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VOORWOORD

Voor u ligt het schoolplan 2015-2019 van basisschool Jeanne d’Arc. 
Dit plan zal onze reisgids zijn voor de komende vier jaren. 

Deel 1 omschrijft de ontwikkelingen en voornemens van stichting Xpect Primair.
Deel 2 omschrijft de ontwikkelingen en voornemens van basisschool Jeanne d’ Arc.

Basisschool Jeanne d’Arc valt  onder de stichting Xpect Primair. Voorafgaand aan 
de vaststelling van dit schoolplan is op stichtingsniveau het strategisch beleidsplan 
2015-2019 uitgewerkt en zijn de bovenschoolse toekomstuitspraken en ontwikke-
lingsfasen verweven.

Een plan waarin de school de strategische ambities beschrijft met het besef dat de 
maatschappelijke omgeving het noodzakelijk kan maken om de ambities bij te stel-
len of te wijzigen.

Het meerjarenplan  wordt concreet uitgewerkt in acties en middelen in het Integraal 
Locatieplan, zoals dat opgesteld dient te worden vanuit T-Primair, de Tilburgse coö-
peratie van basisscholen. De plannen zijn niet los van elkaar te zien.

Het schoolplan en meerjarenplan zijn tot stand gekomen na overleg met kinderen, 
ouders en medewerkers van de basisschool en kinderopvang. Professionals uit de 
wijk hebben ook bijgedragen.

We zien met vertrouwen de toekomst tegemoet en wensen u veel leesplezier.

Jopie de Bruin
Directeur
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“In de kern van  

moeilijkheden,  

liggen mogelijkhed
en”
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In Tilburg is 1 Jenaplanschool; De Jeanne D’Arc school. Kinderen willen zelf leren, 
zelf kunnen kiezen en plannen. Dat staat de komende jaren bij ons centraal. Met 
uitnodigende en boeiende lessen zijn kinderen actief en betrokken bij het eigen 
leren. Het gaat om begrijpen en begrepen worden. 

Op basisschool Jeanne d’Arc werken we groepsoverstijgend.
In onze leef- en werkgemeenschap gaan we samen op ontdekkingsreis
door middel van leerarrangementen. Kinderen onderzoeken, werken thema’s uit, 
bedenken samen oplossingen en presenteren dat aan de groep.

Jij telt mee en er wordt naar je geluisterd. Niet alleen als je je hand opsteekt, maar 
omdat we vinden dat jouw mening ertoe doet. In gesprekken bepalen we samen 
wat we belangrijk vinden en hoe we elkaar gaan helpen. Kinderen van de leer-
lingenraad bespreken 7 keer per jaar wat zij vinden dat er anders kan op school. 
Dat gebeurt op allerlei manieren. Leerlingen geven bijvoorbeeld via onze Raad 
van Kinderen advies aan het bestuur van de Efteling. 

Wereldwijs worden, zodat je je kunt redden in de wereld en met verschillende 
werkelijkheden kunt omgaan is belangrijk voor je toekomst. We maken ons on-
derwijs betekenisvol door aan te sluiten op de belevingswereld van kinderen, 
door de buitenwereld naar binnen te halen en een onderzoekende houding te 
stimuleren. 
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We zijn een gastvrije school en werken samen met de peuterspeelzaal aan een 
doorgaande lijn. In de Topklas ondersteunen we leerlingen die wat extra tijd no-
dig hebben om hun talenten te verzilveren. In de Taalschool helpen we leerlingen 
die pas in Nederland zijn om te wennen en de taal te leren. We doen dat in samen-
werking met Plein 013. 

Samen met ouders maken we afspraken over de invulling van hun educatief part-
nerschap, waardoor we ons onderwijs nóg uitnodigender maken. 
Gedurende de week wisselen we bewust af tussen spelen, leren, gesprek en vie-
ren. Zelf doen èn samen doen. 

Bij eigenaarschap hoort voor ons aandacht voor de eigen professionele ontwik-
keling. Het onderwijs van nu en de toekomst vraagt dat we onszelf voortdurend 
en met passie blijven verbeteren. De komende jaren gaan we dat nóg verder 
uitbouwen.

Samenwerking van verschillende leeftijdsgroepen is bij ons aan de orde van  
de dag. 

Op Jenaplanschool Jeanne d’Arc ontwikkel je talenten, blijf je gemotiveerd en 
ervaar je succes. Iedereen is uniek en samen zijn we sterk. 
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“Of we vinden een weg, of we maken er één.”



Met het strategisch beleidsplan “Oog voor  
verbinding” van onze stichting hebben we een 
belofte gedaan aan onze leerlingen, ouders 
en medewerkers. De ambities die beschreven 
staan in dit plan verwoorden en verbeelden een  
andere koers in denken en handelen. Deze  
ingeslagen weg vraagt ook om een andere manier 
van organiseren. Daar hoort naar ons idee een  
Rijnlandse manier van organiseren bij. We gaan 
de organisatie qua structuur stap voor stap op 
een Rijnlandse wijze inrichten. 

Het Rijnlands organiseren is onder te verdelen in 
drie uitgangspunten:
 1.  We willen een lerende organisatie zijn. 

Hierbij zijn erkende ongelijkheid en leren 
het uitgangspunt;

 2.  Eigenaarschap creëren is van belang in het 
Rijnlands denken. Het gaat over samen cre-
eren en samen maken. Op deze manier is 
er een groter leereffect.

 3.  Bij het Rijnlands denken gaan we uit van 
pluriformiteit. Er wordt niet gewerkt op ba-
sis van standaarden en controle. Wel wordt 
er een ondergrens geformuleerd en be-
waakt.

Het begrippenkader van Rijnlands werken is 
wezenlijk anders dan dat van zijn tegenhanger;

Deze omslag is een ontwikkelproces en zal 
niet bij iedereen op dezelfde manier verlopen.  
We gaan het gedrag eigen maken dat past bij 
deze zienswijze. We zullen gaan werken met  
resultaatverantwoordelijke teams en units om 
het eigenaarschap en het leerrendement te  
verhogen. 

Voor de leidinggevenden binnen onze organisa-
tie houdt dit in dat zij meer dienend en dienst-
verlenend worden. Om onze directeuren toe te 
rusten dit veranderingsproces te begeleiden, 
zullen we gezamenlijk werken aan het uitbou-
wen van onze professionaliteit. Dit doen we  
met alle directeuren, de bestuurder en de  
managers door middel van een management  
development traject.

Binnen onze organisatie  
zijn de scholen het cen-
trum, alle andere zaken zijn 
faciliterend en liggen daar-
omheen. 
Wij realiseren ons dat de 
wereld om ons heen vaak 
Angelsaksisch is ingericht 
en hier zullen we op gepas-
te wijze mee omgaan.

De Rijnlandse manier van 
werken past prima bij de 
opvattingen van het team 
van de Jeanne d’Arcschool 
over zelfsturende teams en 

de wil om een zelfsturend team te zijn. U kunt 
dit schoolplan lezen als een reisgids. In  Deel 1 
een uitwerking van de organisatiereis.In Deel 2 
beschrijven we de schoolreis die leidt tot ver-
nieuwing. Het theoretisch kader van het Rijn-
lands denken is uitgangspunt en Peter Petersen 
geeft ons het kompas van Jenaplan waarop we de 
koers bepalen. Het schoolplan is een levend do-
cument. De leerkracht kunne het hanteren om te 
bepalen of we nog op de goede weg zijn en hun 
eigen ontwikkeling daar aan spiegelen.

INLEIDING

Anglo-Amerikaans Rijnlands

Wie de baas is mag het zeggen Wie het weet mag het zeggen

Doelstelling als vertrekpunt Hier en nu als vertrekpunt

Regel gedreven Principe gedreven

Regels zijn regels Contextgevoelig

Functie als norm (specialisatie) Vakmanschap als norm (allround)

Coördinatie van bovenaf Coördinatie op de werkvloer

Staf stuurt Primair proces staat centraal

Verticale communicatie Laterale of horizontale communicatie

Individuele ambitie Collectieve ambitie

Stappenplan Ontwikkelingsgericht

Van nut Van waarde

13



14

“De toekomst 

begint vandaag.”
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WAT BINDT ONS? 
IDENTITEIT XPECT PRIMAIR

Onze scholen zijn verbonden op de vier waar-
den Verwondering, Vertrouwen, Respect en 
Vergevingsgezindheid. 

