind zelf en overige educatieve partners in belangrijke mate het 

succes van het onderwijs bepalen. Hierdoor is na 2012 de beslissing genomen het schoolplan nu reeds op te 

stellen. Formeel gezien loopt het huidige schoolplan tot 2016. Analyses van opbrengsten, tevredenheids-

onderzoeken, zelfevaluatie,  studies omtrent professionele schoolcultuur en educatief partnerschap, onderzoek 

naar persoonlijke en teamcompetenties hebben geleid tot inzichten, die resulteren in het samen bepalen van 

de koers voor de komende jaren.  

 

We zien daar enkele belangrijke lijnen: 

- Verdere uitwerking van ouderbetrokkenheid waarbij kind-betrokkenheid een direct effect zal (moeten) zijn. 

- Ontwikkelen van teamcompetenties waarbij eigenaarschap en erkende ongelijkheid belangrijke items 
kunnen, mogen en moeten zijn. 

 

Alle processen en ontwikkelingen die de komende jaren de aandacht verdienen, zullen een relatie moeten 

hebben met de bovengeschetste lijnen. Zo zal bijvoorbeeld Passend Onderwijs tot haar recht komen wanneer 



school en thuis nauw samenwerken. De cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen zal pas goed 

aangestuurd kunnen worden, als we schoolbreed ons handelen optimaal op elkaar afstemmen. Dat zal alleen 

kunnen als er medewerkers zijn die weten waar hun kwaliteiten en ontwikkelpunten liggen. 

We realiseren ons steeds meer dat de opdracht waar we voor staan (en waar we reeds volop mee aan de slag 

zijn gegaan) enerzijds een mooie uitdaging is en anderzijds ook grondige bezinning vraagt omtrent de 

afbreukrisico’s. We hebben als team behoorlijke ambitie en motivatie. Van belang is dat we zaken evenwichtig 

blijven benaderen en indien nodig keuzes durven maken. Daarom zullen we de komende jaren vooral de focus 

leggen op minder zaken en de zaken die we aanpakken vooral verdiepend benaderen.  

Het gedachtengoed van de onderwijsinspectie ‘goed, beter, best’ spreekt ons aan. Tegelijk zullen we voor 

onszelf accepteren dat we niet overal ‘de beste’ zullen en willen zijn. We staan kritisch positief tegenover dit 

soort ontwikkelingen. De maakbaarheid van de mens is iets waar we onze vragen bij hebben. Vanuit de Bijbelse 

normen die we hanteren, weten we dat elk mens uniek is met zijn/haar eigen mogelijkheden en 

onmogelijkheden. Deze realistische grenzen zullen we moeten en willen accepteren. Een treffend voorbeeld in 

deze is het vergelijk van twee groepen 3. Het ene jaar scoort de groep 3 op de Cito middentoetsen lezen 

uitermate hoog. Het andere jaar scoort een groep 3 op dezelfde toetsen (waarbij de omstandigheden gelijk 

zijn) uiterst laag. Welke analyse we er ook op loslaten, we komen tot de conclusie dat deze groep 3 in haar 

geheel wat zwakker is dan de eerstgenoemde groep 3. Uiteraard laten we het er niet bij zitten en zorgen we 

voor extra ondersteuning en een aangepast programma. Maar we zullen en willen aanvaarden dat er nu 

eenmaal verschil is in talent.  

Zoals hierboven is beschreven, voldoet de school aan de opdracht die de overheid ons stelt in het kader van 

artikel 8 WPO. We merken hierbij op dat het een voortdurende afweging is in welke mate we aandacht 

besteden aan de verschillende vakgebieden. Het komt voor dat we regelmatig meer tijd besteden aan de 

vakgebieden Taal en Rekenen, waarbij de creatieve vakken soms op het tweede plan komen. De 

onderwijsinspectie heeft ons hierop in 2012 gewezen. Wij realiseren ons dit punt volkomen. Echter, als we zien 

dat op bepaalde vakgebieden binnen Taal en Rekenen een dalende trend ontstaat, dan zullen we toch eerst en 

voor alles kiezen om hiervoor meer tijd beschikbaar te stellen. Het is overigens niet zo dat de creatieve vakken 

niet worden aangeboden, maar er wordt dus soms minder tijd aan besteed. Een aspect waar we geen tijd op 

inleveren betreft de sociale veiligheid van de leerlingen. We ruimen tijd in om elke groep een psychofysische 

weerbaarheidtraining te geven door onze eigen daartoe opgeleide gedragsdocenten.   

De komende jaren zal de aandacht vooral uitgaan naar begrijpend lezen, sociale veiligheid, Engels, meer- en 

hoogbegaafdheid, Passend Onderwijs, de vaardigheden van medewerkers, de relatie met ouders met 

betrekking tot educatief partnerschap en de inzet van ICT in ons onderwijs. We hebben hiervoor een eerste 

stap gemaakt door de implementatie van een nieuwe geschiedenismethode die ingezet wordt met gebruik van 

tablets, die daarvoor zijn aangeschaft. De komende jaren wordt onderzocht of en in hoeverre deze vorm van 

onderwijs, altijd gecombineerd met de ‘goed juf- of meesterschap’ (denk bijvoorbeeld aan het vertellen van 

verhalen) verder kan worden toegepast voor andere vakgebieden. 

Vanzelfsprekend zullen alle overige vakgebieden de nodige aandacht krijgen. In de onderbouwgroepen 
verdiepen we ons verder in ‘KIJK’ om het bijpassende Leerstof Aanbod op een goede manier in te kunnen 
zetten en te werken aan verdere verbetering van de registratie van de ontwikkeling van peuters en kleuters 
waarvoor we ook de onderwijs-behoeften beter willen leren bepalen. 

We zien in de nieuwe schoolplanperiode mooie uitdagingen voor ons die we met elkaar graag aangaan. Ons 

kwaliteitszorginstrument Integraal helpt ons om sneller en beter inzicht te vormen  in de kwaliteit en processen 

binnen onze school. 

 

Kerndoelendekkend 

Het leerstofaanbod omvat alle wettelijk voorgeschreven leer- en vormingsgebieden. Binnen dit aanbod worden 

eigen accenten gelegd, die bepaald worden door de identiteit van de schoolorganisatie, zoals hierboven 

verwoord in paragraaf 4.1. 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.  

 

Schoolondersteuningsprofiel  
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In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per vier jaar vast welke 

ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de 

school heeft voor de toekomst. De schoolleiding stelt in samenspraak met het team het 

schoolondersteuningsprofiel op. Het schoolonder-steuningsprofiel (SOP) 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) leraren. In de schoolgids staat vermeld dat de school beschikt 

over een schoolondersteuningsprofiel en dat deze is in te zien op school. 

We zijn van mening dat het schoolondersteuningsprofiel in feite een onderdeel van het schoolplan zou moeten 

zijn, daar er veel overlap is in de informatie die het SOP biedt ten opzicht van het schoolplan. Tevens is het 

functioneel om zaken uit het SOP op integrale wijze te benaderen in het totaal van de schoolontwikkeling. Veel 

informatie uit dit schoolplan is ook terug te vinden in ons SOP. 

De komende jaren zullen we ons in relatie tot het SOP bezinnen op verdere expertise die we nodig hebben om 

Passend Onderwijs recht te doen en vorm te geven op onze school. Dit doen we in nauwe samenwerking met 

ons samenwerkingsverband Berséba regio Randstad. Regelmatig vinden er gesprekken plaats tussen de 

coördinator van Berséba en ons zorgteam. In deze gesprekken vindt afstemming plaats tussen Berséba en onze 

school.  

We ervaren deze gesprekken als verhelderend en functioneel, mede ook in relatie tot het totale 

onderwijsproces inzake de borging van de cyclus observeren/signaleren/ analyseren/diagnosticeren/handelen 

(zowel preventief als curatief). Berséba ondersteunt ons bij alle voorkomende hulpvragen, waarbij men ook 

nog zoekende is hoe om te gaan met hulpvragen die buiten de clusters vallen waarvoor Berséba 

verantwoordelijk is maar waar wel behoefte ligt, zeker ook in relatie tot de identiteit van de bij de school 

aangesloten gezinnen.  

Daar waar onze expertise ontoereikend is, kunnen we in veel gevallen een beroep doen op de ambulante 

begeleiding die Berséba beschikbaar stelt.  

Een aspect dat samenhangt met onze expertise is de vormgeving van het zorgteam.  We streven ernaar om de 

het zorgteam een expertisegroep te laten zijn waarin betrokken geledingen een plaats hebben. Thans bestaat 

deze groep uit de intern begeleiders, de directeur, de teamleiders onder- en bovenbouw, een orthopedagoog 

en een vertegen-woordiger van Buurtzorg Jong (de organisatie van gemeente Zaltbommel, die 

verantwoordelijk is voor zorgzaken). Mogelijk zal aan ons zorgteam een logopedist worden toegevoegd.  

  



4.2. Personeel en organisatie 
 

Schoolontwikkeling 

Het team werkt vanuit vertrouwen goed samen aan schoolontwikkeling. Onze medewerkers tonen een goede 

inzet en zijn vakbekwaam, waarbij we opmerken dat er wel verschil is gezien de mate van onderwijservaring en 

wisselingen die plaatvinden zoals elders in de plan reeds is vermeld. Over het algemeen beschikt het team over 

voldoende zelfsturend vermogen en veranderkracht om het onderwijs met succes te verbeteren, waarbij 

nogmaals wordt opgemerkt dat van relatief jonge leerkrachten niet die veranderkracht verwacht mag worden 

waarover een gevorderd teamlid beschikt. De school werkt datagestuurd, planmatig en resultaatgericht aan de 

verbetering van haar onderwijs op basis van gedegen analyse. 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. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting bij het de jaarlijkse evaluatie die het bestuur organiseert met 

directie en intern  begeleiders inzake de opbrengsten van de school en de tevredenheid van de betrokkenen. 

Ook volgt het bestuur de kwaliteit van het onderwijs door periodieke schoolbezoeken. Tevens organiseert het 

bestuur incidenteel overleggen waarin zij wordt bijgepraat over de ontwikkeling van het door het bestuur 

voorgestelde beleid.  

 

Organisatiebeleid 

Het Integraal Personeels Beleidsplan, een onderdeel uit het kwaliteitshandboek en de PDCA cyclus, vormt de 

basis voor goed personeelsbeleid samen met het meerjaren formatieplan. 

De personeelsleden verzorgen het onderwijs vanuit een gezamenlijke visie, gebaseerd op het schoolconcept. 

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. Hiervoor hanteren we een begeleidingsplan  voor nieuwe 

leerkrachten of leerkrachten die in een andere bouw gaan werken. Leraren worden aangesproken op hun 

professionaliteit. Een goed personeels-beleid en een prettig leef- en werkklimaat moeten 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. 

De planning van de organisatie wordt zodanig opgesteld dat alle uit te voeren werkzaam-heden zo goed 

mogelijk op elkaar zijn afgestemd. De privacy van gegevens is zoveel als mogelijk gewaarborgd doordat elke 

werknemer en bij school betrokkene, voor zover aan de orde, een eigen school-emailaccount heeft en op de 

ICT-omgeving van de school zal werken door middel van een daartoe verstrekt inlogaccount. Op deze wijze 

wordt de interne communicatie optimaal op elkaar afgestemd en tevens is de privacy gewaarborgd door een 

goed systeem van gebruiksrechten op de schoolserver. 

In het kader van verantwoord omgaan met het milieu is het beleid om zo weinig mogelijk te printen. 

Vergaderingen en diverse andere overlegvormen vinden plaats door gebruik te maken van digitale middelen. 

Onderhoud en beheer is daar waar het kan uitbesteed aan een vrijwilliger met verstand van zaken. 

Het taakbeleid is samen met het team vastgesteld. Werkgroepen en individuele personen weten wat hen te 

doen staat. De taken zijn beschreven en op digitale wijze terug te vinden. 

De nieuwe CAO zal wel impact hebben op de totale organisatie van de school. Daar is vooralsnog niet zoveel 

over te vermelden, omdat we ons thans bevinden in de transitiefase. 

De ouderraad (OR) neemt veel organisatorisch werk uit handen van de school.  

De schoonmaakorganisatie wordt gecoördineerd door een vrijwilliger. 

Jaarlijks wordt de organisatie geëvalueerd op alle niveaus. 

4.3. Communicatie 
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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 

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 leraren. De interne 

informatievoorziening draagt er aan bij dat teamleden tijdig, open en volledig geïnformeerd worden over de 

voor hen relevante zaken. 

Samenwerking met ouders 

Ouders geven in vertrouwen het onderwijs en een deel van de opvoeding uit handen aan de basisschool. 

Goede communicatie is essentieel, 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. Zoals reeds is benoemd, stelt de school ouders in staat mee te 

denken over de ondersteuning van het kind in de groep en denkt de school actief mee met ouders over de 

ondersteuning thuis. De school 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 en mee kunnen leven.    

Communicatie met externen 

De communicatie met externen staat in dienst van het op school gegeven onderwijs en degenen die daarbij zijn 

betrokken. Een goede communicatie met externen is representatief voor de onderwijscultuur en -structuur van 

de school. De communicatie is transparant. 

 

Klachten rond communicatie 

Indien betrokkenen vragen of problemen ervaren in en rond de communicatie, hanteren we daarbij de 

professionele weg: eerst degene aanspreken op de wijze van communiceren. Indien dit geen positief effect 

heeft, kan degene die het probleem ervaart naar de leidinggevende stappen om daar het probleem mee te 

bespreken. Deze weg kan worden vervolgd tot op bestuursniveau. Mocht daar ook geen oplossing te vinden 

zijn, dan bestaat de mogelijkheid om zich te wenden tot de klachtencommissie. 

4.4. Huisvesting en inrichting 

De mensen die hun werk in en om de school doen, de kinderen die de school bezoeken en ook overige 

bezoekers in de school moeten gebruik kunnen maken van adequate voorzieningen (werkruimtes, ICT-

voorzieningen enz.). Een goede inzet van middelen, adequate voorzieningen en een prettig leef- en 

werkklimaat draagt er aan bij dat het personeel  zich betrokken voelt bij het werk en bij de school. We werken 

in een goed ingericht en modern schoolgebouw, dat zorgvuldig wordt onderhouden qua gebouw en inrichting. 

 

Gerelateerde documenten: 

- Meerjaren onderhoudsplan 

4.5. Financiën 

De middelen die worden ontvangen, zetten we op onze school doelmatig in. Daarbij zoeken we steeds het 

juiste evenwicht in het belang van het geheel van de schoolorganisatie. De personele middelen worden 

voornamelijk door de schoolleiding ingezet. De materiële middelen worden ingezet door middel van 

budgettering. Periodiek leggen we aan belanghebbenden (intern en extern) op transparante wijze 

verantwoording af over de doelmatige en verantwoorde inzet van personele en materiële middelen. 

Uitgangspunt is dat middelen die ontvangen worden, ook ingezet worden ten bate van het onderwijs. De 

bewaking van de financiële middelen is weggelegd op 4 niveaus: managementassistente, directeur, 

penningmeester en administratiekantoor. 

De school mag zich verheugen in een gezond financieel beleid. 



 

Gerelateerde documenten: 

- Meerjaren formatieplan 

- Jaarverslag 

- Jaarrekening 

- Handboek AO 
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5. Analyse huidige stand van zaken 
 

 

Dit hoofdstuk verstrekt informatie inzake de vorige schoolplanperiode. Daarnaast bevat dit hoofdstuk diverse 

kengetallen. Per onderdeel zal een analyse worden gegeven. In hoofdstuk 6.4 zullen de samenvattende 

conclusies naar aanleiding van de analyse worden beschreven.  

De analyse van de huidige stand van zaken geeft een beeld waar de school goed in is en waar de risico’s en 

ontwikkelpunten liggen. Risico’s en ontwikkelpunten vragen de komende schoolplanperiode aandacht. De 

sterke punten worden benut om in de komende vier jaren de risico’s en ontwikkelpunten in positieve zin om te 

buigen. Aandachtspunten en doelen voor de komende schoolplanperiode zijn verwerkt in hoofdstuk 7 

‘Meerjarenbeleid’. 

5.1. Terugblik op de vorige schoolplanperiode (2012-2016) 

De onderstaande ontwikkelgebieden zijn tijdens de studiebijeenkomsten rond de vorige schoolplanperiode 

vastgesteld. Op basis van deze punten zijn de jaarplannen opgesteld, die hebben geleid tot meer concrete 

invulling van deze ontwikkelgebieden. 

 

Ontwikkelgebieden schoolplanperiode 2012-2016: 

 Identiteit. 

 Gedrag van kinderen: normen en waarden, respect, gezag, verantwoording, zelfstandigheid. 

 Vorming van de leerling (begeleide confrontatie). 

 Uitbouwen leerlingenzorg (ook meerbegaafdheid). 

 Doorgaande lijn (VVE / 2 naar 3). 

 Passend onderwijs / Zorgprofiel. 

 Engels. 

 Zaakvakken en creatieve vakken. 

 Kwaliteitszorg. 

 Rust, reinheid en regelmaat (hygiëne, huisvesting, orde). 

 Personeelsbeleid (professionalisering en teamleren). 

 Communicatie intern en extern. 
 

Punten uit jaarplannen in periode 2012-2015 met resultaat: 
 

Identiteit 

Wat is hiermee gedaan? 

 Werkgroep identiteit aangesteld en werkroute bepaald voor 2015-2019. 

 Visie/Missie herijkt en geborgd. 

 Puntje van de Maand ingevoerd. 
 

Wat is blijven liggen: 

 Toerusting moderne media. 

 Nog te weinig aandacht besteed aan taalgebruik en gedrag. 

 Benoemingsbeleid. 
 

Personeelsbeleid professionalisering  

Wat is hier mee gedaan? 

 Professionele schoolcultuur bestudeerd en gereflecteerd op individueel niveau (ontwikkelgesprek) en op 
teamniveau. 

 Taakbeleid opgesteld en ingevoerd. 

 MT-structuur functioneel inhoud gegeven en taakgebieden vastgelegd. 

 IB: professionalisering (opleiding gevolgd) en beschrijven taakgebied. 

 Bekwaamheidsdossier opgesteld per werknemer. 

 Begeleidingsplan nieuwe leerkracht ingevoerd. 



 Communicatietraining teambreed: leren communiceren met de ouder(s), waarbij vooral het aspect luisteren 
is getraind. 

 Invoering collegiale consultatie. 

 MT en IB hebben opleiding Meldcode Kindermishandeling gevolgd. 

 Onderbouw team wordt jaarlijks geschoold voor gebruik van KIJK. 

 Hele team is geschoold voor gebruik van ZIEN! 

 Team heeft zich nader verdiept in de wijze waarop onderwijsbehoeften worden vastgesteld. 

 Het gedachtengoed Met Sprongen Vooruit is opgefrist. 

 Er zijn drie collega’s opgeleid tot gedragsdocent psychofysische weerbaarheid. 

 VVE certificering: vier collega’s behaalden het certificaat inzake verzorgen VVE. 
 

Wat is blijven liggen? 

 Intervisie op basis van bovengenoemde onderdelen heeft nog te weinig functionele aandacht gehad. 
 

Voorschool en Vroegschool 

Wat is hier mee gedaan? 

 Er is onderwijskundig en organisatorisch beleid opgesteld en vastgesteld. 

 De GGD-inspectie heeft vastgesteld dat we voldoen aan de gestelde voorwaarden. 

 Klachtenvrijbrief is gerealiseerd. 
 

Wat is blijven liggen? 

 Enkel kleine organisatorische punten inzake vervanging bij ziekte. 
 

Zorgbeleid 

Wat is hier mee gedaan? 

 Ondersteuningsprofiel (SOP) beschreven en vastgesteld. 

 Missie/visie herschreven en vastgesteld. 

 Van probleemgericht naar oplossingsgericht denken heeft vorm gekregen. 

 IB-ers en teamleden gebruiken vastgestelde formulieren en checklists. 

 Opbrengstenvergaderingen zijn ingevoerd en op eenduidige wijze vormgegeven. 

 Er wordt gewerkt met schoolbrede plannen inzake de borging ter verbetering van doorgaande leerlijnen. 
We werken volgens een vaste procedure. 

 Er is eenduidigheid afgesproken rond verslaglegging in Parnassys voor o.a. groeps-plannen. 

 De rapportcommissie heeft een verdere aanpassing aan de rapporten voorgesteld en in overleg met het 
team doorgevoerd. 

 In het kader van het vaststellen van de onderwijsbehoeften zijn afspraken geborgd in het zorgplan. 

 Het luistergesprek is functioneel ingevoerd. 

 Aansluiting bij Passend Onderwijs Berséba Randstad. 

 Inrichting van Zorgteam. 

 IB-structuur is anders georganiseerd zodat bij uitval IB gewaarborgd blijft. 

 Bespreken taken IB/leerkracht. 

 Meldcode kindermishandeling: MT en IB volgden een opleiding en verzorgden de instructie inzake meldcode 
naar het team. 

 Er is een werkgroep meer/hoogbegaafdheid opgericht en er is (op dit moment nog experimenteel) een 
zogenaamde ‘Wimpelgroep’ opgericht waarin meer begaafde kinderen verdieping/verrijking krijgen 
aangeboden. 
 

Wat is er blijven liggen? 

 Bandbreedte cognitie/gedrag bespreken 

 Meer kennis over gedrag (eerste aanzet gegeven in kader opleiden gedragsdocenten) 
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Vakspecifiek onderwijsbeleid 

Engels 

Wat is hier mee gedaan? 

