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Hoofdstuk 1     

1.1 Inleiding 

Ons schoolplan is in eerste instantie een intern instrument om onszelf houvast te bieden bij de gemaakte beleidskeuzes en bij de 
verdere planning van de uitvoering van ons beleid. In tweede instantie dient het schoolplan om verantwoording af te leggen naar het 
eigen bevoegd gezag, de ouders  en aan de inspectie van het onderwijs. 
 
De indeling van het schoolplan 2016-2020 is afgestemd op de beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling.  
 
Op basis van dit schoolplan stellen we ieder jaar een jaarplan op. In een jaarverslag zullen we steeds terugblikken, of de gestelde 
verbeterdoelen gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren. 
 
Missie en visie is vastgesteld na een studiedag in januari 2016 met het team. Alle ouders van de school zijn middels een algemene 
ouderavond in het voorjaar 2016 hierover geïnformeerd en hebben meegedacht over wat wij belangrijk vinden in ons toekomstig 
onderwijs.  
Uitgangspunt van dit schoolplan is in belangrijke mate de, door de directeur geschreven, beleidsnota, welke achtereenvolgens met de 
teamleden en medezeggenschapsraad is besproken en waar nodig gewijzigd cq. bijgesteld.  

1.2 Relevante documenten 

Het in ons schoolplan geformuleerde meerjarig strategisch beleid is mede gebaseerd op de navolgende beleidsdocumenten van de 
Stichting Onderwijs Primair: 

 Missie en visie 

 Strategisch kader 

 Code goed bestuur 

 Financieel beleid 

 Integraal personeelsbeleid 

 Functiedifferentiatie 

 Mobiliteitsbeleid 

 Taakbeleid 

 Ziekteverzuimbeleid 

 Regeling beoordeling 

 Sponsorbeleid 

 Kwaliteitsmonitoring  

 Veiligheidsbeleid 
 
Tevens is bij de samenstelling van ons schoolplan betrokken: 
 

 De meest recente jaarverslagen  van onze school. 

 Schoolondersteuningsprofiel. 

 Overzicht niet-methodetoetsen en gestelde doelen uitgedrukt in gemiddelde vaardigheidsscore per jaargroep. 

 Ontwikkelingen in onderwijs  
 

De in deze paragraaf genoemde documenten zijn fysiek op school aanwezig of zijn gepubliceerd op de website van de stichting of de 
school, resp. www.onderwijsprimair.nl en www.depolsstok.nl . 

Hoofdstuk 2  Schoolbeschrijving  

2.1 Gegevens school 

Openbare basisschool De Polsstok 
Prins Bernhardstraat 40 
2825 BE Berkenwoude 
Tel.: 0182 – 362540 
www.depolsstok.nl 
e-mail: directie.polsstok@onderwijsprimair.nl 
 
 
 

2.2 Kenmerken directie en leraren 

De schoolleiding bestaat uit een directeur en een locatieleider. Naast leraren beschikt de school over een onderwijsassistent. Er is 
een coördinator leerlingenzorg, ICT en cultuureducatie aan de school verbonden.  
Het aantal teamleden is 8, zij werken allen in deeltijd. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand van zaken per 
1-8-2016) 

 

http://www.onderwijsprimair.nl/
http://www.depolsstok.nl/
mailto:directie.polsstok@onderwijsprimair.nl
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Per (1-8-2012)  Directie OP OOP 

Ouder dan 50 jaar  2 1 

Tussen 40 en 50 jaar  1 1 1 

Tussen 30 en 40 jaar   2  

Tussen 20 en 30 jaar     

Totaal  1 5 2 

2.2 Kenmerken leerlingen 

Onze school wordt bezocht door ….. kinderen (stand van zaken 1-6-2016). Slechts 7% van de leerlingen kent een gewicht. Per 
groep wordt van alle leerlingen de onderwijsbehoefte vastgesteld. In ons aanbod zorgen we voor voldoende uitdaging voor alle 
leerlingen. 

2.3 Kenmerken ouders en omgeving  

Onze school staat in een krimpregio, wat consequenties heeft voor de instroom. Het opleidingsniveau van de ouders is ons bekend, 
ongeveer 25 % heeft een vmbo-opleiding afgerond, 40 % een MBO-opleiding en 35 % HBO/WO-achtergrond. De ouderpopulatie laat 
geen directe gevolgen zien voor ons beleid m.b.t. actief burgerschap en sociale cohesie.        