•  Met Verwondering bedoelen we dat we ande-
ren de ruimte geven en elkaar aanzetten om 
met andere ogen te kijken naar het bekende en 
het onbekende onbevangen tegemoet treden. 
Dat we ieders kwaliteiten aanspreken, uitdagen 
om een stap extra te zetten en laten zien dat ge-
wone dingen ook bijzonder kunnen zijn.

•  Met Vertrouwen bedoelen we dat we zeggen 
wat we doen en doen wat we zeggen, dat we 
fouten durven te maken, afspraken nakomen en 
dat we investeren in het versterken van relaties.

•  Met Respect bedoelen we dat we onbevooroor-
deeld luisteren en de tijd nemen om het ver-
haal van de ander te horen. Dat we elkaar niet 
kwetsen. Bewust zijn van het effect van woor-
den en handelen, dat we niet over de ander, 
maar met de ander praten en dat we openstaan 
voor andere levensbeschouwingen.

•  Met Vergevingsgezindheid bedoelen we dat 
we elkaar nieuwe kansen geven, dat we ver-
schillen uitpraten en elkaar kunnen vergeven, 
dat we uitgaan van het goede in de mens.

Met deze kernwaarden geven we aan wat de  
primaire drijfveren zijn voor ons handelen. Waar 
we in geloven. Ons onderwijs biedt kinderen 
maximale mogelijkheden om zich te ontplooien 
en hun eigen plaats te vinden in de samenleving. 

WAAR WILLEN WE NAARTOE? 
7 TOEKOMSTUITSPRAKEN

1.  DE EIGENHEID VAN IEDER KIND IS  
RICHTSNOER VOOR ONS ONDERWIJS 

2.  IEDEREEN ZET DE NOODZAKELIJKE  
STAPPEN OM TE ONTWIKKELEN EN  
VERDER TE KOMEN 

3.  DE LEEROMGEVING MAAKT  
NIEUWSGIERIG EN NODIGT UIT  
TOT LEREN EN ONTDEKKEN 

4.  TER BEVORDERING VAN HET PRIMAIRE 
PROCES WERKEN WE BINNEN EN BUITEN 
DE SCHOOL INTENSIEF SAMEN 

5.  ZELFONDERZOEK IS DE BASIS VOOR  
NIEUWE IDEEËN EN HET VERBETEREN  
VAN PRESTATIES 

6.  OUDERS WORDEN ALS EDUCATIEF  
PARTNER BETROKKEN 

7.  ER IS OOG VOOR WAT MENSEN  
ONDERSCHEIDT EN BINDT 



“Je leert v
oor jezelf 
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roep dat no
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WELKE VAARDIGHEDEN  
ZETTEN WE IN?
We hebben vier competenties gedefinieerd die 
voor iedereen werkzaam binnen Xpect Primair 
zichtbaar moeten zijn in gedrag en houding. 

DIALOOG: 
Dialoog is een gesprek met diepgang, vanuit de 
intentie om dichter bij elkaar te komen en van 
elkaar te leren.

SAMENWERKEN: 
Samenwerken doe je om resultaat te bereiken, 
doelen te behalen, te inspireren en te ondersteu-
nen. Je kunt elkaar aanvullen vanuit afzonderlij-
ke competenties of zodanig versterken dat er 
een synergie ontstaat.

NIEUWSGIERIGHEID: 
Nieuwsgierigheid is een intrinsieke behoefte 
om te ontdekken, om vragen te stellen naar de 
diepere achtergronden en beweegredenen. Van 
daaruit zet je stappen in je leerproces.

FLEXIBILITEIT: 
We hebben een flexibele geest nodig om de 
juiste ontwikkeling tot stand te brengen, om los 
te komen van vastzittende patronen en te ver-
nieuwen. Het vraagt lef en de bereidheid om in 
actie te komen.

 

WAT GAAN WE ZIEN OP  
ONZE SCHOLEN?  
De zeven toekomstuitspraken houden een  
belofte in aan alle leerlingen van Xpect Primair 
en hun ouders om kwalitatief goed en eigentijds 
onderwijs te bieden. Daarnaast geven ze rich-
ting aan de professionals die deze uitspraken 
gaan concretiseren in de dagelijkse praktijk. 
Voor iedere toekomstuitspraak hanteren we drie  
fasen in het didactisch en pedagogisch handelen 
op de scholen, de inrichting van het leerproces 
en in de communicatie. We verwachten dat elke 
school een ambitieniveau bepaalt, waarbij het 
fasenmodel en de ambities op stichtingsniveau, 
zoals beschreven in het strategisch beleidsplan, 
worden gebruikt als inspiratiebron.
Naast de algemene omschrijving van de ken-
merken per fase, geven we aan wat de leerlin-
gen merken van deze zeven toekomstuitspraken 
en welke beloften leerkrachten doen om deze  
ambities tot realiteit te maken.
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SCHOOL 
Ieder uniek, samen sterk is de slogan van de 
Jeanne d’Arcschool. Een school in het centrum 
van de wijk ’t Zand met op loopafstand het wijk-
centrum, openbare bibliotheek, winkelcentrum, 
treinstation Tilburg University en het Wandel-
bos. Een unieke school met onderwijs vanuit het 
jenaplan-concept. 

Overzicht van de wijk ‘t Zand

De leerlingen komen vooral uit de wijk ‘t Zand 
en de subwijken: Kruidenbuurt, Kleurenbuurt, 
Abdij & Torenbuurt. Het Zand is een focuswijk.
Focuswijk is een nieuw begrip in het Tilburgse. 
Deze wijken krijgen de komende jaren extra 
aandacht. In de wijkanalyse  van 2014 (wijktoets 
’t Zand) staat het herstellen van het gevoel van 
veiligheid en vertrouwen bij de bewoners van 
de wijk centraal. 

19

“Je hoeft niet 

de hele reis te pl
annen 

vind een mooi vert
rekpunt 

en ga op pad”

DE SCHOOLREIS

Aantal inwoners: 11.090 
Geboorte (2008): 125 
Sterfte (2008): 135 
Niet-westerse allochtonen: 27%
Bevolkingsdichtheid:  
6.919 personen per km2

Leeftijd (2010)
0 tot 15: 12% 
15 tot 25: 17% 
25 tot 45: 28% 
45 tot 65: 22% 
65 en ouder: 21%

Samenstelling huishoudens 
(2010)
Eenpersoonshuishoudens: 55%
Huishoudens zonder kinderen: 
25%
Huishoudens met kinderen: 20%
Aantal huishoudens: 6.200
Gemiddelde grootte: 1,8 pers.

Arbeid
Werkzame personen (2008): 69% 
(van bevolking 15-64 jaar)
Bijstandsuitkeringen (2009): 62 
per 1000 huishoudens 

Wonen
Gemiddelde woningwaarde 
(2010): 164.000 euro (WOZ)
Aantal woningen (2010): 5.435 
Huur / Koop (2010): 57% / 43%

Inkomen (2009)
Gemiddeld: 21.600 euro  
per inkomensontvanger
Lage inkomens: 50%
Hoge inkomens: 8%



Veiligheid is een item dat in de vorige school-
planperiode een speerpunt was. Dat heeft erin 
geresulteerd dat het op school rustiger is dan 
voorgaande jaren. Je merkt het als je door de 
gangen en op de speelplaats loopt. Doorgaans  
heerst er een rustige werksfeer. Af en toe steekt 
(verbale) agressie nog wel de kop op. Het team 
is hier specifiek geschoold om hier mee om te 
gaan en er is een gedragsprotocol in werking 
gezet (time-out protocol). 