 My name is Tom 1-6 methode geïmplementeerd. 

 Stepping Up 7/8 methode geïmplementeerd. 

 Teamtraining eigen vaardigheid. 

 Cambridge cursus (twee collega’s hebben deze gevolgd en hebben eigen vaardigheid in Engeland getraind). 
 

Wat is er blijven liggen? 

 Lees- en spelmateriaal opzoeken en invoeren 
 

Geschiedenis 

Wat is hier mee gedaan? 

 Tijdzaken, digitale methode is geïmplementeerd. 

 Tablets zijn aangeschaft om met de methode te kunnen werken. 

 Per groep is een complete handleiding ontworpen, waarbij identiteitsgebonden onderwerpen geïntegreerd 
worden in de methode Tijdzaken. 

 Verhalende elementen worden bij elke les gewaarborgd. 

 Toetsen van het complete leerstofaanbod zijn opgesteld. 
 

Wat is er blijven liggen? 

 Nvt 
 

Bewegingsonderwijs 

Wat is hier mee gedaan? 

 De methode ‘Basislessen’ is aangeschaft en geïmplementeerd. Er is een jaarplanning gemaakt. 

 Er is een schoolpleinmap aangeschaft met lesideeën voor buiten op het schoolplein. 

 Het materiaal in de gymzaal (Dorpshuis) is aangevuld. 

 Er is een collega die in de afgelopen vier jaar de gymbevoegdheid heeft gehaald. 
  

Wat is er blijven liggen? 

 Nvt 
 

Onderwijsbeleid overig 

Wat is hier mee gedaan? 

 Meerjarenplan methoden is opgesteld. 

 Methode Wonderlijk gemaakt is beperkt geïmplementeerd. 

 Verbeterde differentiatie binnen de groep heeft vorm gekregen (wimpelgroep). 

 Aandacht voor spelling, taalbeleidsplan spelling opgesteld en aangepast (spellingdocument). 
 

Wat is er blijven liggen? 

 Methoden Aardrijkskunde en Natuur onderzoeken, aanschaffen en implementeren. 

 Nieuwe methoden creatieve vakken aanschaffen en implementeren. 

 Vakoverstijgend werken bij zaakvakken en creatieve vakken. 

 De koppeling van de methode Wonderlijk Gemaakt en sociale veiligheid. 

 Bij andere scholen kijken voor ‘good practices’. 
 

Organisatiebeleid 

Wat is hier mee gedaan? 

 Elk jaar is een duidelijk jaarplan opgesteld.  

 Betere afstemming tussen PO en VO (warme overdracht). 

 Onderwijsontwikkeling wordt duidelijk gepland en geëvalueerd. 

 Borgen en verankeren van ontwikkelingen. 



 

Wat is er blijven liggen? 

 Voortgang van het totale schoolplan in samenhang als zodanig is nauwelijks geëvalueerd. Wel zijn de 
jaarplannen die daaruit voortgekomen, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Door de nieuwe integrale 
opzet van het schoolplan en de herziene opzet van de jaarplannen (met daarin duidelijk verwerkt de PDCA-
cyclus) wordt hier vanaf heden aan gewerkt. 

 

Kwaliteitsbeleid 

Wat is hier mee gedaan? 

 Inzicht in opbrengsten van onderwijs worden systematisch geëvalueerd. 

 Gestructureerde audit is vormgegeven door daartoe opgeleide auditors. 

 Borgen van afspraken in documenten in het kwaliteitshandboek PDCA. 

 Integraal, instrument voor kwaliteitszorg en zelfevaluatie is geïmplementeerd. 

 Tevredenheidsonderzoeken zijn uitgevoerd bij ouders, leerlingen en personeel. 

 Personeel heeft zelfevaluatie vragenlijsten ingevuld en besproken. 

 Jaarlijks zijn de groepen bezocht door de directeur en incidenteel door IB-er en teamleider. De directeur 
hield met elk personeelslid een jaarlijks een functionerings-gesprek.   

 Collegiale consultatie heeft plaatsgevonden aan de hand van kijkwijzers. De bevindingen zijn door teamleden 
onderling besproken, waarvan vervolgens verslag gelegd is in de bekwaamheidsdossiers. 

 Structurele evaluaties rond onderwijsleerproces worden planmatig uitgevoerd. 
 

Wat is er blijven liggen? 

 Intervisiemomenten, waarbij wel aangetekend wordt dat overleg rond school-ontwikkeling regelmatig min 
of meer het karakter van intervisie had. 

 

Ouderbeleid 

Wat is hier mee gedaan? 

 Verbeterde informatie naar ouders (structuur in nieuwsbrieven). 

 Continueren informatieavonden voor hele groep ouders. 

 Informatieavonden bij groepen individueel bij aanvang cursusjaar. 

 Informatieavonden rond Cito Entree toets en Cito Eindtoets. 

 Luistergesprekken zijn ingevoerd. 

 Tweemaal verplichte contactavond ingesteld. 

 Studie rond educatief partnerschap. 
 

Wat is er blijven liggen? 

 Opstellen Ouderbeleidsplan in kader van educatief partnerschap.  
 

Huisvesting en inrichting organisatie 

Wat is hier mee gedaan? 

 Schoolplein is aangepast en veiliger gemaakt. 

 Interieurcommissie verzorgt de orde, netheid en gezelligheid in de school. 

 Nieuwe schoonmaakstructuur is opgesteld, de school is aanmerkelijk schoner. 

 Nieuwe ICT-structuren ingevoerd, privacybeleid aangescherpt en door meer digitaal te werken minder 
papiergebruik. 

 Risico Inventarisatie uitgevoerd en gebouw waar nodig aangepast (o.a. op veiligheidsaspecten). 

 IB/MT kamer ingericht en voorzien van PC’s. 

 Er zijn tablets aangeschaft. 

 Fietsplan opgesteld, meer leerlingen lopend naar school. 
 

Wat is er blijven liggen? 

 Meer natuur om de school. 
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Sociale veiligheid 

Wat is hier mee gedaan? 

 Puntje van de Maand ingevoerd. 

 Training Zien! door hele team gevolgd. 

 Sociaal-emotioneel groepsplan wordt jaarlijks opgesteld en geëvalueerd. 

 Weerbaarheidstraining groepen 7/8 uitgevoerd. 

 Drie leerkrachten zijn opgeleid tot gedragsdocent en psychofysische weerbaarheids-trainer. 

 Meldcode Kindermishandeling wordt gehanteerd. 
 

Wat is er blijven liggen? 

 Eigen mening vorming door leerlingen is nog in onvoldoende mate schoolbreed getraind. 
 

Communicatiebeleid 

Wat is hier mee gedaan? 

 Structuur in nieuwsbrieven en interne memo’s. 

 Professionele schoolcultuur is bestudeerd en meegenomen in POP’s. 

 Nieuwe server die voor iedereen toegankelijk en overzichtelijk is. 

 Duidelijke jaarplanning. 

 Hernieuwd taakbeleid waarbij het voor ieder duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is. 

 Marap (directie – bestuur). 

 Team heeft gesprekstraining gevolgd. 

 Opstellen persprotocol. 

5.2. Leerlingenpopulatie (4 jaar en ouder) 

Verdeling Leerlinggewicht: Realisatie Peildatum: 1 oktober 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Totaal aantal leerlingen 222 100% 218 100% 227 100% 214 100% 

Gewicht 0,3 27 12% 21 9.6% 18 7.9% 13 6.0% 

Gewicht 1,2  2 1% 1 0.5% 1 0.4% 1 0.5% 

Geen gewicht 193 87% 196 89.9% 208 91.7% 200 93.5% 

 

Verdeling Leerlinggewicht: Prognose Peildatum: 1 oktober 

 2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019 

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Totaal aantal leerlingen 207 100% 207 100% 192 100% 192 100% 

Gewicht 0,3 12 5.8% 8 3.9% 5 2.6% 3 1.5% 

Gewicht 1,2  3 1.4% 3 1.4% 3 1.5% 1 0.6% 

Geen / Onbekend 192 94.7% 196 94.7% 184 95.8% 188 97.9% 

 

De bovenstaande datablokken  tonen dat het leerlingaantal de komende jaren zal afnemen van 214 naar 192. 

Tevens zien we dat het aantal leerlingen met een gewicht steeds verder afneemt. Was het in 2011-2012 nog 

13%, in 2018-2019 zal dat nog slechts 2% bedragen. Ouders zullen dus steeds vaker hoger opgeleid zijn. 

 

  



Herkomst leerlingen (incl. leerlingen Vroeg- en Voorschool) 
 

Woonplaats Aantal leerlingen Percentage  

Poederoijen 152 64,9 

Brakel 44 18,8 

Zuilichem 30 12,8 

Veen 2 0,85 

Giessen 1 0,43 

Nieuwaal 2 0,85 

Den Bosch 2 0,85 

Zaltbommel 1 0,43 

 

 

Het bovenstaande datablok toont dat onze leerlingen voor ca 35% komen uit omliggende dorpen, waarvan 

Zuilichem en Brakel in verhouding de meeste leerlingen leveren.  
 

 

Ondersteuningszwaarte  Peildatum: 1 oktober 

Totaal aantal leerlingen op peildatum (incl. Vroeg- en Voorschool) 234 

Aantal leerlingen met een:  

- Ontwikkelingsperspectief - 

Aantal leerlingen met onderwijs- of ondersteuningsbehoeften op het gebied van:  

- Dyslexie 7 

- Taal-spraak-problematiek (TOS) 2 

- Autisme / PDD-NOS 1 

- AD(H)D 4 

- Gehoorproblematiek 1 

- Leerlingen met een VVE-indicatie 12 

- Vroeggeboorte 1 

- Angststoornis 1 

- Epilepsie 1 

- Allergie voor pinda’s  1 

- Diabetes 2 

- Anderstalige leerlingen 2 

- Schipperskinderen 2 

 

Het bovenstaande datablok toont dat 37 leerlingen (van de 234), een bepaalde vorm van bijzondere 

ondersteuning en aandacht behoeft. Dat is 15,8% van onze totale leerlingpopulatie.  
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5.3. Personeel 

Geslacht Aantal 

Man  2 

Vrouw 19 

Onbekend 0 

  

Leeftijdcategorie Aantal 

< 20 jaar 0 

20 – 30 jaar 10 

31 – 40 jaar 5 

41 – 50 jaar 1 

51 – 60 jaar 4 

> 60 jaar 1 

Onbekend 0 

  

WTF Aantal 

< 0,3 4 

0,3 – 0,6 8 

> 0,6 < 1,0 8 

1,0 1 

Onbekend 0 

  

Personeelstype Aantal 

Niet onderwijsgevend 2 

Onderwijsgevend 19 

Onbekend 0 
 

Dienstjaren school Aantal 

<5  11 

6 – 10 7 

11 – 15 1 

16 – 20 0 

20 – 25 2 

> 25 0 

Onbekend 0 

  

Dienstjaren onderwijs Aantal 

<5  10 

6 – 10 4 

11 – 15 2 

16 – 20 0 

20 – 25 3 

> 25 2 

  

Inschaling Aantal 

LA 19 

LB 0 

LC 0 

Overig 2 

 
 
 
 
 
 
 

Functies uit bovenstaande medewerkers: 

 
Teamleider onderbouw 1 

Teamleider bovenbouw 1 

Intern begeleider 2 

Remedial teacher 2 

Directeur a.i. 1 

Managementassistente 1 

Gedragsdocent 3 

ICT coördinator 2 

 
 

  



Specialisatie op het gebied van Aantal medewerkers Extern beschikbaar 

Gedrag 3 Berséba 

Bewegingsonderwijs 1 - 

Sociale en fysieke weerbaarheid 3 - 

Dyslexie 3 Berséba 

Dyscalculie 1 Berséba 

Motoriek - Berséba 

Gehoorproblematiek - Berséba 

Zichtproblematiek - Berséba 

Autisme - Berséba 

 

De bovenstaande datablokken tonen dat de school 21 medewerkers in dienst heeft, waarvan 19 vrouwen. 

Meer dan de helft van de medewerkers heeft minder dan vijf jaar ervaring. De middengroep 11 tot 20 

dienstjaren (de medior- en senior-groep) is vrijwel niet vertegenwoordigd in de organisatie. De school kent vijf 

medewerkers in de groep +50 jaar. 

De school heeft 1 fulltime medewerker in dienst. Er is expertise op verschillende terreinen. Het 

samenwerkingsverband Passend Onderwijs Berséba Randstad is bereid expertise te leveren, daar waar het de 

school ontbreekt in kwalitatieve of kwantitatieve zin.  
 

 

Teamfoto             Groen:    Competenties op dit gebied zijn voldoende ontwikkeld 

                            Oranje:  Competenties op dit gebied vragen verdere ontwikkeling 
 

Persoonlijkheid Begeleider Ontwikkelaar Ondernemer Manager Onderzoeker 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

 

Persoonlijkheid 

Autonoom gedrag 

FlexIBel gedrag 

Empathisch gedrag 

 
 

Begeleider 

Contact maken 

Bouwen aan 

groepsklimaat 

Aanleren nieuwe 

kennis 

Coachen op 

zelfsturing 

Ontwikkelaar 

Plannen maken 

Leeromgeving 

ontwikkelen 
 

Ondernemer 

Ontwikkelen 

Vernieuwen 

Samenwerken met 

collega's 

Samenwerken met 

ouders 
 

Manager 

Organiseren eigen 

werk 

Klassenmanagement 

Beheren 
 

Onderzoeker 

Onderzoeken eigen 

handelen 

Onderzoeken 

opbrengsten 

Onderzoeken 

ontwikkelingen 
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Structuur bieden 
 

 

 

Het bovenstaande datablok toont dat 18 medewerkers de competentievragenlijst in het kader van de Wet BIO 

hebben ingevuld. Drie medewerkers geven aan zich competent te voelen op alle gebieden. Eén medewerker 

acht zichzelf op alle gebieden nog onvoldoende competent. Eén medewerker acht zichzelf op 80% van de 

gebieden nog onvoldoende competent. De overigen geven een ongeveer een gemiddeld beeld.  

Procentueel gezien ziet men zich in meerdere of mindere mate competent op de volgende gebieden: 

Persoonlijkheid: 84%; Begeleider: 78%; Ontwikkelaar: 39%; Ondernemer: 78%; Manager: 67%; Onderzoeker: 

50% 

5.4.  (Zelf)evaluatie en tevredenheid 

In de periode juni 2014 tot januari 2015 zijn met behulp van het kwaliteits-managementsysteem ‘Integraal’ 

verschillende vragenlijsten afgenomen. Het betreft de vragenlijst zelfevaluatie en de tevredenheidenquêtes 

voor ouders, leerlingen (vanaf groep 5) en personeel. De scores die de school behaalde tijdens het laatste 

inspectiebezoek (september 2012), zijn één op één overgenomen onder de kolom INS. De scores voor de 

onderwerpen zijn weergegeven in onderstaande tabel. Er wordt gescoord op een 4-puntsschaal. Wanneer een 

blok groen is (3 tot 4 punten), betekent het dat het totale gebied als voldoende mag worden aangemerkt. Wel 

dient er gekeken te worden naar de onderliggend vragen om te bezien of deelgebieden de aandacht behoeven. 

Oranje (1 tot 2,9 punten) wordt als matig of onvoldoende aangemerkt. Er worden geen andere kleuren 

toegepast. Indien het blok rood scoort, zegt dit niets over de waardering maar signaleert het dat het hier gaat 

om een zelf toegevoegde vraag. De score in het rode blok geeft de waardering aan. 

Daar waar de hokjes niet zijn ingevuld, hebben betreffende respondenten geen vragen over dit onderwerp 

beantwoord. 

 

Domein Onderwerp 

Evaluatie  Tevredenheid 

ZE AUD INS  PTP OTP LTP 

ID Identiteit     3.4   

ID Bijbelles      3.2  

ID Psalmen      3.6  

ID Identiteit schoolbreed      3.5  

OLP Leefklimaat in de groep 3.6     3.6 3.1 

OLP Leerklimaat in de groep 3.2  3.0   3.6 3.0 

OLP Instructie 3.2 3,0 3.0    3.0 

OLP Afstemming 3.4 3,0 3.0   3.6 3.0 

OLP Leerstofaanbod 3.3 3,0 2.9   3.4 2.5 

OLP Onderwijstijd 3.3 3,7    3.5  

PO Waarnemen en begrijpen 3.2 4,0 3.0     

PO Planmatig handelen 3.0 2,0 2.0     

PO Organisatie en aansturing 3.1 3,7 3.0  3.0   

PO Samenwerking met externen 3.8 3,0      

PO Leerlingenondersteuning      3.4  

SC Leefklimaat op school 3.0 3,2 3.0  3.2 3.3 3.2 

SC Werkklimaat op school 2.9    3.1   

SC Interne communicatie 3.4    2.9   

SC Visiegericht 3.5    3.0   

SC Persoonlijke betrokkenheid     3.6   

SC Aanvaarding       3.3 



Domein Onderwerp 

Evaluatie  Tevredenheid 

ZE AUD INS  PTP OTP LTP 

SMO Cultuur 3.2 4,0   3.3 3.5  

SMO Informeren 3.2     3.5  

KM Voorwaarden voor kwaliteit 2.7 4,0 2.0     

KM Systeem voor zelfevaluatie 3.7 3,2 2.4     

OM Personeel 3.5    3.3 3.4  

OM Financiën 3.4       

OM Huisvesting en voorzieningen 3.8    2.9 3.4 3.0 

OM Administratie en procedures 3.4  4.0     

IM Resultaten onderwijs 3.4 3,4 3.0  2.8 3.5 3.5 

IM Presentatie     3.4 3.3 3.4 

 

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) 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 

 

 

Het bovenstaande datablok toont de scores op verschillende domeinen vanuit verschillende waarnemers en 

vanuit verschillende perspectieven. Hierna geven we een toelichting op bovengenoemd datablok per 

domeingebied.  

 

Identiteit (ID): 

We zien dat ouders en leerkrachten tevreden zijn over de identiteit en de vormgeving daarvan binnen de 

vakgebieden. Dat laat onverlet dat er wel behoefte bestaat aan het nader uitwerken en borgen van bepaalde 

afspraken inzake de identiteit. 

 

Onderwijsleerproces (OLP): 

Leefklimaat 

We zien dat personeel, ouders en leerlingen positief zijn over het leefklimaat in de groep. Opvallend is wel dat 

leerlingen vinden dat de leerkracht hen meer mag laten nadenken over de regels in de groep (2,9). Ook zijn de 

leerlingen van mening dat de leerkracht hen niet altijd begrijpt. Overall zijn leerlingen wel tevreden over het 

leefklimaat.  

Leerkrachten zijn ook tevreden. 

 

Leerklimaat 
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Ouders, leerlingen, leerkrachten en onderwijsinspectie zijn overall tevreden. Echter, teveel  leerlingen geven 

aan dat de leerkracht onvoldoende praat over wat ze moeilijk vinden en wat ze beter kunnen doen in hun 

werk. 

 

Instructie 

Leerkrachten, inspectie en leerlingen zijn overall tevreden. Hier is wel een belangrijk onderdeel dat de 

aandacht verdient. Leerlingen geven aan het lesdoel minder vaak te benoemen en dat men minder vaak 

controlevragen stelt. Leerkrachten vinden dat zelf ook. 

 

Afstemming 

Overall zijn alle betrokkenen het eens over een voldoende. Echter, de leerlingen geven aan dat ze wel eens lang 

moeten wachten op ondersteuning, dat ze minder vaak extra oefenen met leerstof die ze nog niet snappen en 

dat ze niet al het werk leuk vinden. 

 

Leerstofaanbod 

Dit is een punt van bijzondere aandacht. De leerkrachten zijn overall tevreden, waarbij we aantekenen dat 

burgerschap en sociale integratie beter moet en dat het aanbod voor minder en meer begaafde leerlingen 

beter zou kunnen. De onderwijsinspectie geeft overall een redelijk positief beeld, maar legt de vinger bij de 

doorgaande lijnen in de onderbouw. Dit laatste punt is inmiddels opgelost waardoor de hogere score van de 

leerkrachten te verklaren is. Echter, de leerlingen geven een negatief beeld op dit domein. Zij stellen dat ze 

rekenen en taal niet leuk vinden, hun mening te weinig leren vormen en te weinig leren hoe ze huiswerk 

moeten maken of leren.  

 

Onderwijstijd 

Over dit punt zijn geen bijzondere zaken te melden. 

 

Planmatige ondersteuning (PO): 

Waarnemen en begrijpen 

Zowel leerkrachten als inspectie hebben hierover geen bijzonderheden te melden. 

 

Planmatig handelen 

De onderwijsinspectie gaf in 2012 een onvoldoende voor dit aspect, omdat de school de ontwikkeling van de 

leerlingen niet systematisch analyseert, de zorg onvoldoende planmatig uitvoert en de effecten van de zorg 

nog onvoldoende regelmatig evalueert. 

De school is in haar zelfevaluatie van mening dat de school is gegroeid in professionaliteit op deze gebieden. 

Wel wordt aangegeven dat er blijvende aandacht en ontwikkeling moet zijn op deze gebieden. 

 

Organisatie en aansturing 

Op dit gebied is het overall in orde. Wel geeft de zelfevaluatie van de school aan dat er meer aandacht moet 

zijn voor dyscalculie, gedragsproblemen, medische protocollen, werken met ontwikkelperspectieven en taak en 

rol leerkracht versus IB-er. 