Een anti-pestprotocol is opgesteld en gaat een 
werkbaar document worden dat hiervoor hand-
vatten geeft aan leerlingen, ouders en team. 
Het gevoel van onveiligheid, dat in de wijk wordt 
ervaren, betekent voor de school dat we kinde-
ren weerbaar moeten maken en de school als 
veilige haven moeten trachten te handhaven. 
We zien kinderen die thuis op- of onder de ar-
moedegrens leven. 

Voor de school betekent het dat er terughou-
dendheid moet zijn bij het team, bij het vragen 
om bijdragen voor (buiten)schoolse activiteiten. 
Veel naschoolse activiteiten, verzorgd vanuit het 
Integraal locatieplan (voorheen Brede School)  

zijn gratis voor onze leerlingen. 
We zien dat het vertrouwen in instanties bij ou-
ders niet groot is. Ook de drempel naar het ma-
nagement wordt door ouders vaak als hoog be-
schouwd. 

Afgelopen jaren is er al veel geïnvesteerd om 
zaken beter te stroomlijnen en deze drempel te 
verlagen. 

Van het team en management van Jeanne d’Arc 
vraagt dat laagdrempelige bereikbaarheid. Vóór 
school zijn ouders welkom in de school, na school 
lopen leerkrachten met de kinderen mee naar 
buiten, zodat zij gemakkelijk aanspreekbaar zijn 
voor ouders. Er worden gezamenlijke momenten 
gecreëerd waarin ontmoeting mogelijk is. Voor 
ouders betekent het dat zij ook de stap moeten 
zetten. Om hen daarbij te ondersteunen, worden 
in de ouderkamer cursussen aangeboden om de 
mondigheid en het zelfvertrouwen van ouders te 
vergroten. 

Via het ondersteuningsteam is de school in staat 
ouders en kinderen beter, sneller en laagdrem-
peliger te helpen. Ouderbetrokkenheid is een 

punt dat aandacht behoeft. Het invoeren van het 
educatief partnerschap en de komst van de ou-
derkamer dragen al bij aan een grotere ouder-
betrokkenheid. In de nieuwe schoolplanperiode 
gaat dit nog nadrukkelijker gestalte krijgen, zo-
dat de driehoek: leerling, ouders en school een 
nog stevigere wordt. Vanuit het gezegde “It takes 
a village to raise a child” gaan we het Educatief 
Partnerschap verder vorm geven.

Uit de oudertevredenheidspeiling van 2013 
blijkt dat ouders de zorg en begeleiding als be-
langrijkste reden opgeven waarom zij voor de 
school kiezen. Vooral de omgang van de leer-
kracht met de leerling, de sfeer in de klas en de 
aandacht voor taal worden als positief ervaren. 
Daarnaast geven ouders een aantal ontwikkel-
punten met betrekking tot schoolgebouw en 
omgeving, omgaan met pesten, aandacht voor 
sociaal-emotionele ontwikkeling en  aandacht 
voor uitstapjes en excursies. 

Met name aandacht voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling en omgaan met pestgedrag heeft 
in 2013-2015 veel aandacht gehad en geresul-
teerd in een beter schoolklimaat.
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Ruimte voor ideeën, notities en/of overdenkingen.
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In de komende schooljaren zal er nadrukkelijk 
aandacht zijn voor schoolgebouw en omgeving, 
het organiseren van uitstapjes en excursies. 
Daarnaast willen we de profilering als jenaplan-
school verder uitwerken.

De grootte van de school is een aantal jaren sta-
biel. Er is de wens om te groeien naar ongeveer 
200 leerlingen. Door duidelijk profileren van het 
concept jenaplan in de 21ste eeuw zullen meer 
ouders de keuze voor de school gaan maken.
De oudergroep die bewust voor het jenaplan-
concept kiest zal ingezet worden om dit verder 
mee uit te werken. Zij zijn de ambassadeurs van 
de school op dit vlak.
Er zal een doelgerichte werving gaan plaatsvin-
den.

De school heeft op 1-5-2015 155 leerlingen, 
verdeeld over 7 groepen en een taalschool. De 
school valt bij de inspectie onder de categorie 
> 15% gewichtenleerlingen, bepaald via het op-
leidingsniveau van de ouders. Een kleine 70% 
van de kinderen heeft een ouder met een andere 
culturele achtergrond dan de Nederlandse. 

In  59 % van de gezinnen wordt thuis geen Ne-
derlands gesproken of is Nederlands de tweede 
taal.

26 % van de gezinnen zijn een-oudergezinnen.
Een aantal gezinnen leeft op of onder de armoe-
degrens en is aangewezen op de voedselbank. 
Een aantal gezinnen komt wel eens in aanraking 
met de wijkpolitie en/of justitie. Over deze ar-
moede en criminaliteit zijn echter geen cijfers 
bekend.

Vanwege de samenstelling van de groep kinde-
ren waar we voor gaan en waar we voor staan zo-
als hierboven beschreven stellen we onszelf een 
duidelijke opdracht.

Vanuit een positieve grondhouding kijken we 
naar de ontwikkeling van de kinderen die 
aan ons zijn toevertrouwd. De focus ligt op het  
primaire proces. 
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De kernwaarden van Xpect Primair; Verwonde-
ring, Vertrouwen, Respect en Vergevingsgezind-
heid zijn ook de kernwaarden van de Jeanne 
d’Arc. Deze kernwaarden hebben we meegeno-
men in de ontwikkeling van onze visie.

De visie op ons onderwijs hebben we als volgt 
geformuleerd:

Kinderen willen leren!
Op jenaplanschool Jeanne d’Arc ben je  
eigenaar van je eigen leerproces.  
Daar ontwikkel je talenten, blijf je  
gemotiveerd en succesvol! Door dit met  
elkaar te delen verrijk je elkaar.

Ieder uniek, samen sterk!                                             

Team mei 2015

Aan deze visie igt een mentaliteitsverandering 
ten grondslag. Een overgang van het denken in 
problemen naar het denken in mogelijkheden. 
We zijn er van overtuigd dat kinderen willen 
leren. Zij zijn intrinsiek gemotiveerd om zich te 
ontwikkelen. Het is aan ons om te zorgen dat die 
motivatie gaandeweg de schoolcarrière niet ver-
loren gaat. We willen dat kinderen er van over-
tuigd zijn dat zij alles kunnen onderzoeken en 
uitproberen wat zij zouden willen, dat zij over-
tuigd zijn van de eigen ontwikkelkracht.

What you dream
Is

What you can

HOE ZIJN WE TOT DEZE VISIE GEKOMEN? 
HET PROCES.
Met team en ouders zijn de strategische uitspra-
ken van Xpect Primair verkend. We hebben ons 
de vraag gesteld waar wij staan in dit proces 
en wat we over vier jaar bereikt willen hebben. 
Daarnaast hebben we met team-ouders-leerlin-
gen een sterkte en zwakte-analyse gemaakt om 
te bepalen waar onze kansen en bedreigingen 
liggen.

In februari-maart heeft er een diepte-analyse 
plaatsgevonden die ons richtlijnen heeft gege-
ven voor het ontwikkelen van ons onderwijssys-
teem. Daarna hebben we met elkaar de speer-
punten voor de komende vier jaar bepaald en 
omschreven.

Als ik directeur was, 
dan zitten we niet vaak in de klas. 
We gaan dan dansen, zingen en springen.
En nog meer leuke dingen,
zoals zwemmen en rennen.
En ik wil muziek en gymmen leren.

Tessa uit roep 4

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 
HET DOEL.

1 De eigenheid van ieder kind is richtsnoer 
voor ons onderwijs
We gaan uit van eigen leerdoelen van het kind. 
Het leergesprek met het kind neemt een centra-
le plaats in bij de begeleiding van de leeront-
wikkeling. 
De leerkracht gebruikt het persoonlijk leerdoel 
van de leerling als uitgangspunt om leersituaties 
te ontwerpen.
De leerkracht ontwikkelt zich van onderwijzer 
naar coach.