 

Samenwerken met externen 

Over dit punt zijn geen bijzonderheden te melden. 

 

Leerlingondersteuning 

Op dit punt geven ouders aan tevreden te zijn, waarbij men aangeeft dat meer aandacht voor meer- en 

hoogbegaafdheid gewenst zou zijn. 

 

Schoolcultuur (SC): 

Leefklimaat  



Alle betrokkenen ervaren het leefklimaat in de school overall als goed met een prettige sfeer. Toch geven 

leerkrachten en kinderen aan dat pestgedrag voorkomt. Toezicht op het plein zou beter kunnen en er mag 

meer rust en orde in de school zijn. Dit zijn zeker een punten van aandacht. 

 

Werkklimaat 

Opvallend is dat in de zelfevaluatie door de schoolleiding wordt aangegeven dat de cultuur op het aanspreken 

van elkaar (als teamleden) op verantwoordelijkheden beter zou kunnen, waardoor de score op het randje van 

voldoende ligt. Teamleden geven aan dat men meer gebruik zou moeten maken van elkaars kwaliteiten. Men 

vindt veranderingen inzetten en vasthouden lastig. Teamleden zijn overall tevreden over het werkklimaat, 

waarbij men aangeeft dat men gemotiveerd samenwerkt, elkaar aanspreekt op afspraken en 

verantwoordelijkheden, en tevreden zijn over de ondersteuning men krijgt zodat het werk goed kan worden 

uitgevoerd. 

 

Interne communicatie 

Vanuit de zelfevaluatie wordt aangegeven dat de interne communicatie in orde is. Toch blijkt uit de 

tevredenheid van het personeel dat er rond dit thema vragen leven. Circa 1/3 deel van de respondenten geeft 

aan dat men in mindere mate tevreden is over de openheid waarmee met elkaar wordt gecommuniceerd, dat 

niet iedereen zijn mening vrijuit geeft en de wijze van besluitvorming. Opvallend is wel dat men tevreden is 

over de kwaliteit van de overlegmomenten, dat men ervaart tijdig, volledig en duidelijk geïnformeerd te 

worden over wat zich afspeelt in en rond de school. Om meer duidelijkheid te krijgen over dit thema is er een 

verdiepend onderzoek uitgezet in de vorm van een enquête met stellingen waarop met eens of oneens 

gereageerd kon worden. Het blijkt dat elk teamlid zich als persoon gewaardeerd voelt. Drie teamleden geven 

aan zich zowel professioneel als emotioneel onveilig te voelen. Het team gaf tijdens het teamoverleg aan zich 

als geheel team echt niet te herkennen in deze gevoelens. Eén en ander laat onverlet dat de schoolleiding alert 

zal moeten zijn en blijven op deze punten. 

 

Visiegericht werken 

Overall gezien is men tevreden over dit onderwerp. De visie is in 2013 herijkt. Dat proces is bottom-up 

verlopen. Wel wordt door team en schoolleiding ervaren dat de verbinding van de visie naar de dagelijkse 

schoolpraktijk nog meer zichtbaar moet worden. Eén en ander hangt ook nauw samen met de ontwikkeling op 

educatief partnerschap, de samenwerking met ouders. 

 

Persoonlijke betrokkenheid 

Over dit punt zijn geen bijzonderheden te melden. 

 

Aanvaarding 

Dit punt geeft aan hoe leerlingen de andere leerlingen ervaren. De score ziet er overall prima uit. Toch stellen 

we vast dat van de 117 respondenten 29 kinderen aangeven het soms moeilijk vinden iets te vragen in de 

groep, 13 kinderen ervaren dat er niet altijd aardig gedaan wordt tegen hen en 26 kinderen ervaren dat ze in 

mindere mate geholpen worden door de medeleerling. Punten van aandacht. 

 

Samenwerking met ouders (SMO): 

Cultuur 

Op dit punt scoren we hoog bij de ouders. Wanneer we de vorige ouderenquête er naast leggen zien we groei 

in tevredenheid bij ouders. Als team zijn we ook tevreden over dit onderwerp.  

 

Informeren 

Zowel ouders als school ervaren dat de informatie verstrekking over en weer in orde is. 

Er is behoorlijk ingezet op educatief partnerschap. We zien dat steeds meer ouders actief betrokken zijn bij het 

onderwijsproces van hun kind. De komende jaren zal hier jaarlijks aan gewerkt worden. 

 

Kwaliteitsmanagement (KM): 
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Voorwaarden voor kwaliteit 

We zien dat de onderwijsinspectie dit punt in 2012 als onvoldoende aanmerkte. De school kon in onvoldoende 

mate inzicht geven in de onderwijsbehoeften van de leerling. De school heeft inmiddels wel de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen goed in kaart gebracht, waardoor het onderwijs beter kan worden 

afgestemd op de leerlingpopulatie. Dit blijven werkpunten voor de komende jaren mede in relatie tot optimaal 

analyseren van ‘het totale kind’. De zelfevaluatie van de school laat zien dat bepaalde onderdelen rond de 

voorwaarden nog onvoldoende in orde zijn. Als school vinden we dat we nog in onvoldoende mate het 

functioneren volgen van de oud-leerlingen die in het voortgezet onderwijs zitten. 

 

Systeem voor zelfevaluatie 

De onderwijsinspectie geeft in 2012 aan dat dit punt onvoldoende is. Het onderwijsleerproces wordt te weinig 

systematisch geëvalueerd en haar kwaliteit te weinig geborgd. Tevens verantwoordt de school zich in 

onvoldoende mate aan belanghebbenden. 

De zelfevaluatie van de school toont aan dat er aan deze punten behoorlijk is gewerkt. Er is tevens een systeem 

van zelfevaluatie ingevoerd, waarbij processen duurzaam geborgd worden in het kwaliteitshandboek dat weer 

wordt gemonitord volgens de PDCA-cirkel. 

 

Organisatiemanagement (OM): 

Personeel 

Op dit punt is de afgelopen jaren gewerkt aan taakbeleid, dossiervorming, integraal personeelsbeleid etc. Er 

zijn geen bijzonderheden te melden. 

 

Financiën 

De financiën  worden adequaat beheerd en de school staat er financieel gezond voor. 

 

Huisvesting en voorzieningen 

Overall is men tevreden. Wel is er aanmerking op de hygiëne en de netheid in de school. Beide punten hebben 

reeds de aandacht en zullen dit in de toekomst ook houden. 

 

Administratieve procedures 

Er zijn geen bijzonderheden te melden. 

 

Imago (IM): 

Resultaten 

Het valt op dat ouders, leerlingen en onderwijsinspectie de resultaten als ruim voldoende beoordelen, terwijl 

de teamleden op bepaalde onderdelen niet tevreden zijn. Teamleden zijn overall wel tevreden, wat ook blijkt 

uit de zelfevaluatie. De groei in sociale vaardigheden (waarbij het goed hanteren van waarden en normen een 

aandachtspunt is) en de mate waarin de kinderen de kinderen leren samenwerken zijn punten van aandacht. 

De analyses op school- en groepsniveau tonen aan dat de school afgezet tegen de landelijke cijfers mooie 

resultaten behaalt. Echter er zijn vakgebieden (rekenen, begrijpend lezen) waarbij een neerwaartse trend is te 

ontdekken, die weliswaar soms weer een opwaartse trend laat zien aan het eind van de basisschool. Wanneer 

we voor onszelf vasthouden aan een gemiddelde van de eindtoets die over een periode van de afgelopen drie 

jaar boven het landelijk gemiddelde moet zijn, kunnen we tevreden zijn omdat we dit niveau ruim halen. Toch 

zijn we niet tevreden omdat de eindtoets een neerwaartse trend laat zien die in 2015 wel een zachte landing 

maakt en niet extreem doorschiet onder het landelijk niveau, maar nog geen opwaartse lijn laat zien. Er zal de 

komende jaren grondig worden ingezet op dit punt. Een diepgaande analyse, mede in samenwerking met het 

extern audit bureau (juni 2015) geeft meer inzicht rond de oorzaken. 

 

Presentatie 

Op dit punt zijn geen bijzonderheden te melden. 

 

Extra meting 



Om meer inzicht te krijgen in bepaalde kritische punten, en ter voorbereiding van het teamgesprek in het kader 

van zelfevaluatie, heeft de schoolleiding in overleg met de interne begeleiders een aantal stellingen opgesteld, 

die in de vorm van een enquête die  zijn voorgelegd aan de teamleden. Er kon gekozen worden tussen ‘eens’ of 

‘oneens’.  

De input hieruit is mede basis geweest om te prioriteren in keuzes voor schoolontwikkeling de komende jaren. 

 

Arbo 

De risico inventarisatie is begin 2014 gedaan aan de hand van Arbomeester 2.0. 

Dit is een programma dat speciaal geschreven is voor scholen om de veiligheid in en om de school te 

inventariseren en om te kijken naar het welzijn van het personeel. 

De interne Arbo Coördinator (AC) is als verantwoordelijke aangewezen om deze inventarisatie uit te voeren, in 

samenwerking met de collega’s die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfshulpverlening (BHV) in de school. Deze 

collega’s hebben allemaal een gedeelte van de RI&E uitgevoerd en vervolgens binnen de BHV-groep besproken.  

 

Vervolgens heeft de AC-er het onderzoek, samen met de punten die problemen opleverden of waar we niet 

voldeden, met de directeur besproken. In dat gesprek hebben we bekeken welke punten we urgent vonden en 

we moesten aanpakken. 

 

Op de meeste punten hebben we de zaken goed op orde. 

Er waren enkele zaken die aandacht hebben gekregen zoals: 

 Het opslaan van gevaarlijke stoffen, denk daarbij aan schoonmaakmiddelen 

 Een protocol wat te doen als een leerling zo’n stof heeft binnen gekregen 

 Aan de omheining rondom de school kunnen leerlingen zich openhalen 

 Vuilcontainers e.d. mogen niet tegen het schoolgebouw aan staan 

 Veiligheid op het plein vergroten door rubberen tegels 
Bovenstaande punten zijn per direct aangepakt en uitgevoerd. 

 

Er is ook aan inventarisatie uitgevoerd voor het gymlokaal. 

Voorts is er ook een inventarisatie uitgevoerd onder het personeel op het gebied van werkdruk en intimidatie. 

De uitkomsten van dit onderzoek zijn zeer geruststellend. Intimidatie onderling wordt niet gesignaleerd, wel 

wordt er door een hele kleine groep intimidatie ondervonden door leerlingen. Personeel ervaart wel werkdruk.  

 

Alle uitslagen, onderzoeken en plannen van aanpak zijn te vinden op de server onder de map RI&E. 

 

Een keer in de twee jaar zal deze RI&E plaatsvinden. De volgende RI&E staat gepland voor eind 2015, aangezien 

er enige tijd nodig is om deze goed in te vullen. De RI&E is ook opgenomen in de PDCA cyclus. 

 

5.5. Schoolprofielen  

Om snel zicht te krijgen hoe de school presteert met betrekking tot bepaalde thema’s, zijn er schoolprofielen 

opgesteld welke zijn opgenomen in de bijlagen van dit schoolplan. Een schoolprofiel is een bundeling van de 

data die binnen Integraal over het betreffende onderwerp beschikbaar is. Voor de volgende onderwerpen is 

een schoolprofiel opgesteld: 

Planmatige ondersteuning, Zorg voor kwaliteit, Sociale veiligheid, Ouderparticipatie, Leerlingparticipatie en 

Professionele schoolcultuur. 

De profielen in de bijlagen dienen als toelichting/ondersteuning bij de analyse die gegeven is in hoofdstuk 5.4. 
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5.6. Tussentijdse Opbrengsten 

Vaardigheidsscore ten opzichte van de inspectienorm 

 Jaar  Gew 1 2 3 4 5 6 7 8 

CITO Begrijpend lezen 11/12 M 12%    20.0 35.7 38.4 57.3 60.0 

 11/12 E 12%   -4.9 22.2     

 12/13 M 9%    16.4 29.0 41.0 45.1 61.3 

 12/13 E 9%   -4.0 21.0     

 13/14 M 8%    18.8 27.1 34.8 45.8 57.9 

 13/14 E 8%   4.4 25.4     

 14/15 M 7%    154.2     

 14/15 M 7%     29.4 32.6 48.8 60.6 

CITO Drie-Minuten-Toets 11/12 M 12%   26.2 56.2 77.0 84.2 94.6 96.6 

 11/12 E 12%   40.7 61.8 80.4 90.6 101.1  

 12/13 M 9%   29.1 62.6 78.4 89.7 98.3 102.9 

 12/13 E 9%   38.8 68.0 83.5 90.8 101.1  

 13/14 M 8%   31.6 62.5     

 13/14 E 8%   38.2 70.4     

 14/15 M 7%   18.4 61.2     

CITO Leestechniek 11/12 M 12%   166.8      

 11/12 E 12%   213.1      

 12/13 M 9%   168.1      

 12/13 E 9%   207.3      

 13/14 M 8%   177.0      

 13/14 E 8%   208.4      

 14/15 M 7%   162.4      

CITO Leestempo 11/12 M 12%    73.0 120.3 153.2 171.4  

 11/12 E 12%   46.0 79.5 131.3 152.3 189.1  

 12/13 M 9%    90.5 113.4 152.5 164.1 193.7 

 12/13 E 9%   42.1 91.3 135.0 155.5 181.0  

 13/14 M 8%    94.8 121.0 148.5 163.5 191.9 

 13/14 E 8%   45.2 95.3 138.3 151.4 173.0  

 14/15 M 7%    84.8 117.6 158.2 152.7 191.3 

CITO Rekenen voor kleuters 11/12 M 12% 68.7 82.8       

 11/12 E 12% 74.5 94.1       

 12/13 M 9% 69.8 81.6       

 12/13 E 9% 79.8 93.9       

 13/14 M 8% 71.1 78.7       

 13/14 E 8% 79.2 94.9       

 14/15 M 7% 76.9 83.6       

CITO Rekenen-Wiskunde 11/12 M 12%   31.7 55.0 76.5 85.7 105.3 111.9 

 11/12 E 12%   45.5 68.2 82.4 93.5 111.9  

 12/13 M 9%   30.3 51.9 77.5 86.5 97.7 117.1 

 12/13 E 9%   47.7 66.4 85.6 90.3 106.1  



 Jaar  Gew 1 2 3 4 5 6 7 8 

 13/14 M 8%   120.4      

 13/14 M 8%    57.0 75.7 91.7 98.1 110.4 

 13/14 E 8%   146.6      

 13/14 E 8%    69.8 81.1 98.7 103.6  

 14/15 M 7%   108.6 158.8     

 14/15 M 7%     76.0 88.7 103.3 111.9 

CITO Spelling 11/12 M 12%   111.4 127.2 138.1 137.9 143.7  

 11/12 E 12%   118.1 126.8 137.2 139.1   

 12/13 M 9%   110.7 126.5 131.8 140.8 141.8  

 12/13 E 9%   113.1 129.0 136.9 140.9   

 13/14 M 8%   110.7 126.4 134.8 140.7 144.7  

 13/14 E 8%   115.8 128.0 136.6 140.6   

 14/15 M 7%   178.5 306.4     

 14/15 M 7%     131.7 140.0 142.5  

CITO Taal voor kleuters 11/12 M 12% 54.3 63.9       

 11/12 E 12% 59.5 72.8       

 12/13 M 9% 51.4 66.0       

 12/13 E 9% 60.8 71.8       

 13/14 M 8% 52.3 62.6       

 13/14 E 8% 61.3 74.8       

 14/15 M 7% 51.9 64.8       

CITO Woordenschattoets 11/12 M 12%   41.9 51.4 69.1 87.5 94.2  

 11/12 E 12%   61.3 63.1 71.0 88.7 105.8  

 12/13 M 9%   44.4 50.9 66.4 91.7 89.7 109.5 

 12/13 E 9%   55.7 67.6 71.5 87.9 100.3  

 13/14 M 8%   45.2 62.9 67.4 88.3 88.6 107.8 

 13/14 E 8%   60.5 69.2 71.9 87.4 101.8  

 14/15 M 7%   43.4 65.8 68.9 85.8 88.6 105.3 

 

AVI 

De AVI-toets wordt standaard afgenomen bij de groepen 3 en 4. Het is opvallend dat de kinderen van groep 3 

technisch gezien wel goed lezen, maar dat ze nog niet voldoende tempo maken. In de voorgaande jaren was 

het gemiddelde 2.0 in groep 3 Midden. In die jaren waren er ook leerlingen die al een beetje konden lezen (een 

AVI-niveau beheersten) voordat ze naar groep 3 gingen. Dit jaar (2015) was dat niet het geval. Het niveau in 

groep 4 is op een goed niveau. De resultaten van groep 4 zijn in overeenstemming met de resultaten in 

voorgaande jaren. 

 

Begrijpend lezen 

Groep 4 heeft voor de eerste keer de nieuwe toets Cito begrijpend lezen 3.0 gemaakt. De resultaten kunnen we 

daarom nog niet vergelijken met de resultaten van voorgaande jaren. In groep 5 was een neergaande trend te 

zien, die dit jaar positief  is doorbroken. Dit jaar scoorde groep 5 juist hoger dan in voorgaande jaren. In groep 6 

is een dalende trend te zien. De resultaten van groep 7 stijgen de afgelopen 3 jaren. Het gemiddelde niveau van 

groep 8 is ongeveer gelijk aan de behaalde resultaten van de afgelopen jaren. Voor begrijpend lezen wordt een 

Plan van Aanpak opgesteld, aangezien er geen consistent beeld te zien is in de bovenbouw (zie PVA Integraal). 

DMT 
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In groep 3 was een stijgende lijn te zien, die dit jaar doorbroken wordt. Het behaalde resultaat is onder de 

inspectienorm. Het gemiddelde niveau is in groep 4 licht gedaald ten opzichte van voorgaande 2 jaren.  

 

Leestechniek 

Het behaalde gemiddelde in groep 3 ligt onder het gemiddelde van de voorgaande twee jaren. Het gemiddelde 

komt niet 100% overeen met de resultaten van de DMT-toets, omdat het niveau op de leestechniek nog wel 

voldoende is. Op beide toetsen is te zien dat het leesonderwijs in groep 3 een plan van aanpak nodig heeft. 

(PVA integraal) 

 

Leestempo 

Op dit moment is alleen de toets in het midden van groep 4 afgenomen. Er is geen trend te zien op deze toets. 

Ten opzichte van voorgaande 2 jaren is het gemiddelde niveau lager. Op basis van DMT en leestempo wordt 

een plan van aanpak gemaakt voor technisch lezen in groep 4 (PVA Integraal). De resultaten in groep 5 zijn 

redelijk stabiel. In groep 6 was een dalende trend te zien, die dit jaar overigens doorbroken wordt met een 

hoger resultaat. In groep 7 nemen we een dalende trend waar. In groep 8 zijn de resultaten opnieuw stabiel en 

goed. Door de wisselende resultaten binnen de school en op meerdere plaatsen een negatieve ontwikkeling, 

wordt een plan van aanpak opgezet voor technisch lezen (PVA Integraal). 

 

Rekenen-Wiskunde 

Rekenen-wiskunde 3.0 

Groep 3 en 4 hebben de nieuwe rekentoetsen 3.0 gemaakt. De gemiddelden van deze groep zijn matig, groep 4 

scoort onder de inspectienorm. Omdat het een nieuwe toets is, waarbij andere vaardigheden en kennis 

gevraagd worden, wordt een Plan van aanpak opgesteld voor Rekenen-wiskunde 3.0 (PVA Integraal). 

 

Rekenen-wiskunde LOVS 

Midden groep 5 zijn de resultaten stabiel. In groep 6 steeg het gemiddelde in het voorgaande jaar. Dit jaar is 

het gemiddelde weer iets lager, maar nog steeds op voldoende niveau. Groep 7 laat een stijgende trend zien. In 

het schooljaar 2012-2013 werd de inspectienorm niet behaald. In 2014-2015 is het gemiddelde van de groep 

ruim 5 punten hoger dan de inspectienorm.  In groep 8 is een dalende trend te zien. In 2014-2015 wordt de 

inspectienorm nog net behaald.  

 

Spelling 

Spelling 3.0 

In groep  3 en 4 zijn dit jaar voor het eerst de nieuwe toetsen gemaakt. Deze zijn niet te vergelijken met 

voorgaande jaren. De resultaten van de toetsen in groep 3 en 4 zijn goed en kleuren blauw op de 

schooltoetskaart.   

Spelling LOVS 

Alle groepen hebben voor spelling de gestelde streefdoelen van de school behaald. Voor spelling zijn geen 

inspectienormen bekend. De resultaten van de groepen 5-8 laten een goed resultaat zien.  

In groep 5 is hetzelfde gemiddelde behaald als in 2012-2013. Het gemiddelde was in 2013-2014 3 punten 

hoger. In groep 6 wordt drie opeenvolgende jaren hetzelfde gemiddelde behaald van 140. In groep 7 is het 

gemiddelde lager dan vorig jaar en hoger dan twee jaar geleden. Het gemiddelde van groep 8 is 4 punten hoger 

dan het voorgaande jaar en 2 punten lager dan in het jaar 2012-2013. Er is geen trend in te ontdekken, omdat 

we in 2012-2013 heel hoog scoorden met spelling. 2013-2014 iets lager en nu juist weer iets hoger, maar niet 

nog zo hoog als in 2012-2013.  