2 Iedereen zet de juiste stappen om te ontwik-
kelen en verder te  komen
We weten wat de leerstijl van het kind is en 
stemmen ons handelen daar op af. We helpen 
het kind  de vaardigheden kritisch denken, pro-
bleemoplossend vermogen, zelfstandig plannen 
te ontwikkelen. Het zijn belangrijke vaardighe-
den die passen bij het onderwijs van deze tijd.
Kortom: de leerkracht bekwaamt zich in het her-
kennen van leerstijlen en  ondersteunen van kin-
deren bij het ontwikkelen van de 21ste  century 
skills.

ONS ONDERWIJS
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3 De leeromgeving maakt nieuwsgierig en 
nodigt uit tot leren en  ontdekken
Kinderen leren vanuit een betekenisvolle con-
text. De school en klaslokalen zijn zodanig in-
gericht dat kinderen geprikkeld worden tot ont-
dekken en experimenteren.
Leerkrachten stellen de juiste vragen om kinde-
ren uit te lokken tot leren.
De leerkracht kent de leerlijnen en gebruikt de 
methode als hulpmiddel in plaats van leidraad.

4 Ter bevordering van het primaire proces 
werken we binnen en buiten de school inten-
sief samen
Kinderen gaan regelmatig op excursie of krijgen 
bezoek in de klas gerelateerd aan het onder-
werp waar zij meer van willen weten.   
De leerkrachten ontwikkelen een professionele 
leergemeenschap waarbij het  ontwerpen van 
rijke leersituaties centraal staat in de context van 
jenaplanonderwijs. We leren van en met elkaar. 
Tweewekelijks zijn alle teamleden daarvoor op 
school.

5 Zelfonderzoek is de basis voor nieuwe idee-
en en het verbeteren  van prestaties
We zien een onderzoekende houding in de 
school, zowel bij teamleden als bij kinderen. 
Vragen leiden tot onderzoek, experimenteren 
en leren. 

6 Ouders worden als educatief partner be-
trokken
De ouder denken mee over de leerontwikkeling 
van hun kind. Zij hebben inzicht in de persoon-
lijke leerdoelen. In het gesprek kind-ouder-leer-
kracht wordt vastgelegd wat ieders bijdrage zal 
zijn om het kind te ondersteunen en te begelei-
den. 

7 Er is oog voor wat mensen onderscheidt en 
bindt
Ieder kind voelt zich gezien en gekend. Teamle-
den delen kennis en weten waar ieders kracht, 
kennis en kunde ligt. We ontwikkelen gezamen-
lijke taal om het onderwijs verder vorm te geven. 
We verwoorden (leerkracht) gedrag. Ouders 
zetten persoonlijke talenten in ten dienst van de 
school.

HOE RICHTEN WE ONS ONDERWIJS IN?
We hebben de ontwikkelthema’s bepaald. Zij 
staan weergegeven in onderstaande mindmap. 
De thema’s zijn elk onder te verdelen in 3 ont-
wikkelpunten.
Dat levert voor de komende 4 jaren 9 ontwikkel-
punten op. 
In de school zijn 9 kartrekkers. Zij bewaken de 
voortgang van de ontwikkelpunten; taal, reke-
nen & wiskunde, VVE, ICT, techniek, cultuur, le-
ren leren, jenaplan, leerarrangementen.
Er is een tweewekelijks overleg met alle leer-
krachten waarin het ontwikkelen van het onder-
wijs centraal staat.
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“Volg je de ont
wikkelingen 

of ontwikkel je
 jezelf?”

Over vier jaar hebben we een professionele 
leergemeenschap. Dat is te zien aan de volgen-
de aspecten:
•  Er is voorzien in een structuur voor de uit-

wisseling van verworven inzichten en goede 
praktijken.

•  De onderwerpen van collectieve leerproces-
sen zijn verbonden met ontwikkelingen in de 
school.

•  In de school is structureel tijd en ruimte vrij-
gemaakt voor collectieve leerprocessen tus-
sen teamleden.

•  Er is systematische aandacht voor de bege-
leiding en voor de bewaking van de kwaliteit 
van de collectieve leerprocessen.

•  In de organisatie van het primaire proces is 
gezamenlijk werken van de teamleden bij de 
uitvoering van het onderwijs ingebouwd. 

•  Op de agenda van de teamvergaderingen 
komen vooral onderwijsinhoudelijke zaken 
voor. 

HOE WERKEN WE AAN VERBETERING VAN 
KWALITEIT? DE KERNDOELEN
Uit inspectiebezoek van 2012 en diepteanalyse 
in 2015 is gebleken dat de leerresultaten van 
kinderen structureel niet op orde zijn. 
Er worden soms goede resultaten gehaald en in 
een aantal leerjaren gerepareerd wat eerder is 
blijven liggen of onvoldoende verankerd is in 
kennis. 
Het rekenonderwijs baart grote zorg en begrij-
pend lezen is structureel niet op orde. 
De start in het kleuteronderwijs zou sterker inge-
zet kunnen worden om een goede doorgaande 
lijn vanaf groep 1-2 op te bouwen. 
Het analyseren en verbeteren wordt door de in-
terne begeleider (IB-er) gecoördineerd. Leer-
krachten zijn nog onvoldoende alleen of geza-
menlijk eigenaar van de urgentie tot verbeteren. 
De registratie van de leerresultaten is op orde, 
maar het proces van structureel verbeteren is 
nog onvoldoende planmatig ingezet. 
Dat vraagt om stevig neerzetten van doelgericht 
onderwijs gericht op de kerndoelen en de refe-
rentieniveaus.

De kerndoelen voor de Nederlandse taal be-
staan uit 12 uitspraken die er samengevat op 
neerkomen dat kinderen met plezier gaan lezen, 
moeten kunnen begrijpen wat zij lezen en zich 
hier kritisch een mening over kunnen vormen.
Voor ons is het zaak de strategieën rondom be-
grijpend lezen en woordenschat doelgericht in 
te zetten zodat de kerndoelen bereikt kunnen 
worden. We zullen dit doen in samenwerking 
met scholen van Xpect Primair. 

De kerndoelen voor het reken- en wiskundeon-
derwijs bestaan uit 11 afspraken die er samen-
gevat op neerkomen dat  in de loop van het pri-
mair onderwijs  kinderen zich - in de context van 
voor hen betekenisvolle situaties - geleidelijk 
vertrouwdheid verwerven met getallen, maten, 
vormen, structuren en de daarbij passende re-
laties en bewerkingen. Ze leren ‘wiskundetaal’ 
gebruiken en worden wiskundig geletterd en 
gecijferd. 
We hebben onder begeleiding van een reken-
specialist het verbetertraject ingezet om de 
prestaties van de kinderen op dit gebied te ver-
hogen. Accent ligt daarbij op analyseren van ge-
gevens, stellen van doelen, ontwerpen van doel-
gerichte lessen en delen van onderwijspraktijk.

Bijzondere aandacht vraagt het onderwijs aan 
het jonge kind. We constateren dat de resultaten 
achter blijven. Met name het woordenschaton-
derwijs zal doelgerichter ingezet moeten wor-
den. Kinderen moeten geholpen worden zich de 
begrippen eigen te maken die hen helpen bij de 
leeromgeving. Dit kan alleen effectief vanuit een 
betekenisvolle context. 

De leerkrachten hebben zich geschoold in het 
VVE programma Piramide. Er is veelvuldig con-
tact  tussen en een goede samenwerking met  de 
peuterspeelzaal om de doorgaande lijn te waar-
borgen. Daarnaast zullen de leerlijnen van 1-2 
naar 3 vloeiender door gaan lopen. Het aanbod 
voor woordenschat en begrijpend lezen is ver-
vlochten in het totale aanbod. We gaan uit van 
leervragen van de kinderen.
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In de afgelopen jaren is er een nieuwe methode 
gekozen voor voor- en vroegschoolse educatie, 
technisch lezen, begrijpend lezen, voor rekenen 
& wiskunde en voor verkennen van de wereld 
en jezelf. De komende periode gaan we de me-
thode voor Nederlandse taal vervangen. De ge-
bruikte methodes voor de diverse leergebieden 
zijn terug te vinden in de schoolgids. 
Het ligt in de lijn der ontwikkelingen dat we de 
methodes steeds minder centraal gaan stellen 
en de leerlijnen en persoonlijke leerdoelen als 
uitgangspunt nemen voor het ontwerpen van ons 
dagelijks onderwijs. De methode blijft wel een 
belangrijke bron.

De 21st century skills krijgen momenteel voor-
al nog een plaats in onze leerarrangementen. 
We bezien deze vaardigheden (samenwerken, 
kennisconstructie, ICT gebruikt voor leren, pro- 
bleemoplossend denken en creativiteit, planma-
tig werken) in het kader van “eigenaarschap”. 
Door het accent te leggen op het  hanteren van 
de 21st century skills tijdens het teamoverleg 
gaan we werken aan de leerkrachtvaardigheden 
om deze skills te verweven in ons onderwijs. Een 
samengaan van jenaplanprincipes, 21st century 
skills, leerarrangementen en leren leren gaat 
een eigentijdse mix geven. 

HOE HOUDEN WE ZICHT OP ONS  
ONTWIKKELINGSPROCES?  
KWALITEITSZORG?
De leerkracht werkt met de gegevens vanuit het 
leerlingvolgsysteem. Op basis van gemiddelde 
vaardigheidsscores bepalen we het doel voor de 
groep voor een jaar.
Met behulp van tussentijds methode gebonden 
toetsen volgen de leerkrachten de vorderingen 
van de kinderen en stellen zij het handelen bij.

We hebben de schoolontwikkeling duidelijk in 
beeld gebracht en monitoren of de ontwikkeling 
naar wens verloopt. In een vierjarenritme is vast-
gelegd aan welke onderdelen we op welk mo-
ment zullen werken. Echter we zijn op reis. Het is 
een wereldreis. Helemaal vast staat de volgorde 
der dingen nog niet.  In een Plan Do Act Check 
cyclus zullen we steeds ons handelen en onze in-
zichten bijstellen om de kwaliteit te ontwikkelen. 
Het vierjarenschema is daarbij een hulpmiddel 
om er voor te zorgen dat we het totaalplaatje in 
het oog houden en geen onderdelen vergeten.
In het jaarverslag leggen we verantwoording af 
naar ouders en bestuur over de kwaliteit van ons 
aanbod.

Het bevoegd gezag bewaakt en monitort de 
kwaliteit van het onderwijs op onze school. Re-
gelmatig wordt de dialoog gevoerd met de di-
recteur. Wekelijks bespreken de bestuurder en 
de bestuursmanagers de voortgang van de or-

ganisatie. Hierbij is het uitgangspunt dat we van-
uit een proactieve houding, gezamenlijk de ver-
antwoordelijkheid nemen om te voldoen aan de 
geformuleerde ambities. Samen bewaken we de 
vastgestelde ondergrenzen en is er support om 
de school verder tot ontwikkeling te brengen. 
Gegevens van opbrengsten, tevredenheidspei-
lingen, evaluaties en schoolontwikkeling worden 
verbonden met elkaar. Zij vormen de input voor 
een jaarlijkse evaluatie door de bestuurder en 
de managers aan de school. Tijdens dit school-
bezoek worden klassen bezocht en vinden ge-
sprekken plaats met directie, de intern begelei-
der(s), leraren, ouders en leerlingen.

HOE IS ONDERSTEUNING INGERICHT OP 
ONZE SCHOOL?
De inrichting van de ondersteuning op onze 
school is uitgebreid beschreven in het onder-
steuningsplan, te vinden in het kwaliteitshand-
boek (KHB) op de portal. De routing  bij een 
individueel probleem of hulpvraag verloopt 
verschillend. Afhankelijk van de ondersteu-
ningsbehoeften, wordt een keuze gemaakt om 
tot de juiste ondersteuning te komen. Het on-
dersteuningsteam (OT), speelt hierin vaak een 
adviserende of begeleidende rol. Om de onder-
steuning tevens structureel, planmatig (cylisch) 
en proactief vorm te geven (ook op groeps- en 
schoolniveau) wordt er jaarlijks een planning 
gemaakt.
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HOE BEGELEIDEN WE LEERLINGEN MET 
SPECIFIEKE ONDERSTEUNINGS-  
EN ONDERWIJSBEHOEFTEN 
Conform de wet: Passend Onderwijs, is ons 
streven elk kind een passend aanbod te geven. 
Meestal lukt dat binnen het reguliere aanbod, 
beschreven in de groepsplannen. Om dit verder 
te implementeren zal hierin de komende jaren 
op systematisch wijze geïnvesteerd worden, 
door het team, IB en directie. Als de ondersteu-
ningsbehoefte van de leerling niet passen bin-
nen het groepsplan, zal er gekeken worden of 
de leerling middels een ontwikkelingsperspec-
tief (OPP) zijn/haar  schoolloopbaan op Jeanne 
d’Arc kan vervolgen op een eigen leerlijn. Het 
team wordt steeds vaardiger in het omgaan met 
grote verschillen. De consulent  van Plein 013 
speelt hierin samen met de IB-er een adviseren-
de en coachende rol. Mocht het zo zijn dat onze 
ondersteuning aan de leerling niet toereikend 
is, dan kan er via Plein013, het samenwerkings-
verband, een arrangement worden opgesteld. 
Dit kan intern zijn (bij ons op school),  of extern 
(verwijzing naar een school voor speciaal (ba-
sis) onderwijs). 

In mei 2013 is de school getypeerd als een smal-
le ondersteuningsschooI. Dit is vastgelegd in het 
schoolondersteuningsprofiel. In dit document 
zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van 
ondersteuning op de 5 velden van IVO beschre-
ven. IVO is de afkorting voor Indicatiestelling 
Vanuit Onderwijsbehoeften (Miedema, 2012). De 
vijf IVO velden staan voor vijf gebieden waar-
binnen onderwijsbehoeften kunnen worden be-
schreven. 

1. Hoeveelheid aandacht/handen in de klas
2. Onderwijsmaterialen
3. Ruimtelijke omgeving
4. Expertise
5. Samenwerking met externe organisaties

Met name gebied 1, de kleine klassen en extra 
handen in de klas zijn bepalend geweest voor 
het toekennen van dit profiel. De ambitie is om 
het profiel te verstevigen. De school wil zich op 
alle deelaspecten verder ontwikkelen tot smalle 
ondersteuningsschool. In schooljaar 2015-2016 
zal het ondersteuningsprofiel opnieuw onder-
zocht en gedocumenteerd worden.

HOE BETREKKEN WE ANDEREN BIJ  
ONZE SCHOOL EN ONS ONDERWIJS?   
SAMENWERKING
De school staat in een wijk waar intensief wordt 
samengewerkt. Men noemt dit Tilburg –Toegang. 
We zitten in team West. Hierin zijn alle maat-
schappelijk betrokkenen  verenigd. Regelmatig 
komen we bij elkaar en informeren we elkaar  
over de activiteiten die er plaatsvinden in de 
wijk en de knelpunten die men daarbij ervaart. 
In het integraal locatieplan zijn alle Activiteiten 
opgenomen. We gaan aan de slag om het aanbod 
te verrijken en te richten optalentontwikkeling.

Daarvoor hebben we in de komende  jaren met 
de volgende organisaties een intensieve samen-
werking:

•  Openbare bibliotheek. Vanuit de begrippen, 
leesplezier en  ouderparticipatie ontwerpen 
we een manier van werken waarbij de bi-
bliotheek een grote plaats inneemt bij ons 
leesonderwijs.

•  Cultuureducatie met Kwaliteit Tilburg; Vanuit 
talentontwikkeling gaan we het muziekon-
derwijs aanpakken in samenwerking met 
Factorium.