Spelling werkwoorden LOVS 

De resultaten zijn hoger dan de afgelopen twee jaren in groep 8.  

 

 

Woordenschat 

Met uitzondering van groep 7 zijn alle toetsen van Woordenschat goed. Groep 7 behaalde een voldoende 

gemiddelde. Uit analyse van de toetsresultaten blijkt dat groep 3 het streefdoel van de school enkele jaren niet 



behaald heeft. In groep 4 en 5 is een stijgende lijn te zien in de resultaten van woordenschat. In de groepen 6, 7 

en 8 is een dalende trend te zien in de resultaten. Omdat woordenschat nauw samenhangt met begrijpend 

lezen, zal het onderdeel woordenschat een prominente plaats krijgen in het plan van aanpak voor begrijpend 

lezen (zie PVA Integraal).  

 

Taal voor kleuters 

Bij taal voor kleuters wordt jaar na jaar het minimumdoel wel en het streefdoel niet behaald. We zien dat 

kritisch luisteren en woordenschat met name uitvallen. Dit zien we ook in de bovenbouw terug bij begrijpend 

lezen en woordenschat. Om een doorgaande lijn te creëren en deze trend te doorbreken, wordt in de 

onderbouw een plan ingezet om kritisch luisteren en woordenschat te verhogen (zie PVA Integraal). 

 

Rekenen voor kleuters 

De schooldoelen voor rekenen worden gehaald, dat is de trend die we zien in de onderbouw over de afgelopen 

drie jaren. De onderdelen meten en meetkunde vallen met name uit. Hierbij wordt in de klas vooral met 

concreet materiaal gewerkt, terwijl op de toets gewerkt moet worden op het platte vlak.  

 

Zie voor een totale verantwoording en analyse het document ‘Zelfevaluatie leerlingresultaten 2014-2015’ 
 

5.7. Sociale Vaardigheden 

ZIEN!; BT en WB Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 

Gemiddeld percentage 0-24 12/13 50 9 13 5 4 18 27 22 

 13/14 29 14 2 5 14 13 18 11 

 14/15 8 19 14 13 9 1 6 25 

 

ZIEN!; SI, SF, SA, IB en IL Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 

Gemiddeld percentage 0-24                    12/13   4 4 5 11 30 14 

 13/14   3 5 13 22 25 17 

 14/15   18 11 13 7 12 31 

 

Bovenstaande tabellen tonen de percentages van de ‘rode leerlingen’ op de ZIEN!-grafieken. Dit zijn leerlingen 

die met een ‘onvoldoende’ score uit de observatielijst komen.  

In bovenstaande tabellen is bij een combinatieklas het leerjaar ingevuld waar het grootste gedeelte van de 

leerlingen zat (2012-2013 groep 4b/5, 2013-2014 groep 5b/6 en 2014-2015 groep 6b/7). 

Vanuit bovenstaande gegevens blijkt dat de betrokkenheid en het welbevinden van leerling gemiddeld 

genomen goed is, hoewel er groepen en leerjaren zijn waarin de betrokkenheid laag is. We zien dat de 

betrokkenheid en het welbevinden van leerlingen afneemt naarmate ze in de bovenbouw komen (groep 6, 7 en 

8). Dit zien we ook terug in de tweede kolom, waarin betrokkenheid en welbevinden worden uitgesplitst in de 

vijf losse pijlers sociaal initiatief, sociale flexibiliteit, sociale autonomie, impulsbeheersing en 

inlevingsvermogen.  

In het schooljaar 2013-2014 heeft één van de groepen 8 en groep 7 meegedaan aan een 

weerbaarheidstraining. In het schooljaar 2014-2015 waren dat groep 3, groep 6, groep 6b/7 en groep 8. In 

groep 0/1a en 0/1b zijn losse elementen uit de training aangeboden.  

We onderstrepen hierbij dat het invullen van ZIEN! geen objectief meetinstrument is, omdat de mening en visie 

van de leerkracht hierin een grote rol heeft. 

5.8. Eindopbrengsten 

In 2011 was de Cito Eindtoets onvoldoende.  
In 2012, 2013 en 2014 was de Cito Eindtoets voldoende. 



 Schoolplan 2015-2019 - Juliana v Stolbergschool -   47 
 

Na vele jaren van onvoldoende eindresultaten hebben we in 2012 een ruime voldoende gehaald. De lijn die 
vanuit de middenbouw al enkele jaren zichtbaar was, heeft zich nu ook vertaald in een goed eindresultaat. 
Vanuit de scores, behaald bij de cito entreetoets, was er al een duidelijke indicatie dat we dit jaar op een 
voldoende zouden uitkomen. Ook het drempelonderzoek gaf goede resultaten. Deze resultaten hebben zich nu 
ook in een voldoende eindresultaat vertaald. In 2012 werd een gemiddelde score van 537,1 behaald. Dit is 2 
punten hoger dan het landelijke gemiddelde.  
De positieve trend werd doorgezet in 2013. De gemiddelde schoolscore was met 540,8 ruim 6 punten boven 
het landelijke gemiddelde. Deze score was bijzonder hoog, waarbij we opmerken dat het dit jaar een excellente 
groep betrof waar we ook hoge verwachtingen van hadden.  
In 2014 was de gemiddelde schoolscore 535,7 en daarmee scoren we 0,7 punt boven het landelijke 
gemiddelde. De positieve trend van schoolscores wordt met deze score doorbroken, wat de verwachting was 
aangezien er in 2013 een sterke groep 8 was.  
In 2015 is de gemiddelde behaalde score 535,4. In vergelijking met het landelijke gemiddelde scoorde de school 
0,6 punten hoger. 
 
In 2012 is op de onderdelen taal en studievaardigheden goed gescoord. Rekenen bleef net onder het landelijke 
gemiddelde. Dit is een duidelijk herkenbare trend, die ook in de LOVS toetsen zichtbaar is.  
Op alle onderdelen werd goed gescoord in 2013. Opvallend gegeven is dat rekenen opnieuw achterblijft op de 
onderdelen taal en studievaardigheden.  
Deze trend werd voortgezet in 2014. Het onderdeel rekenen was net op gemiddeld niveau. Taal en 
studievaardigheden zijn voldoende. 
 
Taal: 
In 2012 waren alle onderdelen van Taal beter gemaakt dan voorgaande jaren. Daarbij is het opvallend dat de 
resultaten van spellen van niet-werkwoorden, begrijpend lezen en woordenschat een grote progressie laten 
zien t.o.v. voorgaande jaren. De inzet van de nieuwe taalmethode heeft hieraan bijgedragen. Met name 
begrijpend lezen ligt ver boven het landelijke gemiddelde.  
Ten opzichte van 2012 zijn alle onderdelen met uitzondering van begrijpend lezen gestegen in 2013. Spelling 
van werkwoorden en begrijpend lezen zijn significant minder goed gemaakt dan het gemiddelde van taal in 
2013. 
In 2014 is een negatieve trend te zien bij taal. Spelling van werkwoorden, begrijpend lezen en woordenschat 
zijn minder goed gemaakt dan voorgaande 2 jaren. Schrijven en spelling van niet-werkwoorden zijn beter 
gemaakt dan in 2012. 
Begrijpend lezen is in 2015 op hetzelfde niveau als in 2014 en daarmee lager dan in 2013 en 2012. Spelling van 
werkwoorden en niet-werkwoorden was lager dan in voorgaande jaren 2012-2014. Deze twee onderdelen 
scoorden ook lager dan het landelijke gemiddelde en week daarnaast het meest naar beneden af van wat de 
groep gemiddeld behaalde voor taal. Het gemiddelde van woordenschat ligt dicht bij het gemiddelde van het 
taalgemiddelde en daarmee hoger dan in 2012 en 2014, maar lager dan het gemiddelde in 2013. 
Schrijven is het onderdeel dat het gemiddelde ver omhoog haalt. De score op dit onderdeel was ruim boven 
het gemiddelde dat de afgelopen jaren behaald is en ruim boven het gemiddelde van taal in 2015. Taal bestaat 
uit vier hoofdonderdelen: lezen, taalverzorging, woordenschat en schrijven.  
 
Door de nieuwe opzet van de toets in 2015 zijn er verschillende onderdelen bijgekomen: opzoeken, 
samenvatten, interpunctie en grammatica. 
  



Rekenen: 
In 2012 werden alle onderdelen van Rekenen beter gemaakt dan in het jaar 2011. De resultaten van getallen en 
bewerkingen was nog onder het landelijke gemiddelde. Verhoudingen, breuken en procenten is sterk 
verbeterd en ligt gemiddeld boven het landelijke gemiddelde. Meten, meetkunde, tijd en geld ligt op het 
landelijke gemiddelde.  
In de nieuwe methode wordt veel aandacht besteed aan de verhoudingen, breuken en procenten. Dat is te zien 
aan de resultaten van 2012.  
In 2013 is een evenwichtig beeld te zien bij rekenen. Op alle onderdelen werd goed gescoord.  
In het jaar 2014 is een daling te zien ten opzichte van 2013. Het onderdeel ‘getallen en bewerkingen’ is gelijk 
aan het landelijke gemiddelde en daarmee hoger dan het resultaat in 2012. Het onderdeel ‘verhoudingen, 
breuken en procenten’ is minder goed gemaakt dan in voorgaande jaren. Op dit onderdeel is het landelijke 
gemiddelde niet behaald. ‘Meten en meetkunde’ is beter gemaakt dan in 2012. Er is een neergaande trend te 
zien bij rekenen, die in 2015 wordt doorgezet. Het gemiddelde van rekenen is ruim onder het landelijke 
gemiddelde en lager dan het gemiddelde van rekenen in de jaren 2012-2014. Alle onderdelen scoorden lager 
dan in voorgaande jaren. Op het onderdeel verhoudingen werd lager gescoord dan de andere onderdelen van 
rekenen.  
 
Door de nieuwe opzet van de toets in 2015 is er een onderdeel bijgekomen: verbanden. 
 
Studievaardigheden: 
In 2012 scoorde de groep op alle onderdelen van Studievaardigheden boven het landelijke gemiddelde. De 
verbetering van de scores op het gebied van studievaardigheden zijn te verklaren door het leerstofaanbod. In 
het schooljaar 2011-2012 hebben we voor het eerst gericht geoefend met de studievaardigheden. In de 
methode ‘Wereld in Getallen’ van rekenen wordt structureel geoefend met het lezen van schema’s, tabellen en 
grafieken. De kinderen oefenen gericht met de verschillende onderdelen van studievaardigheden. 
In 2013 is het onderdeel studievaardigheden gemiddeld beter gemaakt dan in 2012. Kaartlezen werd op 
hetzelfde niveau gemaakt. De andere deelvaardigheden zijn beter gemaakt. 
In 2014 is het gemiddelde lager dan in 2012 en 2013. Hanteren van studieteksten, kaartlezen en schema’s, 
tabellen en grafieken scoorde gemiddeld lager dan in voorgaande jaren. Hanteren van informatiebronnen is 
gelijk aan het niveau in 2013. 

 

5.9. Kengetallen onderwijs 

CITO Eindtoets 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Percentage gewogen leerlingen 12% 9% 8% 7% 

Aantal leerlingen in leerjaar 8 27 18 37 27 

Aantal deelnemers aan toets 27 18 37 27 

Taal 74.3 81.4 74.2 102.3 

Rekenen 42.8 44.2 40.3 57.3 

Studievaardigheden 32.0 31.3 29.7  

Totaalscore 537.1 540.8 535.7 535.4 

 

 

Opmerking bij tabel: zie analyse cito eindtoets. 
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5.10. Kengetallen onderwijs 

Doorstroming 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Kleutergroepverlenging 0.0% 0.0% 0.0% 11.5% 

Doublures leerjaar 3-8 0.9% 1.8% 2.4% 2.1% 

Leerlingen ouder dan 12 jaar 1.2% 2.1% 2.0% 1.3% 

Leerlingen leerjaar 4-8 met een verkorte schoolloopbaan 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Uitstroom leerjaar 7 naar LWOO of PRO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Uitstroom leerjaar 8 naar LWOO of PRO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Uitstroom naar SBO 0.4% 0.4% 0.4% 0.8% 

Uitstroom naar SO 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 

Uitstroom naar BAO 0.0% 0.8% 1.3% 1.2% 

Instroom vanuit BAO 0.0% 0.0% 1.2% 1.8% 

Terugplaatsing vanuit SBO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Terugplaatsing vanuit SO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Leerlingen met een indicatie   0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 

Bovenstaande tabel toont dat kleutergroepverlening, doublures en leerlingen ouder dan 12 jaar vallen binnen 

de normen van de inspectie. Opvallend is wel dat er in de jaren 2011-2013 geen leerlingen waren met 

kleutergroepverlening. Dit aspect zal de komende periode nader worden onderzocht. Verder zien we over een 

periode van drie jaar een iets stijgende trend in doubleren. Ook dit punt zal de komende periode de aadacht 

hebben.  

5.11. Functioneren leerlingen in het VO 

Jaar VMBO 

Basis 

VMBO 

Kader 

VMBO GT HAVO VWO 

2011 24% 19% 24% 19% 14% 

2012 11% 15% 30% 26% 18% 

2013 0% 11% 39% 22% 28% 

2014 5% 22% 16% 41% 16% 

2015 4% 33% 30% 19% 15% 

 

Verwijzen 
Het verwijzen van de leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs is een uitgebreid proces. Omdat wij dit proces 
zorgvuldig willen doorlopen, bespreken we de leerling uitgebreid in een team bestaande uit leerkracht(en) 
groep 8, leerkracht(en) groep 7, Intern Begeleiders en directeur. De leerkracht van groep 8 stelt vooraf een 
schema op met alle benodigde gegevens en ook de Intern Begeleiders vullen dit schema vanuit hun expertise 
aan. Voorafgaand aan dit overleg worden deze gegevens met elkaar gedeeld. 
 
Eisen 
Vanaf dit schooljaar wordt de Cito-Eindtoets later afgenomen dan voorgaande jaren. Dit betekent ook dat er 
een verandering is m.b.t. de gestelde eisen vanuit het Voortgezet Onderwijs. De afgenomen Midden-
Citotoetsen vanaf groep 3 tot en met 8, de Cito-Entreetoets en de leerlingkenmerken wegen mee in het advies. 
Als de leerling de Centrale Eindtoets beter maakt dan de school op basis van het schooladvies verwachtte, 
heroverwegen wij, in overleg met ouders en het kind zelf, het advies.  
  
  



Reflectie 
De afgelopen jaren hebben wij niet standaard een terugkoppeling van alle betrokken Voortgezet 
Onderwijsscholen gekregen over onze leerlingen. Wij streven ernaar om dit de komende jaren uit te breiden 
met alle Voortgezet Onderwijsscholen, zodat we hieruit een analyse kunnen maken. In de afgelopen maanden 
zijn wij in gesprek geweest met een manager vanuit het Voortgezet Onderwijs inzake de wijze waarop we de 
advisering vormgeven. Voorgaande jaren hebben wij bij individuele gevallen weleens gekozen om het kind het 
voordeel van de twijfel gegeven. Het voortgezet onderwijs heeft geen belang bij deze wijze van advisering, daar 
afstromen van leerlingen een nadelig affect heeft op de cijfers die een weergave doen rond de kwaliteit van het 
onderwijs van betreffende VO-school. Wij hebben besloten vanaf dit schooljaar ‘het voordeel van de twijfel’ in 
iets mindere mate te hanteren, waarbij we wel nog steeds onze eigen visie op het kind boven het belang van 
het VO stellen. Daar waar een kind naar ons inzicht in staat zal zijn op basis van inzet en werkhouding het 
hogere niveau te halen, zal ons advies in goed overleg met ouders in deze richting gaan.   
 
Van een Voortgezet Onderwijsschool, waar de meeste van onze leerlingen naar toe gaan, wij een 
terugkoppeling gekregen over het schooljaar 2014/2015. Momenteel bezoeken 68 kinderen van onze school 
deze Voortgezet Onderwijsschool. Na het analyseren van de gekregen gegevens van deze school, wordt 
geconstateerd door deze Voortgezet Onderwijsschool dat onze advisering ‘redelijk goed is ten opzichte van de 
huidige plaatsing’.  
 
Wanneer we de gegevens analyseren, is een duidelijk beeld te zien op het VWO, waar 10 leerlingen van onze 
school momenteel zitten. We zien een afstroom van één VWO-5 leerling die afgestroomd is naar de HAVO en 
enkel één HAVO-leerling die is opgestroomd naar het VWO.  
 
21 leerlingen bezoeken momenteel de HAVO. 4 leerlingen zijn afkomstig vanaf het VMBO en zijn 
doorgestroomd naar de HAVO. Ook is (zoals hierboven gezegd) een leerling vanuit het VWO in het vijfde 
leerjaar teruggezet naar de HAVO en een leerling opgestroomd naar het VWO. Eén leerling is teruggeplaatst 
naar het VMBO. 
 
Momenteel zijn er 26 leerlingen die het VMBO bezoeken. Daar is een wisselend beeld te zien. We zien vooral 
leerlingen die opstromen, maar dus ook 1 leerling die vanuit de HAVO teruggeplaatst is naar VMBO-3. 
 
Dit is het beeld dat wij gekregen hebben van deze betreffende Voortgezet Onderwijsschool. Dit zegt ons dat er 
wat wisselingen zijn en dat deze eventueel voorkomen kunnen worden door, zoals in een eerdere alinea al 
besproken is, leerlingen niet meer het voordeel van de twijfel te geven. Dit is momenteel ook het beleid dat we 
dit schooljaar direct hebben ingezet en dat dit ook volgend jaar zichtbaar zal zijn.  
 

5.12. Rapportages van derden 

De school heeft gedurende enkele jaren onder speciaal toezicht van de onderwijsinspectie gestaan. Na een 
intensieve periode van begeleiding kon het bijzonder toezicht worden afgesloten op 6 september 2012 en is 
het basisarrangement weer toegekend.  
De afgelopen jaren zijn de door de inspectie geconstateerde verbeterpunten aangepakt. Tevens zullen de 

komende jaren deze verbeterpunten de aandacht blijven houden, naast het onderhouden en waar mogelijk 

verder verbeteren van de zaken die als voldoende zijn aangemerkt. Zoals reeds is aangegeven, hebben we als 

team ter voorbereiding op het nieuwe schoolplan zoveel mogelijk data geanalyseerd. Het voornoemde 

inspectierapport is opnieuw onder de aandacht gebracht in de sessies ter voorbereiding op het schoolplan. 

De GGD-inspectierapporten in het kader van de Voorschool/VVE hebben ook enige input geleverd voor ons 

handelen, zij het in beduidend mindere mate dan rapportage van de onderwijsinspectie. 

Ter voorbereiding op de komende jaren hebben we ervoor gekozen om een extern bureau de gehele school te 

laten auditen. Deze audit heeft plaatsgevonden op 2 en 4 juni 2015. De audit wordt uitgevoerd vanuit twee 

perspectieven. Het huidige inspectiekader wordt gehanteerd, zodat de uitslag vergeleken kan worden met het 

inspectiebezoek van 2012. Tevens is er in de audit een link gelegd naar het nieuwe, nu nog experimentele, 

inspectiekader. De uitslag van de audit wordt verwerkt in de cockpit van Integraal. Hieronder geven een 
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samenvattend overzicht van de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport, die we mee willen nemen in de 

plannen voor komende schoolplanperiode: 

- Het is van belang om als leerkrachten specifiek gericht op de afzonderlijke groep steeds nauwlettend de 
trend in de resultaten te volgen. Op het moment dat er sprake is van het inzetten van een dalende trend, 
moet nauwgezet nagegaan worden waar de oorzaak ligt. Na het stellen van de diagnose, moet vastgesteld 
worden wat de juiste aanpak is voor de betreffende groep (vast te leggen in bijvoorbeeld een groepsplan 
voor de betreffende groep), maar ook moet vastgesteld worden wat er wellicht structureel gedaan moet 
worden (leerstofaanbod, lesmodel enz.), zodat ook leerlingen uit de komende leerjaren daar profijt van 
hebben.  
 

- Het is van belang om te zoeken naar verbeteringen die er preventief (indirect) aan bijdragen dat de 
resultaten duurzaam hoger worden c.q. daling van resultaten voorkomen wordt. Te denken valt daarbij aan 
‘verbeteringen’ door te voeren in het didactisch handelen van leerkrachten, in de structuur van de 
leerlingenondersteuning en in de structuur van de ondersteuning van de leerkrachten.  
 

- Laat alle leerkrachten na elke methodegebonden en niet-methodegebonden toets de resultaten grondig 
analyseren. Het is van belang om bij die analyse op opdrachtniveau/ categorieniveau na te gaan waar de 
hiaten zitten. Het is van belang dat hierbij steeds de relatie gezocht wordt tussen de resultaten en het 
handelen van de leerkracht, de wel/of niet aangeboden leerstof, de structuur van de les enz. En vervolgens 
de vraag te beantwoorden: ‘Wat betekent dit voor het onderwijs aan deze groep tijdens de komende 
periode?’ (neem dit op in het groepsplan) maar ook: ‘Wat betekent dit voor het leerstofaanbod, didactisch 
handelen enz?’, zodat ook leerlingen in de komende leerjaren er profijt van hebben (leg dit vast in 
handleidingen, borgingsdocumenten enz.). De school heeft hierin de laatste jaren een ontwikkeling 
doorgemaakt. Op verschillende momenten vindt binnen de school dit proces ook plaats. De diepgang van 
de verschillende overleggen/documenten en de interne samenhang tussen de verschillende types 
overleggen en documenten kan daarbij nog verbeterd worden. Ook is het van belang om nog nadrukkelijker 
het verband te leggen tussen het didactisch handelen, de zorgstructuur, het leerstofaanbod enz. en de 
trends in de resultaten. Borg de bovenstaande werkwijze in het handelen van de leerkrachten en de interne 
begeleiders. Bovenstaande is ook direct gerelateerd aan de competenties waarop het team zich wil 
ontwikkelen, namelijk die van onderzoeker en ontwikkelaar.  
 