•  ContourdeTwern en projectteam Kindcentra; 
Vanuit talentontwikkeling en ouderparticipa-
tie gaan we het naschools en schools aanbod 
integreren.

•  GGD en Schoolplein 14 voor 013; De gezonde 
school. We  gaan sporten en gezonde voeding 
aan elkaar verbinden. 

Dit alles vanuit eigenaarschap van kinderen. Zij 
zullen ervaren dat zij de eigen talenten kunnen 
ontdekken en ontwikkelen. 
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leert men door 
het te doen.
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TEAMONTWIKKELING
Het team is het grootste kapitaal van een school 
om kinderen te helpen bij hun ontwikkeling.  De 
leerkracht doet er toe!
Uit onderzoek (Hattie; leren zichtbaar maken) is 
gebleken dat de leerkracht een zeer hoge suc-
cesfactor is voor het verbeteren van prestaties 
door effectief onderwijs. Alleen de verwachtin-
gen van leerlingen zelf hebben een hoger effect.

Het team is zich goed bewust van de behoefte 
van kinderen;  Kinderen willen leren en hebben 
een positieve, uitdagende, prikkelende, leuke 
leeromgeving nodig om hun talenten maximaal 
te kunnen ontwikkelen. 
Leerkrachten zijn gepassioneerd voor goed on-
derwijs, staan open voor persoonlijke ontwik-
keling en willen van elkaar leren. Zij geven het 
onderwijs doelgericht vorm en evalueren de 
doelen regelmatig met kinderen en ouders. 
De IB-er helpt leerkrachten door de verbinding 
te maken tussen de visie op onderwijs en de on-

dersteuningsvragen van de kinderen. Zij coacht 
de leerkrachten vanuit eigenaarschap en talent- 
ontwikkeling.
De schoolleider heeft een heldere visie op goed 
onderwijs en stimuleert en faciliteert het team 
vanuit dienend leiderschap.

Vanuit de diepte-analyse worden duidelijke ad-
viezen gegeven om het team te ontwikkelen tot 
een talentvol effectief team. Deze adviezen om-
armen we en we zijn er voortvarend mee aan de 
slag gegaan:
We hebben onze visie op onderwijs helder ge-
formuleerd. 
We hebben de talenten van leerkrachten in 
beeld gebracht. 
We bespreken moeilijke onderwijssituaties en 
zoeken samen naar mogelijkheden om hier mee 
om te gaan.
We herijken afspraken op onderwijskundig-, so-
ciaal- en organisatorisch gebied.

In de komende periode gaan we de talenten van 
mensen bewust inzetten om het onderwijs te ont-
wikkelen.
We gaan tweewekelijks samenwerken met het 
hele team op onderwijsinhoud.
We nemen daarbij als uitgangspunt dat we het 
leren van kinderen zichtbaar maken voor kinde-
ren en ouders. Kinderen mogen positieve ver-
wachtingen hebben ten aanzien van leren. 
We hebben een open, eerlijke en nieuwsgierige 
houding; OEN.
We inspireren elkaar en geven feedback op ons 
onderwijs. 
We kijken bij anderen en nemen goede ideeën 
mee in het ontwikkelen van onszelf en de school.

ONS PERSONEEL
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MT+ wordt StuurTeam
De vernieuwing die we ingaan vraagt om een 
goede aansturing. Daarom hebben we besloten 
het MT+ (2 bouwcoördinatoren, IB-er en direc-
teur) om te bouwen tot een StuurTeam zoals aan-
gegeven door Marzano (Wat werkt: leiderschap 
op school). Tijdens het maandelijks overleg zul-
len we taken en proces afstemmen.  

We ontwikkelen onze deskundigheid door ge-
richte nascholing.
Op het gebied van middenmanagement, ICT, 
pedagogische tact, diverse vak- en vormingsge-
bieden waaronder rekenen & wiskunde, begrij-
pend lezen en muziek volgen we nascholing in 
teamverband, deel-teamverband of individueel. 
De doelen van de nascholing worden vastgelegd 
in de gesprekkencyclus.

We leren van elkaar.
We nemen deel aan relevante netwerken binnen 
Xpect Primair. Op dit moment participeren we 
in de netwerken leerarrangementen, startende 
directeuren, financieel beheer en begrijpend 
lezen. 

We gaan een netwerk professionele leerge-
meenschap opstarten met enkele collega scho-
len van Xpect Primair. 
We nemen ook deel aan netwerken buiten Xpect 
Primair zoals het netwerk van jenaplanscholen 
uit de regio en het netwerk Tilburgse Toegang.
We zien grote meerwaarde in functionele net-
werken en zullen aanhaken bij netwerken die 
ons vooruit helpen in onze schoolontwikkeling.

We ontwikkelen onze manier van reflecteren. 
De IB-er hanteert de volgende reflectieve werk-
vormen; SVIB, klassenbezoek op vraag en op 
thema en collegiale consultatie. Co-teaching 
wordt de volgende vorm die we toe gaan voegen 
aan het repertoire van reflectieve werkvormen.
De leerkrachten hebben geëxperimenteerd met 
collegiale consultatie, collegiaal klassenbezoek 
en intervisie.
De directie legt regelmatig klassenbezoeken af, 
gericht op thema of persoonlijke ontwikkeling. 
We gaan al deze vormen hanteren afhankelijk 
van de vraag die gesteld wordt en gebruiken 
de Plan do check act cyclus om het systeem van 
werken met betrekking tot reflecteren te ontwik-
kelen.

Waar staan onze leerkrachten over 4 jaar in 
hun ontwikkeling?
De reflectie gebeurt systematisch vanuit leer-
doelen uit persoonlijke ontwikkelingsplannen 
en vanuit ontwikkelingsdoelen van de jenaplan-
school.  
Resultaten van reflecties krijgen een plaats in de 
persoonlijke ontwikkelingsplannen van de leer-
kracht.
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liggen mogelijkhed
en”

37

Ruimte voor ideeën, notities en/of overdenkingen.



“Een goed team  

bestaat uit mensen
  

die ongevraagd met
  

elkaar samenwerken
”

38

HOE ZIET ONZE GESPREKKENCYCLUS ER-
UIT?
Onze stichting kent een gesprekkencyclus waar-
bij gericht gewerkt wordt aan de professionele 
ontwikkeling van de medewerkers. 
Aan het begin van elk jaar vindt een plannings-
gesprek plaats waarbij de directeur en mede-
werkers afspraken maken over resultaten en 
competenties. Halverwege het jaar vindt er een 
voortgangsgesprek plaats waarin de voortgang 
van de afspraken op de agenda staat. Aan het 
eind van het eerste jaar vindt vervolgens een 
evaluatiegesprek plaats en aan het eind van het 
tweede jaar een beoordeling. Het rolprofiel leer-
kracht is hierbij het uitgangspunt.

HOE GAAN WE OM MET MOBILITEIT VAN 
ONZE MEDEWERKERS?
Xpect Primair stimuleert mobiliteit voor alle me-
dewerkers in de overtuiging dat dit leidt tot pro-
fessionele groei en talentontwikkeling.  
Wij kennen drie soorten mobiliteit:
1. verplichte mobiliteit in verband met bud-
gettekorten 
Dit betreft medewerkers die op een andere 
school geplaatst moeten worden in verband met 
een teruglopend leerlingaantal en verminderde 
financiering op een school.

2. vrijwillige mobiliteit
Alle vacatures worden gepubliceerd, zodat me-
dewerkers van Xpect Primair die vanuit hun ei-
gen motivatie van school willen wisselen hierop 
kunnen reageren. Bij vrijwillige mobiliteit wordt 
er met alle betrokkenen overleg gevoerd of er 
sprake is van een geschikte match. 
3. geregisseerde mobiliteit 
Hierbij gaat het om medewerkers die, vanwege 
functionerings- of persoonlijke redenen, op een 
andere school geplaatst worden. Verder vallen 
hier ook de medewerkers onder die overge-
plaatst worden omdat de organisatie van mening 
is dat zij op een andere school meer toegevoeg-
de waarde hebben vanwege hun expertise, erva-
ring of vanwege hun persoonlijke ontwikkeling.