- Gebruik de overzichten ‘leerjaaranalyse’ heel nadrukkelijk als ‘voorspeller’ voor de uitslag van de Centrale 
eindtoets en bepaal op grond van de verwachting de acties die gericht op de specifieke groep nodig zijn. 
 

- Besteed op leerkrachtniveau aandacht aan het versterken van de vaardigheden om: 

 tijdens de instructie het moment van de begeleide inoefening beter vorm te geven; 

 tijdens de instructie de interactie over de leerstrategieën te versterken; 

 de overige onderliggende vaardigheden uit het model voor directe instructie goed toe te passen; 

 gemotiveerd van de methode af te wijken (vastgelegd in het groepsplan). 
 

- Borg dit binnen de structuur van de ondersteuning/begeleiding. 
 

- Voor meerdere kinderen uit meerdere groepen zijn individuele hulpplannen geschreven. De inhoudelijke 
kwaliteit van deze plannen is wisselend. In de plannen is (uitzonderingen daargelaten) de doorgaande lijn 
van ‘analyse>een heldere diagnose> doelen>plan>uitvoering en (tussentijdse) evaluatie’ gericht op het doel 
te weinig consistent, volledig en herkenbaar aanwezig. Deze elementen moeten wat inhoud en structuur 
betreft volledig met elkaar in lijn liggen. 

 

- Het bovenstaande geldt ook voor de groepsplannen. Daarnaast is het goed om (in de groepsplannen) een 
splitsing aan te brengen tussen wat de standaardaanpak is voor de groep en de vanuit toetsanalyse en 
diagnose specifieke groepsgerichte aandachtspunten. Dit helpt de leerkracht zich te focussen op waar het 
precies om gaat. 

 

- Uit de lesobservaties komt naar voren dat er meer aandacht zou kunnen zijn voor de leerstrategie: hoe pak 
je iets aan? Uit de leerlingtevredenheidpeiling komt naar voren dat de leerlingen het aanbod voor rekenen 
en taal minder waarderen. Verder komt uit deze peiling naar voren dat leerlingen ‘weinig’ ervaren dat 
leerkrachten met hen in gesprek gaan over hoe ze hun werk (moeten) doen, waarom ze iets moeten leren, 
over wat ze moeilijk vinden, hoe ze hun werk nog r kunnen doen enz. Uit de gesprekken met de leerlingen 
komt naar voren dat ze graag meer uitdaging zouden willen bij het reken- en taalonderwijs. De vraag is of 
de leerlingen, gezien bovenstaande, voldoende gemotiveerd zijn bij het maken van werk op eigen niveau en 
of ze daarbij de juiste taakaanpak laten zien. Een lage motivatie en een niet juiste taakaanpak kunnen een 



verklaring zijn voor onderpresteren (groep 5-8). De vraag is voor welke type leerlingen bovenstaande vooral 
geldt. Betreft het bijvoorbeeld vooral de meerbegaafde leerling? Dit zou nader onderzocht moeten worden. 
Waar nodig moet gewerkt worden aan de verbetering van de taakaanpak door de leerlingen. 

 

- Wat betreft de didactiek van Begrijpend Lezen zijn er de laatste jaren veel nieuwe ontwikkelingen geweest, 
die niet voorkomen in de methode Taalfontein. Het is het overwegen waard om m.b.t. Begrijpend Lezen 
beredeneerd van de methode af te wijken en de instructie vooral te richten op het modelerend aanleren 
van een zevental strategieën, zoals voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden, samenvatten en vragen 
stellen. 

 

- Uit de verschillende vragenlijsten komt naar voren dat er wellicht meer aandacht moet komen voor het 
omgaan met sociale media. 

 

- Tijdens de gesprekken met de ouders werd gevraagd om een meer doorgaande lijn in het huiswerkbeleid, 
waarbij aandacht is voor het begeleiden tot zelfstandigheid (b.v. spreekbeurt). Ook uit de 
leerlingtevredenheidspeiling komt dit als een aandachtspunt naar voren. 

 

- Breng het pestprotocol in lijn met het document dat is ontwikkeld n.a.v. de weerbaarheidstraining. Integreer 
zoveel als mogelijk.  

 

- Uit de diverse gesprekken (met medewerkers, ouders en leerlingen) komt naar voren dat het gedrag van de 
leerlingen op het plein en in de gangen nog aandacht heeft. Dit komt ook naar voren uit de analyse van de 
verschillende vragenlijsten (LTP, OTP, PTP en zelfevaluatievragenlijst) die de school heeft uitgezet in het 
kader van de zelfevaluatie. 

 

- In verschillende jaarplannen (b.v. jaarplan m.b.t. sociaal emotionele ontwikkeling) worden doelen genoemd. 
Die zouden  nog aangevuld kunnen worden met concrete, meetbare indicatoren, die de school helpen om 
het effect van de genomen maatregelen te meten. Die indicatoren geven het antwoord op de vraag: ‘Op 
welk moment mag geconstateerd worden dat verbeteractiviteiten het gewenste effect hebben?’ 

 

- In de jaarplannen (opgenomen in Integraal) worden juist de kwalitatieve procesdoelen (die heel concreet 
beschrijven wat er precies in de schoolorganisatie moet  gaan gebeuren om het eindresultaat te behalen), 
voortvloeiend uit een heldere analyse en diagnose, gemist. De activiteiten die beschreven worden zijn niet 
altijd duidelijk afgestemd op de uitkomst van een analyse. 

 

- In de jaarplannen (opgenomen in Integraal) is over het algemeen genomen de doorgaande lijn ‘analyse-
diagnose-doelen-plan-uitvoering en (tussentijdse) evaluatie’ te weinig consistent en volledig aanwezig. Deze 
elementen moeten wat inhoud en structuur betreft volledig met elkaar in lijn liggen. De verwachting is dat, 
wanneer de analyse en diagnose aan kwaliteit winnen, de vervolgstappen ook beter ‘uit de verf zullen 
komen’. 

 

- Stem de verschillende activiteiten die plaatsvinden in het kader van de ondersteuning van de leerkrachten 
logisch op elkaar af en zorg dat binnen die activiteiten een duidelijke focus is op de ontwikkelpunten van de 
school. Dat gaat zorgen voor verdieping en verankering. Daarbij gaat het om de volgende activiteiten: 

 Klassenbezoek(en) door de directie en de daaraan gekoppelde gesprekken (FG, BG) 

 Collegiale consultatie 

 Interne audit 

 Klassenbezoeken door interne begeleiders 

 Groepsbespreking en leerlingbespreking 

 Opstellen van een persoonlijke ontwikkelingsplan. 
 

- De school heeft de afgelopen jaren veel wisselingen gekend binnen de structuur van de interne begeleiders. 
Van deze medewerkers zal juist veel gevraagd worden tijdens de komende periode in het kader van het 
ondersteunen en begeleiden van collega’s. Zet waar nodig begeleiding en coaching in, zodat er een stevige 
begeleidings- ondersteuningsstructuur ontstaat. 

5.13. Toezichtarrangement onderwijsinspectie 

Door de onderwijsinspectie is per 6 september 2012 het basisarrangement toegekend. 

Voor 2013 en 2014 is eveneens het basisarrangement toegekend. 

5.14. Huisvesting 

De school heeft de beschikking over de volgende fysieke voorzieningen: 
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Invalidentoilet (alleen begane grond) 

Rolstoeltoegankelijkheid (alleen begane grond) 

Werkruimten voor managementteam en directeur 

Werkruimte voor intern begeleiders 

Werkruimte voor remedial teaching en schoolarts 

ICT-ruimte voor klassikaal werken met pc 

Gymnastieklokaal tegenover de school 

Kleutergymzaal in de school 

Personeelskamer 

Voldoende magazijnen 

Lokaal voor RT en overblijven 

5.15. Conclusies n.a.v. de analyse 

Na analyse van de kengetallen in bovenstaande paragrafen zijn conclusies getrokken, die opgenomen zijn in de 
eerste paragraaf van hoofdstuk 7. De conclusies leiden tot plannen voor de komende schoolplanperiode. Deze 
plannen zullen jaarlijks worden opgesteld voor het betreffende cursusjaar. In hoofdstuk 7 wordt aangegeven 
welke onderwerpen de komende jaren in de jaarplannen zullen staan. 
 
 

 

  



6. Interne en externe ontwikkelingen 
 

Bij de toekomstige ontwikkeling van onze school wordt rekening gehouden met de diverse externe en interne 
ontwikkelingen. In dit hoofdstuk schetsen we deze ontwikkelingen. Consequenties voor de komende 
schoolplanperiode worden verwerkt in  hoofdstuk 7 ‘Meerjarenbeleid’. 

6.1. Interne ontwikkelingen 

Goed bestuur 

Zoals reeds beschreven, zijn er diverse interne ontwikkelingen waar de school voor staat. 
Het bestuur staat voor de opdracht om te onderzoeken of en in hoeverre het onderbrengen van de Juliana van 
Stolbergschool bij een grotere scholengroep (in welke vorm dan ook) een haalbare en zinvolle zaak zal zijn. De 
externe ontwikkelingen die op de scholen afkomen, zullen in elk geval op professionele wijze tegemoet 
getreden moeten kunnen worden. De risico’s zullen worden verkleind als de school is ondergebracht bij een 
groter geheel met de nodige expertise. 
 

Personeel 

Daarnaast vragen wisselingen in het team op leerkracht-, IB- en MT-niveau vanwege zwangerschappen (en 
ziekte van een collega) de nodige, bovengemiddelde aandacht en zorg omtrent de continuïteit van de 
organisatie, zeker ook gelet op het behoud van expertise en ervaring. 
De huidige directievacature is nog niet ingevuld. Het bestuur heeft de invulling hiervan beredeneerd uitgesteld 
in het kader van het onderzoek naar een vorm van bovenschoolse aansluiting. Het profiel van de nieuwe 
schoolleider zal mede afhangen van de keuze die worden gemaakt rond de samenwerking met andere scholen. 
De invoering nieuwe CAO zal op de korte termijn intern enorme impact hebben. Er wordt wel gestreefd naar 
complete invoering op 1-8-2015. De ontwikkeling van startbekwaam via basisbekwaam naar vakbekwaam zal 
de komende jaren jaarlijks een punt van aandacht zijn.  
 
Zorg voor leerlingen en Passend Onderwijs 

De verdere vormgeving van Passend Onderwijs zal ook intern haar impact hebben. Hierbij denken we aan het 
vormgeven van het zorgteam en het verder professionaliseren van het team, om klaar te kunnen staan voor de 
nieuwe opdracht. De zorg voor meer- en hoogbegaafden zal belangrijk doorontwikkelpunt zijn in het kader van 
de vormgeving van onze Wimpelgroep. 
 

Ouderbetrokkenheid 

Er is de laatste jaren behoorlijk ingezet op ouderbetrokkenheid ofwel educatief partnerschap. Dit zal de 
komende jaren de aandacht hebben. We verwachten dat ook de ondersteuning vanuit thuis een belangrijke 
bijdrage kan geven aan de sociale en cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen binnen de school. 
 

Analyseren en vormgeven doorgaande leerlijnen 

Wanneer we de opbrengsten schoolbreed bezien, staat de school er behoorlijk voor. Toch vertaalt zich dat in 
onvoldoende mate naar de opbrengst Cito Eindtoets groep 8 van de school, die weliswaar nog steeds boven 
het landelijk gemiddelde is, maar wel een neerwaartse trend laten zien. Er zal intern een heroverweging 
gemaakt worden in de wijze waarop afstemming van het onderwijs tussen groepen en leerkrachten 
plaatsvindt, waarbij nog meer dan nu het geval is geanticipeerd zal worden op de juiste wijze van onderwijs en 
leren.  
 

Sociale veiligheid en weerbaarheid 

We zullen inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij we verwachten dat de inzet op dit 
onderwerp ook haar positieve effect zal hebben op de opbrengsten in sociaal en cognitieve zin. 
Voorschool en Vroegschool 

De Voorschool krijgt een steeds belangrijkere positie in het totaal van ons onderwijs. De Voorschool en de 
Vroegschool werken nauw samen onder leiding van de teamleider onderbouw. Het ingezette beleid zal de 
komende jaren verder worden uitgebouwd en de effecten daarvan telkens geëvalueerd worden. 
 
ICT 

De eerste stappen naar een digitale methode zijn gemaakt door een digitale Geschiedenismethode aan te 
schaffen en passend te maken bij de wijze waarop we daarmee vanuit onze identiteit willen omgaan. De keuze 
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voor deze methode zal mogelijk op een belangrijke manier richting kunnen geven aan de wijze waarop we de 
komende jaren zullen omgaan met digitaal leren. 
 

Planmatige kwaliteitsverbetering 

Op dit punt is de afgelopen jaren behoorlijk ingezet. Dit zal de komende periode nog steeds de aandacht 
verdienen. Hierbij worden we ondersteund door het programma Integraal. 

6.2. Externe ontwikkelingen 

Bestuursakkoord primair onderwijs1 

10 Juli 2014 is het bestuursakkoord gesloten tussen de staatssecretaris OCW en de PO- Raad, sectororganisatie 
en belangenbehartiger van schoolbesturen in primair onderwijs. 
Het akkoord biedt ruimte aan teams, schoolleiders en besturen om verbeteringen te realiseren, passend bij 
hun opvattingen over ‘goed onderwijs’ en de weg daarheen.  
In het akkoord staan de volgende doelstellingen en ambities voor de periode tot 2020. 
Achter elk onderwerp met haar doelstelling, geven we aan welke prioriteit onze school aan dit punt zal geven 
in de komende vier jaren: hoog, gemiddeld, laag. 
 

ICT 

- In 2015 hebben de schoolbesturen een implementatie- en investeringsplan voor onderwijs en ICT, gebaseerd 
op hun visie op onderwijs. 

- 90% van de scholen gebruikt in 2020 dagelijks digitaal leermateriaal in het primair proces. 
- Daartoe hebben de leraren voldoende ICT-basisvaardigheden en zetten ze deze in hun lespraktijk in. 

Prio: gemiddeld 

 

Toptalenten 

- Alle scholen herkennen toptalenten en bieden hen een uitdagend onderwijsaanbod. 
Prio: gemiddeld 

 

Passend onderwijs structureel inbedden in de scholen 

- Voor elke leerling wordt een passend onderwijsaanbod gerealiseerd. 

- Geen kind zit langer dan drie maanden thuis als gevolg van het ontbreken van een passend onderwijsaanbod. 
Prio: hoog 

 

Voorkomen zittenblijven 

- Het percentage zittenblijvers in de basisschoolperiode is in 2020 teruggebracht van 3% naar 2% per jaar, met 
name door het verlagen van het aantal zittenblijvers in de onderbouw. 
Prio: gemiddeld 
 

 

Techniekonderwijs 

- Scholen bevorderen, met het oog op de brede vorming van leerlingen, het onderzoekend leren van 
leerlingen, onder andere door een aanbod op het gebied van ‘wetenschap en technologie’, zoals 
afgesproken is in het Techniekpact. 
Prio: laag 

 

Cultuureducatie 

- Scholen verbeteren, met het oog op de brede vorming van leerlingen, de kwaliteit van cultuureducatie door 
uitvoering van het programma ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ en het uitvoeren van afspraken uit het 
‘Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs’. 
Prio: laag 

                                                                 
1 Bron:http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/07/10/bestuursakkoord-voor-de-sector-primair-

onderwijs.html (Definitieve versie 10 juli 2014) 

 



 

Planmatige cyclus van kwaliteitsverbetering 

- Scholen en besturen werken in 2017 met een planmatige cyclus van kwaliteitszorg, op basis van een jaarlijkse 
zelfevaluatie. 
Prio: hoog 

 

Goed bestuur 

- In 2017 leven alle schoolbesturen in het PO de Code Goed Bestuur PO na. 

- De besturen voeren in 2017 integraal beleid, waarin ze sturen op onderwijskwaliteit en waar ze het financieel 
management en het HRM-beleid op afstemmen. 

- De bestuurders en intern toezichthouders zijn in 2017 toegerust voor hun rol binnen de schoolorganisatie. 
Prio: hoog 

 

Sturingsinformatie en transparantie 

- Alle scholen zijn transparant door middel van Vensters PO. Zij plaatsen de indicatoren met eigen 
toelichtingen zoveel mogelijk in hun lokale context. 
Prio: laag 
 

Startende leraren 

- Startende leraren zijn in maximaal drie jaar basisbekwaam. 

- De schoolbesturen zorgen vanaf uiterlijk 2017 voor planmatige begeleiding van elke startende leraar, op 
basis van een jaarlijkse vaardigheidsmeting. 
Prio: hoog 

 

Lerarenregister 

- Alle leraren beheersen in 2020 de differentiatievaardigheden en zijn daarmee vakbekwaam. 

- De schoolbesturen maken uiterlijk in 2017 in hun HRM-beleid gebruik van een gevalideerd instrument 
waarmee de didactische vaardigheden van de leraar in beeld gebracht worden. 
Prio: hoog 

 

Kennis en onderzoek 

- Schoolbesturen nemen in hun HRM-beleid op dat ze leraren opleiden, dan wel aannemen, die 
onderzoekende vaardigheden hebben. Deze leraren krijgen een positie binnen de schoolorganisatie waarin 
ze hun vaardigheden kunnen benutten en waardoor de kwaliteitscyclus verrijkt wordt. 
Prio: hoog 
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Breed samengestelde schoolteams 

- In 2020 heeft 30% van de leraren een wo-bachelor of een hbo/universitaire master 
afgerond. 

- De schoolbesturen nemen dit opleidingsbeleid op in hun bredere HRM-beleid, waarbij ook aandacht is voor 
de inzetbaarheid van hoger opgeleiden in de scholen, eventueel gekoppeld aan functiedifferentiatie. 
Prio: laag 

 

Versterken kwaliteit schoolleiders 

- In 2018 werken alle schoolleiders aan het onderhoud van hun bekwaamheid en registreren zich in het 
schoolleidersregister PO. 

- In 2018 voldoen alle schoolleiders aan de registratie-eisen: een afgeronde 
schoolleidersopleiding of een vergelijkbaar kennis- en vaardigheidsniveau. 

Prio: hoog 

 

Gezonde kinderen die meer bewegen in en rondom schooltijd 

- Scholen committeren zich aan de doelen uit de agenda Sport en Bewegen om vanaf 2017 minimaal twee 
lesuren per week bewegingsonderwijs te bieden; waar mogelijk streven scholen naar drie lesuren 
bewegingsonderwijs. 

- In 2017 zijn op lokaal niveau afspraken gemaakt met als uitgangspunt het streven naar méér 
bewegingsonderwijs en een versterking van het buitenschoolse aanbod. 

- Vanaf 2017 worden alle lesuren bewegingsonderwijs gegeven door een bevoegde leerkracht (ALO of PABO 
met LO-bevoegdheid). 
Prio: laag 

 

Sociale veiligheid 

Vanuit de politiek en de inspectie is er meer aandacht voor het onderwerp ‘sociale veiligheid’. Het initiatief om 
dit ingrijpende probleem aan te pakken ligt nu bij de scholen zelf. Er zullen vanuit de overheid waarschijnlijk 
wel eisen gesteld gaan worden over het ‘wat’ (beleidsdoelen), maar het is aan de scholen ‘hoe’ zij sociaal 
veiligheidsbeleid gaan vormgeven. Scholen moeten hier werk van gaan maken. 
Prio: gemiddeld 
 

CAO PO 2014-20152 

De bapo wordt afgeschaft. Hiervoor in de plaats komt een regeling, waarbij alle werknemers in het primair 
onderwijs uren krijgen om te besteden aan professionalisering en duurzame inzetbaarheid.  
Om de werkdruk aan te pakken, stapt het primair onderwijs over op een veertigurige werkweek en is het 
mogelijk nieuwe afspraken te maken over taken en taakverdeling. In plaats van het huidige basismodel, waarin 
een fulltimer maximaal 930 uur van de 1659 beschikbare uren per jaar lesgeeft, kunnen scholen overstappen 
op een overlegmodel over de werkverdeling, waarin de zwaarte van het werk (klassengrootte, zorgleerlingen, 
etc.) wordt meegewogen en geen sprake is van een maximum aan de lessentaak. Hiervoor is wel instemming 
van de PMR en een meerderheid van het personeel nodig. 
Prio: hoog  

Gemeentelijke ontwikkelingen 

Huisvesting 
Het buitenonderhoud en de aanpassing van schoolgebouwen is vanaf 1 januari 2015 een taak van het 
schoolbestuur. Zij krijgen hiervoor de verantwoordelijkheid en de bijbehorende geldstroom. De gemeente is 
alleen nog verantwoordelijk voor uitbreiding en nieuwbouw.  
Prio: laag 
Jeugdhulp 

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dat is vastgelegd in de nieuwe 

Jeugdwet. Hierdoor kunnen jeugdigen zorg dichter bij huis krijgen en is het eenvoudiger om knelpunten aan te 

                                                                 
2 Bron: http://www.poraad.nl/content/onderhandelaarsakkoord-cao-po-2014-2015 



pakken. Daarnaast gaan de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet in. Omdat 

Passend Onderwijs en jeugdhulp, zorg en participatie veel raakvlakken hebben, is goede afstemming tussen 

schoolbesturen en gemeenten belangrijk. 

Prio: gemiddeld 

 

Lokaal overleg 

Daarnaast voeren gemeenten en schoolbesturen lokaal overleg om het onderwijsbeleid vorm en inhoud te 

geven in een Lokale Educatieve Agenda (LEA). Verplichte thema’s zijn onderwijsachterstanden en voor- en 

vroegschoolse educatie (VVE). Steeds vaker komen ook andere thema’s die op lokaal niveau spelen aan de 

orde. Denk daarbij aan verzuimbeleid, leerlingenvervoer, de brede school, doorlopende leerlijnen, taalbeleid en 

veiligheid in en om de school. 

Prio: hoog 

6.3. Conclusies n.a.v. de analyse van de ontwikkelingen 

Naar aanleiding van bovenstaande paragrafen zijn conclusies getrokken, die opgenomen zijn in de eerste 

paragraaf van hoofdstuk 7. De conclusies leiden tot plannen voor de komende schoolplanperiode. De te 

behandelen onderwerpen in deze plannen zijn aangegeven in hoofdstuk 7. Per jaar zal een jaarplan worden 

opgesteld met onderwerpen, te realiseren doelen en verantwoordelijken.  
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7. Meerjarenbeleid 

 

7.1. Totaaloverzicht van conclusies en ontwikkelpunten 

 

Identiteit 

Conclusie: 

- Hoewel we tevreden betrokkenen hebben, zijn we wel van mening dat zaken beter geborgd en doordacht 

dienen te worden. Met name de verbinding van de dagelijkse schoolpraktijk en de identiteit van de school 

geeft soms praktische knelpunten. 

- Uit de verschillende vragenlijsten komt naar voren dat er wellicht meer aandacht moet komen voor het 
omgaan met sociale media. 

Ontwikkelpunten: 

- De komende twee jaar zullen team, bestuur en MR, ondersteund door de werkgroep identiteit, in gesprek 

gaan over de concrete invulling van bepaalde zaken die de schoolpraktijk en de identiteit raken (o.a. 

toerusting rondom moderne media, taalgebruik en gedrag). 

 

Sociale VeiligheidConclusie: 

- Leerlingen voelen zich overwegend veilig.  

- Een deel van de kinderen geeft aan zich in mindere mate sociaal veilig te voelen. Procentueel is het een klein 

deel, elk kind echter dat zich minder veilig voelt is er één teveel. Uit de verschillende gesprekken komt naar 

voren dat dit vaak betrekking heeft op situaties in de gangen en op het plein. 

- Rust, orde, regelmaat zijn aandachtsgebieden. 

- In de bovenbouw is er in toenemende mate sprake van onvoldoende betrokkenheid en welbevinden. Dit 

vraagt om nadere bezinning en onderzoek. 

Ontwikkelpunten: 

- Nadere bezinning en onderzoek naar betrokkenheid en welbevinden in de bovenbouw. 

- Implementatie groepstrainingen weerbaarheid. 

- Het schoolbreed trainen van de vorming van de eigen mening van leerlingen. 

- Aandacht voor gedragsproblemen (deskundigheidsbevordering). 

- Aandacht voor toezicht op het plein en meer rust en orde in de school (gangen). 

- Voortgaande aandacht voor burgerschap en sociale integratie. 

- Het pestprotocol in lijn brengen met het document ‘weerbaarheidstraining’. 

- Schoolbreed op dezelfde wijze evalueren van het groepsplan ‘sociaal emotioneel’.  

 

Opbrengsten 

Conclusie: 

- Over de hele lijn scoort de school op het niveau dat mag worden verwacht.  

- Regelmatig zien we duidelijk een opwaartse trend.  

- Er is op verschillende vakgebieden een incidentele of meer structurele neerwaartse trend waar te nemen. 

Dit geldt voor technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en woordenschat. 

- Werkwoordspelling zal in voldoende mate aan de orde blijven komen gezien de resultaten op de Cito 

Eindtoets.  

- De eindopbrengst Cito Eindtoets groep 8 ligt onder het niveau dat mag worden verwacht, hoewel de school 

nog steeds scoort boven het landelijk gemiddelde.  

- We zien dat de Citotoetsen de komende jaren worden aangepast naar de 3.0-versies. Het blijkt dat onze 

leerlingen voor een deel minder goed scoren op deze nieuwe toetsen in vergelijk met de vorige versie. Dit 

punt verdient de aandacht de komende jaren. 

 

 

Ontwikkelpunten: 



- Voor de vakken die een neerwaartse trend laten zien, zal deze binnen één jaar weer omgebogen moeten 

worden. 

- Voor de korte termijn een plan van aanpak opstellen in aanloop naar de Cito eindtoets groep 8, 2015-2016.  

- Nagaan of en in hoeverre onze methoden (die voldoen aan de kerndoelen) voldoende dekkend zijn voor de 

cito toets 3.0. 

- Nagaan in hoeverre ons onderwijskundig handelen zal aangescherpt moeten worden om te blijven voldoen 

aan het niveau dat gevraagd verwacht wordt bij toetsing met de 3.0 versies. 

- Ontwikkeling in onderwijs-toetsland kritisch volgen om te bezien welke landelijke trend er ontstaat op basis 

van de 3.0 toetsen en wat dit zegt over ons onderwijskundig handelen. 

 

Onderwijsleerproces 

Conclusie: 

- Over de hele lijn zijn betrokkenen tevreden. 

- Er moet meer aandacht zijn voor de relatie leerkracht-kind (tijdige ondersteuning/ gerichte feedback).  

- DI-model wordt te weinig gehanteerd, wat blijkt uit de mate van terugvragen, controlevragen stellen, 

uitluisteren van wat de leerling moeilijk vindt, mee laten denken rond verbetering van het werk van de 

leerling en ook uit de lesbezoeken. 

- Leerlingen geven aan sommige vakken niet leuk te vinden. 

- Tijdens de gesprekken met de ouders werd gevraagd om een meer doorgaande lijn in het huiswerkbeleid, 

waarbij aandacht is voor het begeleiden tot zelfstandigheid (b.v. spreekbeurt). Ook uit de 

leerlingtevredenheidspeiling komt dit als een aandachtspunt naar voren. 

Ontwikkelpunten: 

- Sterk sturen op hanteren van de vaardigheden uit het model Interactieve Directe Instructie (o.a. het stellen 

van de juiste vragen, het activeren van de leerlingen, aandacht voor leerstrategieën). 

- Leerkrachten bewuster laten worden van hun handelen. 

- Leerkrachten leren begrijpen hoe leerlingen te motiveren zijn en welk effect motivatie heeft op leren. 

- Leerkrachten met leerlingen in gesprek over hun werkhouding/taakaanpak (gerichte feedback en 

ondersteuning). 

- Voortgaande aandacht voor meer- en hoogbegaafdheid. 

- Aandacht voor een doorgaande lijn in het huiswerkbeleid. 

- Er is een door alle leerkrachten toegepaste werkwijze m.b.t. netheid en structuur. 

- Leerlingen werken volgens afspraken m.b.t. zelfstandig werken. 

 

Planmatige ondersteuning 

Conclusie: 

- Het analyseren en daarmee het preventief en curatief handelen is een onderwerp waar de afgelopen jaren 

behoorlijk aan gewerkt is. We zijn met de huidige stand van zaken nog niet tevreden, alhoewel we zeker 

kunnen stellen dat er goede dingen gedaan zijn.  

- Aandacht voor schoolbrede constante kwaliteit van de individuele hulpplannen is van belang. In de 

plannen moet een doorgaande lijn van ‘analyse>een heldere diagnose> doelen>plan>uitvoering en 

(tussentijdse) evaluatie’ gericht op het doel consistent, volledig en herkenbaar aanwezig. Deze elementen 

moeten wat inhoud en structuur betreft volledig met elkaar in lijn liggen.  

- Het bovenstaande geldt ook voor de groepsplannen. Daarnaast is het goed om (in de groepsplannen) een 
splitsing aan te brengen tussen wat de standaardaanpak is voor de groep en de vanuit toetsanalyse en 
diagnose specifieke groepsgerichte aandachtspunten. Dit helpt de leerkracht zich te focussen om waar het 
precies om gaat. 

- De organisatie en aansturing van de zorg is een bijzonder punt van aandacht. Op dit punt bestaat er 

afbreukrisico, doordat er op de post van IB-ers een nog weinig ervaren IB-er werkt en een IB-er werkt in een 

kleine deeltijdbaan.  

Ontwikkelpunten: 

- Werken aan een cultuur van zorgvuldiger analyseren, waarbij de focus niet alleen op de groep en het kind 

ligt, maar tevens op het totale beeld van de school, ontdekken van onderlinge verbanden. 
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- Werken aan integrale analyses die leiden tot verbinding en duurzame voorstellen tot verbeteringen in de 

structuur van de organisatie. 

- Werken aan een constante kwaliteit van de hulp- en groepsplannen. 

- Werken aan preventief handelen op basis van analyses. 

- Verder ontwikkelen van de taak van de IB-er, van consulterende rol ontwikkelen naar coachende rol. 

(realiseren van coaching, begeleiding op de werkvloer). 

- Leerkrachten leren hun taken en verantwoordelijkheden beter af te stemmen op die van de IB-er, definiëren 

wat van hen wordt verwacht. 

- Professionalisering team rond eigen handelen. 

- Aandacht voor dyscalculie (deskundigheidsbevordering). 

- Aandacht voor medische protocollen. 

- Aandacht voor het werken met ontwikkelingsperspectieven. 

- Het zorgteam functioneert optimaal. 

 

Schoolcultuur 

Conclusie: 

- Over de hele lijn zijn betrokkenen tevreden en heerst er een positief klimaat onder medewerkers, leerlingen, 

ouders en overige betrokkenen. 

- Soms leidt bij een kleine groep een zakelijk verschil van mening tot emotioneel gedrag. 

Ontwikkelpunten: 

- Blijven werken aan de professionele schoolcultuur: van ambtelijk politieke fase naar professionele cultuur. 

- Telkens verbinden van onze visie naar het werk van alle dag.  

- Collegiale consultatie (intervisie) voortzetten, waarbij de persoonlijke ontwikkel-behoefte ruimte heeft 

naast het schoolbelang. 

- De schoolleiding maar ook het team zal kritisch moeten blijven op de interne communicatie en werken aan 

transparantie en onderlinge veiligheid, waarbij ieder zich zal realiseren dat zonder wrijving geen glans zal 

ontstaan. 

- Ouderbetrokkenheid versterken en inbedden in de cultuur. 

- Borging ouderbeleid in beleidsdocument(en). 

 

Samenwerken met ouders 

Conclusie: 

- De samenwerking met de ouders verloopt goed.  

- Tevredenheid van ouders is toegenomen ten opzichte van de vorige meting.  

Ontwikkelpunten: 

- Educatief partnerschap nader invulling geven door concretisering van taak en rol ouders versus leerkrachten 

rond de ontwikkeling van het kind. 

 

  



Kwaliteitsmanagement 

Conclusie: 

- De school evalueert haar kwaliteit door jaarlijks de zelfevaluatie uit te voeren en tevredenheid van 

betrokkenen tenminste iedere twee jaar te meten. 

- Er is een systeem voor kwaliteitszorg opgezet, waarbij conform de PDCA-cirkel het kwaliteitshandboek 

telkens in deze cyclus aan de orde komt in het kader van ontwikkeling, bijstelling en borging van processen. 

Een en ander komt structureel in de jaarplanning van de school terug. 

- De school realiseert zich is steeds grotere mate dat het goed in kaart hebben van de beginsituatie (o.a. de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen) van essentieel belang is voor het handelen.  

- Kwaliteit kan pas echt optimaal zijn als denken over kwaliteitsmanagement voortkomt uit een gezamenlijk 

gedeelde visie. 

- Aandacht voor de kwaliteit van de jaarplannen is van belang:  

 Concrete, meetbare indicatoren invoegen die het effect van een actie in kaart moeten brengen. 
Toevoegen van  kwalitatieve procesdoelen (die heel concreet beschrijven wat er precies in de 
schoolorganisatie moet gaan gebeuren om het eindresultaat te behalen).  

 Zorg dat de beschreven activiteiten altijd duidelijk afgestemd zijn op de uitkomst van een analyse. 

 Zorg voor een consistente doorgaande lijn van ‘analyse-diagnose-doelen-plan-uitvoering en 
(tussentijdse) evaluatie’ te weinig consistent en volledig aanwezig. Deze elementen moeten wat inhoud 
en structuur betreft volledig met elkaar in lijn liggen. 

- Stem de verschillende activiteiten die plaatsvinden in het kader van de ondersteuning van de leerkrachten 
logisch op elkaar af en zorg dat binnen die activiteiten een duidelijke focus is op de ontwikkelpunten van de 
school. Dat gaat zorgen voor verdieping en verankering. Daarbij gaat het om de volgende activiteiten: 

 Klassenbezoek(en) door de directie en de daaraan gekoppelde gesprekken (FG, BG) 

 Collegiale consultatie 

 Interne audit 

 Klassenbezoeken door interne begeleiders 

 Groepsbespreking en leerlingbespreking 

 Opstellen van een persoonlijke ontwikkelingsplan. 
Ontwikkelpunten: 

- De onderwijsbehoeften van de leerling in relatie tot het onderwijskundig handelen zal jaarlijks op de agenda 

staan. 

- Het planmatig handelen in het kader van zelfevaluatie zal ook jaarlijks op de agenda staan. 

- Analyseren van processen en met de uitkomsten adequaat handelen is onderdeel van persoonlijke 

ontwikkeling en teamtraining. 

- In het kader van professionele schoolcultuur moet er gewerkt worden aan de invulling van een gezamenlijk 

gedeelde visie op borging van kwaliteit, mede in het kader van schoolbrede analyses. 

- Aandacht voor de kwaliteit van de jaarplannen.  
- Integratie van en afstemming tussen de kwaliteitszorgprocessen. 
 

Organisatiemanagement 

Conclusie: 

- Op dit onderdeel zijn betrokkenen tevreden. Huisvesting, beheer en financiën zijn op orde. Taakbeleid is 

ingericht. Administratieve procedures zijn helder. 

- De nieuwe CAO is een punt van bijzondere aandacht. Daar liggen kansen, maar ook bedreigingen. 

- Verschillende teamleden vinden managen van eigen werk nog lastig. 

Ontwikkelpunten: 

- Uitwerken van nieuwe onderwijs CAO. 

- Teamleden op individueel niveau ondersteunen in plannen en organiseren van eigen werk. 

- Opstellen van een totaal communicatieplan. 

 

Personeel 

Conclusie: 
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- Zoals blijkt uit de wijze waarop het team heeft meegedacht en meegewerkt aan de zelfevaluatie en de 

ontwikkeling van dit schoolplan, kan er gesteld worden dat het een betrokken team is.  

- Een betrokken team is niet per definitie een kansrijk team, als er onvoldoende voldaan wordt (of kan 

worden) aan voorwaarden voor ontwikkeling en ondersteuning. 

- De teamfoto laat zien dat het een team is met empathisch vermogen, met mogelijkheden om te bouwen 

aan het groepsklimaat, bereidheid tot samenwerken met elkaar en met ouders.  

- De teamfoto toont dat teamleden zich nog minder competent achten op aspecten als  plannen maken, een 

leeromgeving ontwerpen, organiseren van eigen werk en klassenmanagement. De helft van het team vindt 

zichzelf minder competent m.b.t. analyseren, ontwikkelen en eigen handelen. 

- De teamfoto is te verklaren wanneer we het afzetten tegen de kengetallen, waarin te zien is dat het team 

een vrij jong en onervaren team is en de sterke, meer ervaren, middengroep zeer klein is. Daar komt nog bij 

dat in deze middengroep ook nog sprake was van langdurige ziekte, waardoor expertise werd gemist. 

- De continuïteit van de Interne Begeleiding en bij de jonge leerkrachten is niet altijd optimaal geweest door 

zwangerschappen. 

- Hoewel de IB-ers zijn opgeleid voor hun functie, zijn de IB-ers relatief jong en één IB-er vrijwel onervaren.  

- De werving van meer ervaren leerkrachten en IB-ers heeft geen resultaat gehad.  

- Samengevat kan er geconcludeerd worden dat de school op het personele vlak kwetsbaar en tegelijkertijd 

kansrijk is. Een zorgvuldige aansturing en ondersteuning van de teamleden zal leiden tot meer professionele 

teamleden. 

- De leerkrachten zullen moeten gaan voldoen aan de eisen m.bt. het lerarenregister. Idem de directie m.b.t. 

het schoolleidersregister. De school zal daarvoor de nodige faciliteiten moeten bieden. 

Ontwikkelpunten: 

- Team of deelteams worden getraind op managen van eigen werk. 

- Coaching en begeleiding van individuele teamleden moet worden geïntensiveerd met name op gebied van 

onderwijskundig handelen in de groep (waaronder differentiatie in instructie, ontwerpen leersituaties), 

waarbij preventief handelen op basis van analyse (onderzoeksvaardigheden) een belangrijk aspect zal zijn 

naast het adequaat pedagogisch handelen. 

- Analyseren en handelen zal jaarlijks op de agenda staan op individueel-  en teamniveau. 

- De startende IB-er zal zorgvuldige begeleid moeten worden, de begeleiding zal worden gecontinueerd. 

- Focus blijven leggen op werven van personeel in de middengroep. 

- Leraren moeten gaan voldoen aan de eisen m.b.t. het lerarenregister. Idem schoolleiders. 

  



7.2. Veranderonderwerpen (groeithema’s) meerjarenplanning 

De ontwikkelpunten uit de vorige paragraaf 7.1zijn ondergebracht binnen een aantal thema’s en vervolgens 

binnen de thema’s verdeeld over meerdere jaren. Per jaar zal een jaarplan worden opgesteld met de daarbij 

behorende doelen, tijdpaden, evaluaties en betrokkenen.  

Legenda:  

Betrokken proceseigenaren: 

MT  = schoolleiding: directeur en teamleiders 

TL = teamleider 

WG = werkgroep die is ingericht voor uitvoering betreffende activiteit 

I  = IB-er 

ZT = zorgteam  

L  = leerkracht 

O = onderwijsondersteuner 

MA = management assistente 

 

Symbolen: 

X  = jaar/jaren van uitvoering  

V  = einde van dit jaar is ambitie bereikt 

C  = continuering (onderwerp is terugkerend proces vanwege continue belang) 

Proc. Eig  = proceseigenaren 

Identiteit  15-16 16-17 17-18 18-19 Proc. Eig. 

- Komende twee jaar zullen team, bestuur en MR, ondersteund door de 

werkgroep identiteit, in gesprek gaan over de concrete invulling van 

bepaalde zaken die de schoolpraktijk en de identiteit raken. (o.a. 

toerusting rondom moderne media, taalgebruik en gedrag). 

 

x v c c WG 

Sociale Veiligheid 15-16 16-17 17-18 18-19 Proc. Eig. 

- Nadere bezinning en onderzoek naar betrokkenheid en welbevinden in 

de bovenbouw. 

x x v c WG 

- Implementatie groepstrainingen weerbaarheid. x x v c WG 

- Het schoolbreed trainen van de vorming van de eigen mening van 

leerlingen. 

x v c c WG 

- Aandacht voor gedragsproblemen (deskundigheidsbevordering). x x v c WG 

- Aandacht voor toezicht op het plein en meer rust en orde in de school 

(gangen). 

v c c c WG 

- Voortgaande aandacht voor burgerschap en sociale integratie. x x x v WG 

- Schoolbreed op dezelfde wijze evalueren van het groepsplan ‘sociaal 

emotioneel’.  

 

x x v c WG 

Opbrengsten 15-16 16-17 17-18 18-19 Proc. Eig. 

- Voor de vakken die gedurende die een neerwaartse trend laten zien zal 
deze binnen 1 jaar weer omgebogen moeten worden 

v c c c MT IB ZT 

- Voor de korte termijn een plan van aanpak opstellen in aanloop naar de 
Cito eindtoets groep 8, 2015-2016  

v c c c MT IB ZT 

- Nagaan of en in hoeverre onze methoden (die voldoen aan  
kerndoelen)voldoende dekkend zijn voor de Citotoets 3.0 

x v c c MT IB ZT 

- Nagaan in hoeverre ons onderwijskundig handelen zal aangescherpt 
moeten worden om te blijven voldoen aan het niveau dat gevraagd 
verwacht wordt bij toetsing met de 3.0 versies. 

v c c c MT IB ZT 

- Ontwikkeling in onderwijs– toetsland kritisch volgen om te bezien welke 
landelijke trend er ontstaat op basis van de 3.0 toetsen en wat dit zegt 
over ons onderwijskundig handelen. 
 

x x v c MT IB ZT 

Onderwijsleerproces 15-16 16-17 17-18 18-19 Proc. Eig. 
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- Sterk sturen op hanteren van de vaardigheden uit het model Interactieve 

Directe Instructie (o.a. het stellen van de juiste vragen, het activeren van 

de leerlingen, aandacht voor leerstrategieën). 

x v c c MT IB 

- Leerkrachten bewuster laten worden van hun handelen. x x v c MT IB 

- Leerkrachten leren begrijpen hoe leerlingen te motiveren zijn en welk 

effect motivatie heeft op leren. 

x x v c MT IB 

- Leerkrachten met leerlingen in gesprek over hun 

werkhouding/taakaanpak (gerichte feedback en ondersteuning). 

x x v c MT IB 

- Voortgaande aandacht voor meer- en hoogbegaafdheid. x x v c MT IB 

- Er is een door alle leerkrachten toegepaste werkwijze m.b.t. netheid en 

structuur. 

x v c c MT IB 

- Leerlingen werken volgens afspraken m.b.t. zelfstandig werken. 