HOE ZIET ONS VERZUIMBELEID ERUIT?
Verzuim zien we als gedrag en we gaan ervan 
uit dat gedrag beïnvloedbaar is. We richten 
onze aanpak van het verzuim vooral op de be-
invloeding van dit gedrag en het onderliggen-
de keuzeproces. De directeur heeft een centra-
le rol tijdens het hele verzuimproces. Denk aan 
preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie. 
Dit betekent dat de medewerker in geval van 
mogelijk verzuim het eerste contact heeft met 
de directeur. Afspraken over verzuim en werk-

hervatting worden gemaakt tussen medewerker 
en de directeur. Pas wanneer hier behoefte aan 
is, vindt overleg plaats met andere adviserende 
partijen zoals bedrijfsarts of P&O.
Voor de medewerker is het van belang dat hij of 
zij problemen of knelpunten vroegtijdig op tafel 
legt, zich verantwoordelijk voelt voor het eigen 
verzuim, betrokken blijft bij de organisatie en 
moeilijkheden niet uit de weg gaat.

HOE GEVEN WE VORM AAN FUNCTIEDIFFE-
RENTIATIE?
Op dit moment kennen wij een beperkte vorm 
van functiedifferentiatie. Differentiatie vindt nu 
vooral plaats door toedeling van aanvullende 
taken, gebaseerd op interesse en expertise. Op 
projectbasis en op enkele scholen wordt erva-
ring opgedaan met verdergaande differentiatie. 
Hieruit kunnen nieuwe functies ontstaan. Xpect 
Primair wil differentiatie stimuleren en facilite-
ren als dit leidt tot betere leerkrachten en beter 
onderwijs aan onze kinderen.
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HOE GEVEN WE VORM AAN  
HET TAAKBELEID? 
Xpect Primair heeft, met instemming van de ge-
meenschappelijke medezeggenschapsraad, ge-
kozen voor het overlegmodel. Dit betekent dat 
er op schoolniveau afspraken gemaakt worden 
over de verdeling van de taken. Op bestuursni-
veau zijn alleen de 40-urige werkweek en de 
verplichte pauze als kaders aan de scholen mee-
gegeven.

In het invoeringsplan worden afspraken ge-
maakt over het opslagpercentage dat hoort bij 
de lesgevende taken, over de werktijden en de 
aanwezigheid van medewerkers op school en bij 
studiedagen. Het team inventariseert de overige 
taken en verdeelt deze. In een gesprek tussen 
directeur en medewerker worden afspraken ge-
maakt over het persoonlijke rooster en de uit te 
voeren taken.

Op onze school leggen we het accent van het 
taakbeleid op onderwijsinhoudelijke zaken. Een 
groot gedeelte van de taakuren gaat naar de kar-
trekkers zoals eerder genoemd in het hoofdstuk 
onderwijs. Dit betekent automatisch dat we meer 
verantwoordelijkheid leggen bij ouders voor het 
organiseren en ondersteunen van activiteiten 
zoals sinterklaas, kerstfeest, carnaval etc. Eige-
naarschap van ouders voor de uitvoer van zulke 
taken is uitgangspunt. Er zal per activiteit een 
draaiboek opgesteld gaan worden. 

40



4141

Ruimte voor ideeën, 

notities en/of overdenkingen.



42



De rol van de schoolleider

De schoolleider als onderwijskundig leider
De schoolleider is belangrijk bij de ontwikke-
ling van de school. Zoals de leerkracht een hoge 
succesfactor is voor de leerling, zo is de school-
leider een hoge succesfactor voor de ontwikke-
ling van de school. De schoolleider is toekomst-
gericht.
De Jeanne d’Arcschool heeft behoefte aan een 
schoolleider die leiding geeft aan leren en daar-
bij de volgende vragen stelt:

1.  Welke kennis en vaardigheden hebben onze 
leerlingen nodig?

2.  Welke kennis en vaardigheden hebben we 
als leraar nodig?

3.  Hoe kunnen we onze kennis verdiepen en 
onze vaardigheden verfijnen?

4.  Hoe kunnen we leerlingen betrekken bij 
nieuwe leerervaringen?

5.  Wat is de impact geweest van de verandering 
in ons handelen?

De schoolleider als netwerker
Het leven van de leerling is breder dan de 
school. Veel leerlingen komen uit de wijk. De 
wijk is een focuswijk en wordt daarom inten-
sief ondersteund door de Gemeente Tilburg. De 
schoolleider neemt het initiatief tot contact met  
de partners voor samenwerking (Integraal loca-

tieplan). Doel van de samenwerking is om het 
leren van kinderen te stimuleren.  Dit vraagt van 
de schoolleider goede netwerkkwaliteiten en 
een goed zicht op de mogelijkheden van samen-
werking.
Mensen mobiliseren en inspireren om hun bij-
drage te leveren aan de ondersteuning van de 
ontwikkeling van kinderen is hierbij uitgangs-
punt. 

De schoolleider kan het niet alleen
De schoolleider kan leiderschap delen.
Een schoolleider moet over een groot aantal uit-
eenlopende vaardigheden beschikken om een 
school doelbewust te kunnen leiden naar een 
vernieuwing van het onderwijs (Niveau II veran-
dering). Dit vraagt om  gedeeld leiderschap zo-
dat de benodigde vaardigheden over meerdere 
schouders verdeeld kunnen worden.
Daarom hebben we gekozen voor een Stuur 
Team naar de ideeën van Marzano.
Over 4 jaren hebben we een goed functionerend 
Stuur Team waarin procedures helder zijn, taken 
verdeeld en specialismen uitgewerkt. Voor het 
team zal duidelijk zijn dat de schoolleiding be-
staat uit 4 personen die vanuit de volgende prin-
cipes de school aansturen;
Optimisme, bevestiging, idealen/overtuigingen, 
zichtbaarheid, situationeel bewustzijn, relaties, 
communicatie, cultuur, invloed geven.

Groei van de school
De schoolleider als ondernemer.
De kwaliteitsverbetering die we nastreven en de 
duidelijke profilering als jenaplanschool vragen 
ondernemerschap van de schoolleider. Goed 
ondernemerschap zal opleveren dat de school 
gaat groeien. We streven er naar om een popula-
tie van 200 leerlingen te krijgen.
Er zal gericht naar buiten getreden moeten wor-
den om de veranderingen in de school zichtbaar 
te maken.
De schoolleider zal hiervoor het initiatief nemen 
en mensen om zich heen verzamelen die daar 
een bijdrage aan kunnen leveren.
De acties zullen gericht zijn op:
•  Gebouw aanpassen aan nieuwe inzichten van 

talentontwikkeling
•  Toekomstige leerlingen bewust benaderen 

voor kennismaking 
•  Ouders inzetten als ambassadeur van de 

school
•  PR in plaatselijke media
•  PR op website, facebook, twitter en toekom-

stige social media

LEIDERSCHAP EN MANAGEMENT
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ORGANISATIE EN COMMUNICATIE

DE WIJZE WAAROP WE VORM GEVEN AAN 
DE SAMENWERKING MET  
ONZE PARTNERS.

Organisatie en ouders
Voor de school zijn de belangrijkste partners  
de ouders van de kinderen die de school be-
zoeken. Het is noodzakelijk om goed met hen  
samen te werken. We kennen op onze school het 
educatief partnerschap. Daar spreekt de wil uit 
om samen op te trekken om het kind vooruit te 
helpen in zijn ontwikkeling. Momenteel is het 
educatief partnerschap nog te veel vorm gege-
ven in “rechten en plichten”.
In de toekomst willen we vanuit gelijkwaardig-
heid op zoek naar kansen en mogelijkheden. 
Ouders en kinderen als gelijkwaardige ge-
sprekspartner zien in het ontwikkelen van plan-
nen en voornemens om het kind te helpen groei-
en staan daarbij centraal.
Uit het tevredenheidsonderzoek van 2013 blijkt 
dat ouders over belangrijke onderwerpen zoals 
de leerkracht, kennisontwikkeling, contact met 
de school en sfeer tevreden zijn.
Zij zijn minder tevreden over begeleiding en 
persoonlijke ontwikkeling.
We zien een kleine groep ouders die actief  
betrokken is bij de school. We zien een gro-
te groep ouders die niet actief betrokken is.  
Opkomst bij ouderavonden is hoog als het 
over het eigen kind gaat maar laag als het over  
algemene onderwerpen gaat. Op dergelij-
ke avonden is vooral de kleine groep actieve  
ouders aanwezig.

We stellen ons de vraag hoe het komt dat veel 
ouders betrokken zijn bij hun kind maar weinig 
ouders actief betrokken zijn bij de school.  We 
gaan onderzoeken wat we kunnen doen om de 
ouderparticipatie te verhogen. Insteek zal daar-
bij zijn de persoonlijke ontwikkeling van het  
eigen kind.
We communiceren met ouders door middel van 
schoolgids + jaarkalender, een maandelijkse  
ouderbrief, de website, facebook, twitter, infor-
matieve brieven over specifieke onderwerpen.
We gaan ouders bevragen op de communicatie. 
Voor ons is een leidende vraag: Is  de ouder van 
mening dat zij de juiste informatie op het juiste 
moment krijgt?
Voor het team is de vraag: Geven we de juiste  
informatie op het juiste moment om ouders  
inzicht te geven in de leerontwikkeling van  
hun kind.

Medezeggenschap
De school heeft een medezeggenschaps-
raad (MR). Hierin hebben 2 leerkrachten en 2  
ouders zitting. De MR heeft over een aantal  
zaken instemmingsrecht. De MR denkt pro- 
actief mee over de ontwikkeling van de school. 
Op initiatief van de directie worden veranderon-
derwerpen tijdig  besproken zodat de inbreng 
van de MR meegenomen kan worden in de  
ontwikkeling van het onderwijs op de school.  
De MR heeft ook een eigen verantwoordelijk-
heid en kan ongevraagd alle onderwerpen  
betreffende het beleid van de school aan  
de orde stellen.
In visie, planning en organisatie zullen we 
de pro-actieve rol van de MR verder uit gaan  
werken.
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Organisatie en omgeving
Partners in de wijk ondersteunen gezinnen in 
de thuissituatie, daar waar onze rol ophoudt. 
Maar de school is wel een vindplaats en heeft 
een signaleringsfunctie naar individuele kinde-
ren en hun ouders. Wij leggen de verbinding.  
Belangrijke partners voor ons zijn Schoolmaat-
schappelijk werk, GGD en ContourdeTwern. 
Daarnaast werken we samen met de gemeente, 
politie, en bibliotheek. Ook met Plein 013, part-
ner in passend onderwijs binnen het Tilburgse 
samenwerkingsverband, werken we intensief 
samen. We hebben elkaar nodig rondom pas-
sende arrangementen voor leerlingen waarmee 
het niet vanzelf gaat. De contacten en communi-
catie met de diverse instanties verlopen vooral 
via geplande overlegmomenten.

Lokaal Educatieve Agenda
De onderwijsontwikkelingen binnen de ge-
meente Tilburg worden vastgelegd in de Lokaal 
Educatieve Agenda. De komende jaren zal de 
nadruk liggen op: talentontwikkeling van kin-
deren en professionals, integrale locatieplan-
nen, kindcentra, aansluiting passend onderwijs 
en jeugdhulp, veiligheid en op de overgang van 
basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Ook 
de doorgaande lijn krijgt aandacht. Het betreft 
hier zowel de overdrachtsmomenten als de on-
derwijsinhoud.
De visie van de LEA past naadloos bij de visie 
van de school. Hierdoor kunnen we maximale 
ondersteuning vragen middels het Integrale Lo-
catieplan.

Peiling van tevredenheid bij leerlingen, ou-
ders en medewerkers
Om kwaliteit te kunnen handhaven en verbete-
ren, is het zaak om goed te luisteren naar wat je 
om je heen hoort en goed te kijken naar wat je 
om je heen ziet.
Om te leren en verbeteren, meten we met regel-
maat het resultaat van ons onderwijs bij ouders, 
leerlingen en medewerkers door middel van 
tevredenheidsonderzoeken. Deze meting vindt 
minimaal één keer per drie jaar plaats.
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MIDDELEN

Schoolomgeving afstemmen op visie.
Het is zaak de beschikbare middelen effectief  
in te zetten om het onderwijs te verbeteren. 
Speerpunt daarbij  is om het schoolgebouw toe 
te rusten voor het onderwijs van de toekomst. 
Over 4 jaar is het gebouw zodanig aangepast 
dat het past bij onze visie op onderwijs. Het zal 
zichtbaar zijn dat we vanuit eigenaarschap van 
leerlingen voor het eigen leerproces onze om-
geving inrichten. Het zal zichtbaar zijn dat we de 
talenten van kinderen alle ruimte geven om te 
ontplooien.

Het aanbod zal veelzijdig zijn. Techniek, cultuur, 
ICT en leren leren hebben een nadrukkelijke 
plaats in het dagelijks onderwijs.

Het is een veelomvattend proces om de omge-
ving af te stemmen op de visie van onderwijs. 
Daarom zullen we ondersteuning krijgen van 
een externe deskundige die hierin met ons mee 
gaat ontwerpen.

Sponsoring
Het is mogelijk dat de school middelen uit  
sponsoring ontvangt. De schoolleiding en het 
bevoegd gezag zien er op toe dat de sponsoring 
verenigbaar is met de pedagogische en onder-
wijskundige taak en doelstelling van de school. 
Het mag niet de objectiviteit, de geloofwaardig-
heid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijk-
heid van het onderwijs in gevaar brengen. Ook 
mag het wegvallen van de sponsormiddelen 
de continuïteit van het onderwijs niet in gevaar 
brengen. 

Onze school conformeert zich aan het convenant 
“scholen voor primair en voortgezet onderwijs 
en sponsoring” 2015-2018 en het op basis daar-
van geformuleerde “algemeen sponsorbeleid 
Xpect Primair”.
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“Problemen ontd
ekken is 

even belangrijk
 

als problemen o
plossen.”

50



BRONNEN

51

Bronmateriaal en verwijzingen bovenschools:
• Strategisch beleidsplan Xpect Primair 2015-2019
• Procedure kwaliteitszorg Xpect Primair
• Katholieke Identiteit Xpect Primair
• Schoolbezoek Xpect Primair
• Sponsorbeleid Xpect Primair
• Werving, selectie & mobiliteit Xpect Primair
• Resultaatgerichte gesprekkencyclus op bestuursniveau
• Rolprofiel leerkracht Xpect Primair
• Rolprofiel directeur Xpect Primair
• SVIB binnen Xpect Primair

Bronmateriaal en verwijzingen op schoolniveau:
• Schoolondersteuningsprofiel 2014
• Schoolondersteuningsplan 2015
• Schoolplan 2011-2015
• Inspectierapport 2012
• Schoolbezoek 2015
• Diepteanalyse 2015
• Scholen met succes 2013; tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, ouders en team.
• Wijktoets ’t Zand 2014
• Evaluatie Brede school 
• Educatief partnerschap 2013
• Anti-Pestprotocol 2015
• Onderzoek de Vrij 2014

Literatuur:
• Hattie: Leren zichtbaar maken
• Korthagen & Lagerwerf: Leren van binnenuit
• Stevens & Bors: Pedagogisch tact
• Brown; de Kracht van kwetsbaarheid
• Marzano: Wat werkt: Leiderschap op school
• Verbiest; Inleiding in werken met Professionele leergemeenschappen



52



53



Basisschool Jeanne d’Arc
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