 

 x x v MT IB 

Planmatige ondersteuning 15-16 16-17 17-18 18-19 Proc. Eig. 

- Werken aan een cultuur van zorgvuldiger analyseren, waarbij de focus 

niet alleen op de groep en het kind ligt, maar tevens op het totale beeld 

van de school, ontdekken van onderlinge verbanden. 

x x v c IB MT  

- Werken aan integrale analyses die leiden tot verbinding en duurzame 

voorstellen tot verbeteringen in de structuur van de organisatie. 

x x v c IB MT  

- Werken aan een constante kwaliteit van de hulp- en groepsplannen. x v c c IB MT  

- Werken aan preventief handelen op basis van analyses. x x v c IB MT  

- Verder ontwikkelen van de taak van de IB-er, van consulterende rol 

ontwikkelen naar coachende rol. 

x x x v IB MT  

- Leerkrachten leren hun taken en verantwoordelijkheden beter af te 

stemmen op die van de IB-er, definiëren wat van hen wordt verwacht. 

x x x v IB MT  

- Professionalisering team rond eigen handelen. x x x v IB MT  

- Aandacht voor dyscalculie (deskundigheidsbevordering). x v c c IB MT  

- Aandacht voor medische protocollen. x v c c IB MT  

- Aandacht voor het werken met ontwikkelingsperspectieven. x v c c IB MT  

- Het zorgteam functioneert optimaal. 

 

x x v c IB MT  

Schoolcultuur 15-16 16-17 17-18 18-19 Proc. Eig. 

- Blijven werken aan de professionele schoolcultuur: van ambtelijk 

politieke fase naar professionele cultuur. 

x x x v MT TL 

- Telkens verbinden van onze visie naar het werk van alle dag.  x x v c MT TL 

- Collegiale consultatie (intervisie) voortzetten, waarbij de persoonlijke 

ontwikkel-behoefte ruimte heeft naast het schoolbelang. 

x x v c MT TL 

- De schoolleiding maar ook het team zal kritisch moeten blijven op de 

interne communicatie en werken aan transparantie en onderlinge 

veiligheid, waarbij ieder zich zal realiseren dat zonder wrijving geen glans 

zal ontstaan. 

x x x v MT TL 

- Ouderbetrokkenheid versterken en inbedden in de cultuur. x x x v MT TL 

- Borging ouderbeleid in beleidsdocument(en). 

 

 

 

 

x v c c MT TL 

Samenwerken met ouders 15-16 16-17 17-18 18-19 Proc. Eig. 

- Educatief partnerschap nader invulling geven door concre-tisering van 

taak en rol ouders versus leerkrachten rond de ontwikkeling van het 

kind. 

 

x x x v MT IB TL 

Kwaliteitsmanagement 15-16 16-17 17-18 18-19 Proc. Eig. 

- De onderwijsbehoeften van de leerling in relatie tot het onderwijskundig 

handelen zal jaarlijks op de agenda staan. 

v c c c IB  MT TL 

- Het planmatig handelen in het kader van zelfevaluatie zal ook jaarlijks op 

de agenda staan. 

v c c c IB  MT TL 



- Analyseren van processen en met de uitkomsten adequaat handelen is 

onderdeel van persoonlijke ontwikkeling en teamtraining. 

x x v c IB  MT TL 

- In het kader van professionele schoolcultuur moet er gewerkt worden 

aan de invulling van een gezamenlijk gedeelde visie op borging van 

kwaliteit, mede in het kader van schoolbrede analyses. 

x x v c IB  MT TL 

- Aandacht voor de kwaliteit van de jaarplannen.  x x v c IB  MT TL 

- Integratie van en afstemming tussen de kwaliteitszorgprocessen: 
schoolontwikkeling-persoonlijke ontwikkeling-groepsontwikkeling  
 

x x x v IB  MT TL 

Organisatiemanagement 15-16 16-17 17-18 18-19 Proc. Eig. 

- Uitwerken van nieuwe onderwijs CAO. 

 

v c c c MT  IB TL 

Personeel 15-16 16-17 17-18 18-19 Proc. Eig. 

- Teamleden op individueel en/of groeps- niveau ondersteunen in plannen 

en organiseren van eigen werk. 

x x x v MT IB TL 

- Coaching en begeleiding van individuele teamleden moet worden 

geïntensiveerd met name op gebied van onderwijskundig handelen in de 

groep (waaronder differentiatie in instructie, ontwerpen leersituaties), 

waarbij preventief handelen op basis van analyse 

(onderzoeksvaardigheden) een belangrijk aspect zal zijn naast het 

adequaat pedagogisch handelen. 

x x x v MT IB TL 

- Analyseren en handelen zal jaarlijks op de agenda staan op individueel- 

en teamniveau. 

x x x x MT IB TL 

- De startende IB-er zal zorgvuldige begeleid moeten worden, de 

begeleiding zal worden gecontinueerd. 

x x v c MT IB TL 

- Focus blijven leggen op werven van personeel in de middengroep. x x x x MT IB TL 

- Leraren moeten gaan voldoen aan de eisen m.b.t. het lerarenregister. 

Idem schoolleiders. 

 

x x v c MT IB TL 

Methoden en vakken 15-16 16-17 17-18 18-19 Proc. Eig. 

- Aardrijkskunde: aanschaf nieuwe methode. x v c c WG 

- Natuur: aanschaf nieuwe methode.  x v c WG 

- Engels: doelen VO scholen bespreken en eigen handelen erop 
afstemmen, eigen vaardigheid trainen, geïmplementeerde methoden 
evalueren 

x v c c WG 

- Opzetten Crea middag. v c c c WG 

- Beredeneerd aanbod in de vroeg- en voorschool vanuit KIJK. x x v c WG 

- Effectief en verantwoord gebruik van ICT / computerprogramma’s in de 
groep. 

x x x v WG 

  

 

7.3. Streefdoelen en normen 

In de jaarlijks op te stellen jaarplannen wordt uitgewerkt hoe de onderstaande streefdoelen en normen 

(succesmaten) gerealiseerd gaan worden. De jaarplannen zijn deels opgenomen binnen Integraal. Voor de 

opbrengsten zijn er binnen Integraal streefdoelen gesteld. 

Geldend voor alle schooljaren 
 

Algemene doelen  

 Voor de methode-onafhankelijke tussentijdse-toetsen voor rekenen, taal, lezen en begrijpend lezen worden de 
schooleigen streefdoelen gehaald. 

 De resultaten voor de methode-onafhankelijke tussentijdse-toetsen voor rekenen, taal, lezen en begrijpend lezen 
liggen op of boven de door de inspectie vastgestelde norm voor de scholengroep (op basis van leerlinggewicht), 
waartoe de school behoort. 

 Bij de methode-onafhankelijke toetsen voor rekenen, taal, lezen en begrijpend lezen is er ‘gemiddeld genomen’ geen 
sprake van onderpresteren. De groepen (bezien per leerjaar) weten door de jaren heen het gemiddelde niveau vast 
te houden. 
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 De kleutergroepverlenging blijft binnen de (door de inspectie gehanteerde) norm van 12%. Bij afwijken daarvan dient 
de school dit te onderbouwen. 

 Het aantal doublures in de groepen 3-8 blijft binnen de (door de inspectie gehanteerde) norm van 3%. Bij afwijken 
daarvan dient de school dit te onderbouwen. 

 Het percentage leerlingen in groep 8 van 12 jaar en ouder blijft binnen de (door de inspectie gehanteerde) norm van 
5%. Bij afwijken daarvan dient de school dit te onderbouwen. 

 De totaalscore voor de CITO-eindtoets of voor het Schooleindonderzoek ligt op of boven de  door de inspectie 
vastgestelde ondergrens van de scholengroep (op basis van leerlinggewicht) waartoe de school behoort. 

 De totaalscore voor de CITO-eindtoets of voor het Schooleindonderzoek ligt, over drie jaren gezien, gemiddeld 
genomen minimaal op het (door de inspectie vastgestelde) landelijk gemiddelde van de scholengroep (op basis van 
leerlinggewicht) waartoe de school behoort. 

 

Eind schooljaar 2015/2016 

Sociale Veiligheid 

- Uit gerichte gesprekken met leerlingen, ouders en leerlingen blijkt dat ze vinden dat er op het plein en in de gangen 

meer rust en orde is; ze zijn tevreden over de rust en orde op het plein en in de gangen. 

Opbrengsten 

- De neerwaartse trend in de resultaten bij de verschillende vakken is tot staan gebracht. 

- Bij de CITO-eindtoets wordt minimaal het landelijk gemiddelde gescoord.  

- Het is duidelijk op welke punten het onderwijskundige handelen aangescherpt moet worden om te blijven voldoen 
aan het niveau dat gevraagd verwacht wordt bij toetsing met de 3.0 versies. De ontwikkelpunten zijn beschreven, 
besproken met het personeel, de  noodzakelijk acties zijn in gang gezet en toekomstige uitvoering daarvan is 
geborgd. 

Kwaliteitsmanagement 

- In de werkwijze van de school is geborgd dat het onderwerp ‘onderwijsbehoeften van de leerling in relatie tot het 

onderwijskundig handelen’ jaarlijks op de agenda staat van de personeelsvergadering, de opbrengstvergadering en 

de besprekingen in het kader van de leerlingenzorg. 

- In de werkwijze van de school is geborgd dat het onderwerp ‘planmatig handelen’, in het kader van zelfevaluatie, 

jaarlijks op de agenda staat van de personeelsvergadering, de opbrengstvergadering en vast onderdeel is van de 

besprekingen in het kader van de leerlingenzorg. 

Organisatiemanagement 

- De consequenties van de nieuwe onderwijs cao zijn uitgewerkt en vastgelegd in documenten en geborgd in de 

werkwijze binnen de schoolorganisatie. 

Methoden en vakken 

- Er is een in de praktijk werkend beleid voor het opzetten van Crea middagen. De leerkrachten zijn tevreden over 
de manier waarop deze middagen opgezet zijn. 

 

Eind schooljaar 2016/2017 

Identiteit  

- Team, bestuur en MR, ondersteund door de werkgroep identiteit, zijn in gesprek geweest over de concrete invulling 

van bepaalde zaken die de schoolpraktijk en de identiteit raken. (o.a. toerusting rondom moderne media, 

taalgebruik en gedrag). Er zijn op papier vastgelegde afspraken m.b.t. de concrete invulling. 

Sociale Veiligheid 

- De vorming van de eigen mening van leerlingen is schoolbreed getraind. Er zijn afspraken gemaakt hoe dit in de 

werkwijze van de school geborgd wordt. 

Opbrengsten 

- Er is nagegaan in hoeverre de methoden (die voldoen aan  kerndoelen) voldoende dekkend zijn voor de Citotoets 
3.0. Dit is besproken binnen de personeelsvergadering. De noodzakelijke acties m.b.t. aanpassen van 
leerstofaanbod zijn in gang gezet en geborgd in de werkwijze van de school. 

Onderwijsleerproces 

- Bij minimaal 90% van de lesbezoeken door de schoolleiding wordt de conclusie getrokken dat de vaardigheden uit 

het model Interactieve Directe Instructie (o.a. het stellen van de juiste vragen, het activeren van de leerlingen, 

aandacht voor leerstrategieën) in voldoende mate beheerst en bewust toegepast worden. 

- De werkwijze m.b.t. netheid en structuur is binnen de personeelsvergadering besproken en afspraken daarover zijn 

geborgd in het kwaliteitshandboek. 

- Bij minimaal 90% van de lesbezoeken door de schoolleiding wordt de conclusie getrokken dat de werkwijze m.b.t. 

netheid en structuur door de leerkracht wordt toegepast. 



Planmatige ondersteuning 

- De kwaliteit van de hulp- en groepsplannen wordt door extern deskundigen als goed beoordeeld. 

- Binnen de school is er deskundigheid op het gebied van dyscalculie. 

- Al de kinderen met dyscalculie worden optimaal begeleid. 

- De wettelijk vereiste medische protocollen zijn binnen de school aanwezig en de uitvoering daarvan is geborgd in 

de werkwijze van de school. 

- Voor de kinderen waarvoor het van toepassing is, is er een ontwikkelingsperspectief dat voldoet aan de wettelijke 

eisen. 

- Het werken met de ontwikkelingsperspectieven maakt integraal onderdeel uit van de werkwijze van de school en 

voldoet ook aan de wettelijke eisen. 

Schoolcultuur 

- Het ouderbeleid is geborgd in de relevante beleidsdocumenten. 

- Het beschreven ouderbeleid is praktijk. 

Methoden en vakken 

- Er is een methode voor Aardrijkskunde aangeschaft, die naar tevredenheid van de leerkrachten wordt gebruikt. 

- De doelen van VO m.b.t. Engels zijn binnen het team besproken. 

- Het handelen van de leerkrachten is afgestemd op deze doelen. 

- De eigen vaardigheid van de leerkrachten is van voldoende niveau. 

- Het leerstofaanbod voor Engels is passend voor het realiseren van de genoemde doelen. 

- Het personeel voelt zich bekwaam om het leerstofaanbod te realiseren. 
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Schooljaar 2017/2018 

Sociale Veiligheid 

- Er heeft een nadere bezinning en onderzoek naar betrokkenheid en welbevinden in de bovenbouw plaatsgevonden.  

- De hieruit eventueel voortvloeiende acties zijn beschreven en zijn geborgd in de werkwijze van de school. 

- De groepstrainingen weerbaarheid zijn geborgd in de werkwijze van de school. 

- Groepstrainingen worden indien nodig gegeven. 

- Het personeel is tevreden over de wijze waarop de groepstrainingen zijn geïmplementeerd. 

- Het personeel is tevreden over het effect van de weerbaarheidstrainingen. 

- Binnen het team is er voldoende deskundigheid om op een goede manier in te kunnen spelen op gedagsproblemen. 

- De deskundigheid wordt effectief ingezet bij de begeleiding van collega’s. 

- De personeelsleden zijn tevreden over de inzet van de deskundigheid op het gebied van gedragsproblemen. 

Opbrengsten 

- De ontwikkelingen m.b.t. de invoering van de 3.0 toetsen is kritisch gevolgd. Waar nodig heeft dit geleid tot 
vastgelegde afspraken m.b.t. bijvoorbeeld het onderwijskundig handelen. 

Onderwijsleerproces 

- Uit de gesprekken met de leerkrachten door directie (lesbezoek/gesprekkencyclus) en interne begeleider 

(groepsbespreking) blijkt dat leerkrachten zich bewust zijn van het effect van hun handelen op het leren van 

kinderen. 

- Tijdens de lesbezoeken (en in het nagesprek) constateert de schoolleiding dat leerkrachten zich bewust zijn van het 

effect van hun handelen op het leren van kinderen. Bij minimaal 80% van de leerkrachten constateert de directeur 

dit. 

- Alle leerkrachten kunnen verwoorden hoe zijn leerlingen kunnen motiveren en welk effect die motivatie heeft op 

het leren van kinderen. 

- Alle leerkrachten gaan met hun leerlingen in gesprek over hun werkhouding/taakaanpak. Ze geven in die 

gesprekken gerichte feedback en ondersteuning. Ze doen van deze gesprekken verslag tijdens de groepsbespreking. 

- Tijdens de instructiemomenten gaan leerkrachten nadrukkelijk met leerlingen in gesprek over hun werkhouding en 

taakaanpak. Idem na afloop van een les. De schoolleiding constateert dit tijdens de lesbezoeken bij minimaal 80% 

van de leerkrachten. 

- Er is optimaal aandacht voor meer- en hoogbegaafdheid. De schoolleiding neemt dit waar tijdens minimaal 90% 

van de bezochte lessen. 

- De manier waarop binnen de school omgegaan wordt met meer- en hoogbegaafdheid is geborgd in de documenten 

in de werkwijzen (groepsbespreking enz.). 

Planmatige ondersteuning 

- Extern deskundigen stellen vast dat er een cultuur is van zorgvuldig analyseren, waarbij de focus niet alleen op de 

groep en het kind ligt, maar tevens op het totale beeld van de school, waarbij gezocht wordt naar onderlinge 

verbanden. 

- De uitvoering van deze analyse is herkenbaar terug te lezen in diverse documenten (analysedocument, groeps- en 

hulpplannen, verslagen groepsbesprekingen). 

- Minimaal één keer per jaar wordt er een integrale analyse gedaan die leidt tot verbinding en duurzame voorstellen 

tot verbeteringen in de structuur van de organisatie. Deze analyse wordt schriftelijk vastgelegd. 

- Uit de verschillende documenten en verslagen blijkt dat integrale analyses leiden tot  preventief handelen. Dit blijkt 

uit minimaal 80% van de verslagen van groepsbesprekingen, uit minimaal 80 % van de groepsplannen, en uit de 

afzonderlijke analyses. 

- De werkwijze van het zorgteam voldoet aan de daarvoor geldende (wettelijke) eisen en is geïntegreerd in de 

(ondersteunings-)structuur van de school. 

Schoolcultuur 

- In het dagelijks werk verbinden de medewerkers de visie van de school met het werk van  alle dag. Dit blijkt onder 

andere uit de jaarplannen. 

- Er worden vormen van collegiale consultatie (intervisie) ingezet, waarbij de persoonlijke ontwikkelbehoefte ruimte 

heeft naast het schoolbelang. Elke medewerker is minimaal bij twee vormen van collegiale consultatie (intervisie) 

betrokken. 

  



Kwaliteitsmanagement 

- Elke medewerker is minimaal bij één teamtraining en bij minimaal één werkproces rondom de persoonlijke 

ontwikkeling betrokken geweest, waarbij analyseren van processen en ‘het met de uitkomsten adequaat handelen’ 

centraal stond. 

- Er is een vastgelegde gezamenlijk gedeelde visie op borging van kwaliteit, mede in het kader van schoolbrede 

analyses. 

- De kwaliteit van de jaarplannen wordt door een extern deskundige als ruim voldoende beoordeeld. 
Personeel 

- Bij navraag bij de startende IB-er wordt geconstateerd dat er sprake is geweest van een  zorgvuldige begeleiding. 

- De begeleiding van (toekomstige) startende IB-ers is geborgd in de werkwijze van de school. 

- Alle leraren voldoen aan de eisen van het lerarenregister. 

- De leraren zijn geregistreerd in het lerarenregister. 

- De directeur voldoet aan de eisen van het schoolleidersregister. 

- De directeur is geregistreerd in het schoolleidersregister. 

Methoden en vakken 

- Er is een nieuwe methode voor Natuur aangeschaft die naar tevredenheid van de leerkrachten wordt gebruikt. 

- Er is een beredeneerd aanbod in de vroeg- en voorschool vanuit KIJK. 

- Het beredeneerd aanbod wordt ook daadwerkelijk aangeboden aan alle kinderen. 

 

Schooljaar 2018/2019 

Sociale Veiligheid 

- In de werkwijze (leerstofaanbod, beschikbare leertijd, integratie in vakken enz.) van de school is geborgd dat er een 

voortgaande aandacht is voor burgerschap en sociale integratie. 

Onderwijsleerproces 

- De afspraken m.b.t. zelfstandig werken zijn besproken, vastgesteld en vastgelegd. 

- In de werkwijze van de school is geborgd dat er aandacht is binnen de gesprekken in het kader van de 

leerlingondersteuning, voor de uitvoering van de afspraken rondom zelfstandig werken. 

- Tijdens de lesbezoeken door de schoolleiding wordt geconstateerd dat alle leerlingen  werken volgens de afspraken 

m.b.t. zelfstandig werken. 

Planmatige ondersteuning 

- Door een extern deskundige wordt, op basis van observatie, vastgesteld dat de IB-er op een coachende wijze haar 

werk doet. 

- In de documenten rondom de leerlingondersteuning worden de verantwoordelijkheden en taken van leerkrachten 

en IB-er, rondom de ondersteuning van de leerling, duidelijk omschreven. 

- Uit de persoonlijke ontwikkelingsplannen en uit de werkwijze binnen de school blijkt dat de medewerkers zich 

professionaliseren. 

Schoolcultuur 

- Uit de uitslag van de personeelstevredenheid is af te leiden dat er binnen de school gewerkt wordt aan een 

professionele schoolcultuur. 

- Uit de uitslag van de personeelstevredenheid is af te leiden dat de interne communicatie, de transparantie en 

onderlinge veiligheid, als positief ervaren wordt. 

- Uit de personeelstevredenheidspeiling en uit de oudertevredenheidspeiling blijkt dat de ouderbetrokkenheid als 

positief ervaren wordt. 

Samenwerken met ouders 

- In het kader van educatief partnerschap zijn de taak en de rol van ouders versus leerkrachten rond de ontwikkeling 

van het kind geconcretiseerd. 

Kwaliteitsmanagement 

- Extern deskundigen constateren op basis van gesprekken en documentanalyse dat binnen de school de 
kwaliteitszorgprocessen met betrekking tot de schoolontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en de 
groepsontwikkeling optimaal (wat inhoud en structuur betreft) op elkaar zijn afgestemd. 
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Personeel 

- De personeelsleden zijn tevreden over de wijze waarop ze individueel en/of groepsniveau worden ondersteund in 

het plannen en organiseren van eigen werk. 

- Extern deskundigen constateren op basis van gesprekken en documentanalyse dat  individuele teamleden op een 

intensieve wijze gecoacht en begeleid worden. (Met name op gebied van onderwijskundig handelen in de groep 

(waaronder differentiatie in instructie, ontwerpen leersituaties), waarbij preventief handelen op basis van analyse 

(onderzoeksvaardigheden) een belangrijk aspect is naast het adequaat pedagogisch handelen). 

Methoden en vakken 

- Schoolleiding, personeel en ouders zijn tevreden over het effectief en verantwoord gebruik van ICT / 
computerprogramma’s in de groep. 

 

7.4. Planning afname vragenlijsten en audits 

Het  kwaliteitshandboek voorziet in de planning van de uit te zetten zelfevaluaties en 

tevredenheidsonderzoeken. Tevens wordt voorzien in een cyclus met betrekking tot de interne audits.  

 

 

  



 

8. Bijlagen 
 

1) Vaststellingsformulier 
2) Schoolprofielen 
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Bijlage 1 

Vaststellingsverklaring Schoolplan 2015-2019 

 

Het schoolplan is door team, bestuur en medezeggenschapsraad vastgesteld voor de periode 1 augustus 

2015 tot 31 juli 2019. 

 

 

 



Bijlage 2 

Schoolprofielen 

Om zicht te krijgen hoe de school presteert met betrekking tot verschillende thema’s, zijn profielen 

samengesteld (NB: Zie voor uitleg afkortingen de tabel onder de profielen). 

Planmatige ondersteuning 

Indicator Resultaat Standaarddevi
atie 

Oorsprong 

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

3.5 0.7 Waarnemen en begrijpen - PO - ZE - 30/09/14 - 
R:16 

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

3.1 0.7 Waarnemen en begrijpen - PO - ZE - 30/09/14 - 
R:16 

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

3.1 0.7 Waarnemen en begrijpen - PO - ZE - 30/09/14 - 
R:16 

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

3.1 0.6 Planmatig handelen - PO - ZE - 30/09/14 - R:16 

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

2.8 0.8 Planmatig handelen - PO - ZE - 30/09/14 - R:16 

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

4.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 30/09/14 - 
R:2 

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

4.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 30/09/14 - 
R:2 

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

3.5 0.5 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 30/09/14 - 
R:2 

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

2.0 1.0 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 30/09/14 - 
R:2 

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

3.0 1.0 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 30/09/14 - 
R:2 

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

2.5 0.5 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 30/09/14 - 
R:2 

De school hanteert een adequaat protocol voor 
medische handelingen. 

2.0 1.0 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 30/09/14 - 
R:2 

De interne begeleider implementeert criteria en 
richtlijnen m.b.t. het opstellen en uitvoeren van 
ontwikkelingsperspectieven. 

2.0 1.0 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 30/09/14 - 
R:2 

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

3.5 0.5 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 30/09/14 - 
R:2 

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

3.5 0.5 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 30/09/14 - 
R:2 

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

3.5 0.5 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 30/09/14 - 
R:2 

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

3.5 0.5 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 30/09/14 - 
R:2 

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

2.5 0.5 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 30/09/14 - 
R:2 
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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) Domein (o) 

De interne begeleider heeft de vereiste administratie 
stipt op orde. 

3.5 0.5 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 30/09/14 - 
R:2 

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

4.0 0.0 Samenwerking met externen - PO - ZE - 30/09/14 - 
R:2 

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

3.5 0.5 Samenwerking met externen - PO - ZE - 30/09/14 - 
R:2 

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

3.1 0.5 Organisatie en aansturing - PO - PTP - 01/11/14 - 
R:18 

Leerkrachten zijn tevreden over de aansturing van de 
leerlingondersteuning. 

2.9 0.5 Organisatie en aansturing - PO - PTP - 01/11/14 - 
R:18 

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

2.8 0.8 Organisatie en aansturing - PO - PTP - 01/11/14 - 
R:18 

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

2.8 0.7 Organisatie en aansturing - PO - PTP - 01/11/14 - 
R:18 

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

3.1 0.7 Organisatie en aansturing - PO - PTP - 01/11/14 - 
R:18 

De leerkracht begrijpt wat het kind nodig heeft. 3.5 0.7 Leerlingenondersteuning - PO - OTP - 01/11/14 - 
R:51 

De leerkracht komt direct in actie wanneer kinderen 
extra begeleiding nodig hebben. 

3.2 0.8 Leerlingenondersteuning - PO - OTP - 01/11/14 - 
R:46 

De leerkracht gaat met ouders in gesprek om een 
compleet beeld te krijgen van het kind. 

3.6 0.7 Leerlingenondersteuning - PO - OTP - 01/11/14 - 
R:52 

De leerkracht denkt samen met de ouders na over wat 
de beste begeleiding is voor hun kind. 

3.6 0.7 Leerlingenondersteuning - PO - OTP - 01/11/14 - 
R:49 

Ouders zijn tevreden over hoe men op school kinderen 
met leermoeilijkheden begeleidt. 

3.4 0.8 Leerlingenondersteuning - PO - OTP - 01/11/14 - 
R:32 

Ouders zijn tevreden over hoe men op school kinderen 
met gedragsmoeilijkheden begeleidt. 

3.0 0.9 Leerlingenondersteuning - PO - OTP - 01/11/14 - 
R:29 

Ouders zijn tevreden over hoe men op school kinderen 
die meer- of hoogbegaafd zijn extra uitdaging biedt. 

2.9 0.9 Leerlingenondersteuning - PO - OTP - 01/11/14 - 
R:19 

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

3.3 0.4 Informeren - SMO - ZE - 30/09/14 - R:4 

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

3.4 0.5 Cultuur - SMO - PTP - 01/11/14 - R:18 

Ouders zijn tevreden over hoe men op school met hen 
samenwerkt rondom de begeleiding van hun kind. 

3.5 0.7 Cultuur - SMO - OTP - 01/11/14 - R:49 

Ouders zijn tevreden over de deskundigheid van de 
intern begeleiders en de zorgspecialisten van de 
school. 

3.3 0.8 Personeel - OM - OTP - 01/11/14 - R:41 

Leerlingen met specifieke onderwijs-behoeften 
ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden. 

3.0 0.0 Resultaten onderwijs - IM - ZE - 30/09/14 - R:4 



LEGENDA 

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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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. 

4.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 30/09/14 - 
R:2 

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

3.5 0.5 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 30/09/14 - 
R:2 

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

3.5 0.5 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 30/09/14 - 
R:2 

De school verzamelt systematisch informatie over de 
kenmerken van de leerlingen-populatie. 

3.0 0.7 Voorwaarden voor kwaliteit - KM - ZE - 30/09/14 - 
R:4 

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

3.0 0.0 Voorwaarden voor kwaliteit - KM - ZE - 30/09/14 - 
R:4 

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

2.0 0.7 Voorwaarden voor kwaliteit - KM - ZE - 30/09/14 - 
R:4 

De school stelt doelen op het gebied van 
schoolontwikkeling. 

3.8 0.4 Systeem voor zelfevaluatie - KM - ZE - 30/09/14 - 
R:4 

De school analyseert systematisch het 
onderwijsleerproces. 

3.3 0.4 Systeem voor zelfevaluatie - KM - ZE - 30/09/14 - 
R:4 

De school analyseert systematisch de 
leerlingresultaten. 

3.8 0.4 Systeem voor zelfevaluatie - KM - ZE - 30/09/14 - 
R:4 

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

3.8 0.4 Systeem voor zelfevaluatie - KM - ZE - 30/09/14 - 
R:4 



Sociale Veiligheid 

Indicator Resultaat Standaard-
deviatie 

Oorsprong 

De leerkracht biedt kinderen structuur. 3.8 0.4 Leefklimaat in de groep - OLP - ZE - 30/09/14 - 
R:16 

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

3.4 0.5 Leefklimaat in de groep - OLP - ZE - 30/09/14 - 
R:16 

Kinderen hebben het naar hun zin in de groep. 3.7 0.6 Leefklimaat in de groep - OLP - OTP - 01/11/14 - 
R:52 

Ouders zijn tevreden over de orde in de groep. 3.5 0.5 Leefklimaat in de groep - OLP - OTP - 01/11/14 - 
R:52 

Kinderen voelen zich gewaardeerd door de leerkracht. 3.7 0.5 Leefklimaat in de groep - OLP - OTP - 01/11/14 - 
R:52 

Ouders zijn tevreden over de omgang tussen kinderen 
in de groep. 

3.3 0.7 Leefklimaat in de groep - OLP - OTP - 01/11/14 - 
R:52 

Kinderen hebben het naar hun zin in de groep. 3.5 0.7 Leefklimaat in de groep - OLP - LTP - 25/06/14 - 
R:117 

De leerkracht kan goed orde houden. 3.5 0.7 Leefklimaat in de groep - OLP - LTP - 25/06/14 - 
R:117 

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

2.9 0.9 Leefklimaat in de groep - OLP - LTP - 25/06/14 - 
R:116 

De leerkracht begrijpt hoe kinderen zich voelen. 2.9 0.8 Leefklimaat in de groep - OLP - LTP - 25/06/14 - 
R:114 

Er gebeuren weinig vervelende dingen in hun groep. 2.8 0.9 Leefklimaat in de groep - OLP - LTP - 25/06/14 - 
R:117 

Kinderen in de groep doen aardig tegen elkaar. 3.1 0.8 Leefklimaat in de groep - OLP - LTP - 25/06/14 - 
R:117 

In de groep hoort iedereen erbij. 3.2 0.8 Leefklimaat in de groep - OLP - LTP - 25/06/14 - 
R:116 

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

3.0 0.9 Leefklimaat in de groep - OLP - LTP - 25/06/14 - 
R:117 

Onderlinge interacties verlopen overwegend positief. 3.3 0.4 Leefklimaat op school - SC - ZE - 30/09/14 - R:4 

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

3.3 0.8 Leefklimaat op school - SC - ZE - 30/09/14 - R:4 

Pestgedrag komt slechts bij hoge uitzondering voor. 2.5 0.9 Leefklimaat op school - SC - ZE - 30/09/14 - R:4 

De sfeer op school draagt positief bij aan het 
welbevinden. 

3.4 0.8 Leefklimaat op school - SC - PTP - 01/11/14 - R:19 

Personeelsleden voelen zich veilig op school. 3.6 0.8 Leefklimaat op school - SC - PTP - 01/11/14 - R:19 

Personeelsleden zijn tevreden over de waardering die 
zij krijgen van collega’s. 

3.4 0.6 Leefklimaat op school - SC - PTP - 01/11/14 - R:19 

Personeelsleden ervaren een sterk gevoel van 
saamhorigheid. 

3.1 0.9 Leefklimaat op school - SC - PTP - 01/11/14 - R:19 

Personeelsleden hebben vertrouwen in elkaar. 3.3 0.6 Leefklimaat op school - SC - PTP - 01/11/14 - R:19 

Personeelsleden zijn tevreden over de manier waarop 
de school wordt geleid. 

3.3 0.8 Leefklimaat op school - SC - PTP - 01/11/14 - R:19 

Personeelsleden zijn tevreden over de rust en orde op 
school. 

2.7 0.8 Leefklimaat op school - SC - PTP - 01/11/14 - R:19 

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

2.7 0.7 Leefklimaat op school - SC - PTP - 01/11/14 - R:18 

Personeelsleden zijn tevreden over hoe ze er in slagen 
pesten te voorkomen. 

2.7 0.8 Leefklimaat op school - SC - PTP - 01/11/14 - R:18 

Kinderen voelen zich veilig op school. 3.6 0.6 Leefklimaat op school - SC - OTP - 01/11/14 - R:52 
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Ouders zijn tevreden over de manier waarop er buiten 
de klas toezicht op kinderen wordt gehouden. 

3.2 0.7 Leefklimaat op school - SC - OTP - 01/11/14 - R:49 

Ouders zijn tevreden over hoe kinderen op het 
schoolplein met elkaar omgaan. 

3.0 0.8 Leefklimaat op school - SC - OTP - 01/11/14 - R:50 

Ouders zijn tevreden over de wijze waarop de school 
omgaat met pestgedrag. 

3.3 0.7 Leefklimaat op school - SC - OTP - 01/11/14 - R:42 

Kinderen voelen zich veilig op school. 3.3 0.9 Leefklimaat op school - SC - LTP - 25/06/14 - R:117 

Leerkrachten helpen snel als er iets vervelends 
gebeurt. 

3.3 0.8 Leefklimaat op school - SC - LTP - 25/06/14 - R:115 

Leerkrachten hebben snel in de gaten als iemand 
gepest wordt. 

2.9 0.9 Leefklimaat op school - SC - LTP - 25/06/14 - R:111 

Kinderen vinden het fijn op het plein. 3.3 0.8 Leefklimaat op school - SC - LTP - 25/06/14 - R:116 

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

3.0 0.9 Leefklimaat op school - SC - LTP - 25/06/14 - R:115 

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

3.1 1.0 Leefklimaat op school - SC - LTP - 25/06/14 - R:116 

Kinderen hebben voldoende vrienden en vriendinnen 
op school. 

3.6 0.8 Aanvaarding - SC - LTP - 25/06/14 - R:117 

Kinderen durven makkelijk iets te vragen in hun groep. 3.2 0.8 Aanvaarding - SC - LTP - 25/06/14 - R:117 

Kinderen doen meestal aardig tegen elkaar. 3.3 0.8 Aanvaarding - SC - LTP - 25/06/14 - R:117 

Kinderen helpen elkaar meestal graag. 3.2 0.8 Aanvaarding - SC - LTP - 25/06/14 - R:116 



 

 

  

Ouderparticipatie 

Indicator Resultaat Standaard-
deviatie 

Oorsprong 

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

3.1 0.7 Waarnemen en begrijpen - PO - ZE - 30/09/14 - 
R:16 

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

3.5 0.5 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 30/09/14 - 
R:2 

De leerkracht gaat met ouders in gesprek om een 
compleet beeld te krijgen van het kind. 

3.6 0.7 Leerlingenondersteuning - PO - OTP - 01/11/14 - 
R:52 

Personeel en ouders werken gemotiveerd samen. 3.0 0.7 Cultuur - SMO - ZE - 30/09/14 - R:4 

Ouders voelen zich serieus genomen. 3.3 0.4 Cultuur - SMO - ZE - 30/09/14 - R:4 

De school biedt ouders mogelijkheden tot inspraak of 
meebeslissen. 

3.3 0.4 Cultuur - SMO - ZE - 30/09/14 - R:4 

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

3.0 0.7 Informeren - SMO - ZE - 30/09/14 - R:4 

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

3.3 0.4 Informeren - SMO - ZE - 30/09/14 - R:4 

Personeelsleden en ouders werken gemotiveerd 
samen. 

3.3 0.5 Cultuur - SMO - PTP - 01/11/14 - R:19 

Ouders worden serieus genomen. 3.4 0.6 Cultuur - SMO - PTP - 01/11/14 - R:19 

Personeelsleden praten integer over ouders. 2.9 0.6 Cultuur - SMO - PTP - 01/11/14 - R:19 

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

3.4 0.5 Cultuur - SMO - PTP - 01/11/14 - R:18 

Ouders voelen zich welkom op school. 3.6 0.6 Cultuur - SMO - OTP - 01/11/14 - R:52 

Ouders voelen zich serieus genomen. 3.4 0.8 Cultuur - SMO - OTP - 01/11/14 - R:52 

Ouders zijn tevreden over hoe de school omgaat met 
klachten en kritiek. 

3.2 0.9 Cultuur - SMO - OTP - 01/11/14 - R:44 

Ouders zijn tevreden over hoe men op school met hen 
samenwerkt rondom de begeleiding van hun kind. 

3.5 0.7 Cultuur - SMO - OTP - 01/11/14 - R:49 

Ouders zijn tevreden over de mogelijkheden die de 
school hen biedt om mee te doen met schoolse 
activiteiten. 

3.7 0.6 Cultuur - SMO - OTP - 01/11/14 - R:49 

Ouders zijn tevreden over de inspraakmogelijkheden 
die de school biedt. 

3.4 0.8 Cultuur - SMO - OTP - 01/11/14 - R:51 

Ouders zijn tevreden over hoe de school hen 
informeert over de vorderingen van hun kinderen. 

3.5 0.7 Informeren - SMO - OTP - 01/11/14 - R:51 

Ouders zijn tevreden over hoe de leerkracht hen 
informeert over de aanpak in de groep. 

3.3 0.7 Informeren - SMO - OTP - 01/11/14 - R:50 

Ouders zijn tevreden over hoe ze geïnformeerd 
worden over de gang van zaken op school. 

3.5 0.6 Informeren - SMO - OTP - 01/11/14 - R:52 

Ouders vinden de informatie van de school 
begrijpelijk. 

3.7 0.4 Informeren - SMO - OTP - 01/11/14 - R:52 
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Leerlingparticipatie 

Indicator Resultaat Standaard-
deviatie 

Oorsprong 

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

3.4 0.5 Leefklimaat in de groep - OLP - ZE - 30/09/14 - 
R:16 

De leerkracht bereikt dat kinderen van en met elkaar 
leren. 

3.4 0.5 Leerklimaat in de groep - OLP - ZE - 30/09/14 - 
R:16 

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

3.0 0.4 Leerklimaat in de groep - OLP - ZE - 30/09/14 - 
R:16 

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

2.9 0.6 Instructie - OLP - ZE - 30/09/14 - R:16 

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

2.9 0.9 Leefklimaat in de groep - OLP - LTP - 25/06/14 - 
R:116 

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

3.0 0.9 Leefklimaat in de groep - OLP - LTP - 25/06/14 - 
R:117 

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

2.9 1.0 Leerklimaat in de groep - OLP - LTP - 25/06/14 - 
R:114 

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

2.7 0.9 Instructie - OLP - LTP - 25/06/14 - R:111 

De leerkracht laat kinderen vertellen wat ze geleerd 
hebben. 

3.1 0.8 Instructie - OLP - LTP - 25/06/14 - R:113 

Kinderen leren te zeggen hoe ze over dingen denken. 2.9 0.9 Leerstofaanbod - OLP - LTP - 25/06/14 - R:114 

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

3.1 1.0 Leefklimaat op school - SC - LTP - 25/06/14 - R:116 



 

Professionele schoolcultuur 

Indicator Resultaat Standaard-
deviatie 

Oorsprong 

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

3.0 0.7 Werkklimaat op school - SC - ZE - 30/09/14 - R:4 

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

2.8 0.8 Werkklimaat op school - SC - ZE - 30/09/14 - R:4 

De school realiseert open communicatie. 3.3 0.4 Interne communicatie - SC - ZE - 30/09/14 - R:4 

De leerkrachten werken vanuit een gezamenlijk 
onderwijsvisie. 

3.5 0.5 Visiegericht - SC - ZE - 30/09/14 - R:4 

De onderwijskundige vernieuwingen hebben draagvlak 
binnen het team. 

3.5 0.5 Visiegericht - SC - ZE - 30/09/14 - R:4 

Er wordt doelgericht gebruik gemaakt van elkaars 
kennis en kwaliteiten. 

2.6 0.7 Werkklimaat op school - SC - PTP - 01/11/14 - R:19 

Er is veel aandacht voor leren van en met elkaar. 2.7 0.8 Werkklimaat op school - SC - PTP - 01/11/14 - R:19 

Personeelsleden werken gemotiveerd samen. 3.3 0.6 Werkklimaat op school - SC - PTP - 01/11/14 - R:19 

Het is op school gewoon om elkaar aan te spreken op 
afspraken en verant-woordelijkheden. 

3.0 0.8 Werkklimaat op school - SC - PTP - 01/11/14 - R:19 

Op school is veel ruimte voor eigen initiatief. 3.1 0.9 Werkklimaat op school - SC - PTP - 01/11/14 - R:19 

Personeelsleden leren graag nieuwe dingen, 
werkwijzen en inzichten. 

3.1 0.6 Werkklimaat op school - SC - PTP - 01/11/14 - R:19 

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

3.4 0.6 Werkklimaat op school - SC - PTP - 01/11/14 - R:19 

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

2.8 0.7 Werkklimaat op school - SC - PTP - 01/11/14 - R:19 

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

2.9 0.6 Werkklimaat op school - SC - PTP - 01/11/14 - R:19 

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

3.3 0.7 Werkklimaat op school - SC - PTP - 01/11/14 - R:18 

Tijdens overlegmomenten staat het concreet maken 
van de onderwijsvisie centraal. 

2.7 0.6 Visiegericht - SC - PTP - 01/11/14 - R:18 

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

3.1 0.6 Visiegericht - SC - PTP - 01/11/14 - R:18 

Personeelsleden worden voldoende betrokken bij de 
visievorming van de school. 

3.1 0.9 Visiegericht - SC - PTP - 01/11/14 - R:19 

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

2.9 0.7 Visiegericht - SC - PTP - 01/11/14 - R:18 

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

2.9 0.6 Visiegericht - SC - PTP - 01/11/14 - R:18 

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

3.1 0.7 Visiegericht - SC - PTP - 01/11/14 - R:17 

Indicator Resultaat Standaard-
deviatie 

Oorsprong 

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

4.0 0.0 Personeel - OM - ZE - 30/09/14 - R:4 
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