2.4 Prognoses: interne en externe ontwikkelingen  

In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en extern) en bedreigingen 
(intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We willen daarmee nadrukkelijk rekening houden in ons 
beleid en onze beleidskeuzen  
 

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL  

 

 Opbrengsten boven gemiddeld  

 Betrokken, ervaren leerkrachten met hoge 
taakopvatting 

 Inzet vrijwilligers (ouders en grootouders) 

 Pedagogisch klimaat 

 Leren op eigenniveau  
 

 

 Afspraken/beleid zijn nog onvoldoende vastgelegd 
(borging) 

 Onvoldoende aanbod voor (meer)begaafde leerlingen 

 Onvoldoende aantrekkingskracht en 
naamsbekendheid 

 
 
 

 

 KANSEN BEDREIGINGEN 

INTERN 
 

 Veranderingsbereidheid team 

 Snelle besluitvorming 

 Betrokken ouderpopulatie 

 Kleinschaligheid, veilige omgeving 

 Werken met leerlijnen 
 

 Afnemend leerlingaantal 

 Meer tweeverdieners onder de ouders die minder 
hand- en spandiensten voor school kunnen verrichten 

 Hoge werkdruk  
 

EXTERN 
 

 Inzet kunstenaars en culturele 
instellingen uit directe omgeving (zie 
culturele kaart) 

 Goede PR 

 School als buurtfunctie 
 

 Krimp in de regio / vergrijzing van de bevolking 
Berkenwoude 

 Financiën 
 

 
 
 

Hoofdstuk 3 Het onderwijskundig beleid 

3.1 Missie en visie van onze school  

Prachtonderwijs 
Want ieder kind verdient geluk, uitdaging en succes!  
 
Elk kind heeft zijn eigen Persoonlijke talenten en eigen onderwijsbehoeften, hier spelen wij op in.  
Op deze school maak je deel uit van de hele school. Leerlingen, ouders en leerkrachten zijn Partners.  
We spreken hoge verwachtingen uit en zijn trots op onze Producten.  
Kinderen leren eigenaar te zijn van hun Proces.  
Kinderen werken alleen  maar zeker ook met anderen samen, we doen dit vanuit Pedagogisch tact.  
We werken met andere scholen in binnen en buitenland, met de buurt en bedrijven om ons heen samen. Leren is betekenis vol, we 
leren vanuit Projecten. Kinderen worden voorbereid op volwaardige deelname aan de samenleving in de 21e eeuw. Onze kinderen 
leren op een duurzame wijze in het leven te staan  en leren om te gaan met onze Planeet.  
Competenties als samenwerken, plannen, reflecteren, communiceren, presenteren, omgaan met ICT, creativiteit en oplossen en 
onderzoekend leren. We leren met Passie. 
De school is meer dan onderwijs en vervuld ook een buurtfunctie 
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3.2 Identiteit en kernwaarden  

 
De Polsstok is een openbare school. Niet apart maar samen, daarin zit de kern van openbaar onderwijs. Onderwijs is voor ons meer 
dan het overdragen van kennis en vaardigheden. In een veilige leefomgeving leren we de kinderen volwaardige deelnemers aan de 
pluriforme maatschappij te worden. Daarom leggen we de nadruk op waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid, sociale rechtvaardigheid 
en gemeenschapszin. Dat doen we door toegankelijk te zijn voor iedereen, door respectvol om te gaan met elkaars opvattingen en 
overtuigingen en door nadrukkelijk aandacht te besteden aan verschillende levensbeschouwingen. Omgaan met elkaar is een 
belangrijk onderdeel van ons onderwijs, omdat we willen dat de kinderen elkaar leren kennen in al hun verscheidenheid. Voor wie dat 
wil bieden we ook godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk onderwijs. 
 
Kernwaarden:  
1. Vanuit relatie, autonomie en competentie, bieden we onderwijs op maat.  
2. Leren is een blijvend proces,  we hebben hoge verwachtingen en vieren onze successen.   
3. We bereiden onze kinderen voor op deelname aan de samenleving waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat.  
4. We maken onderwijs samen met verschillende partners; kinderen, ouders, leerkrachten, buurt, bedrijven en andere externen.  
5. We werken met professionals in een rijke leeromgeving.  
6. De school heeft een buurtfunctie en is meer dan alleen leren.  
 

3.3 Hier sturen wij op  

 Hoog kwalitatief onderwijs waarin kennis, vaardigheden en houding wordt aangeboden die de leerlingen in de toekomst alle 

kansen bieden om gelukkig en succesvol te zijn. Het is gepersonaliseerd onderwijs omdat iedere leerling uniek is.  

 Leren voor je leven. De leerkrachten werken vanuit passie en zijn de motor voor continue verbetering en vernieuwing. 

Leerlingen zijn eigenaar van hun leerproces en zijn betrokken.  

 Maatschappelijke verantwoording. Leren doe je met en van elkaar. Onze school werkt actief samen met andere 

basisscholen in de omgeving, in andere landen en met andere organisaties. We trekken leerlingen aan.  

 Duurzaamheid. Dit wordt aangeboden in de leerstof in onze houding en in het gebouw. De omgeving is voor de leerlingen 

uitdagend en rijk aan materialen die het leerproces kunnen vergemakkelijken. 
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3.4 Onze onderwijskundige speerpunten 

Prachtonderwijs 

Persoonlijk:  
Voor de leerling:  
Ik heb een portfolio en vul deze zelf    
Ik werk aan mijn doelen. Ik weet welke dit zijn en maak ook zelf 
keuzes.  
Ik krijg voldoende uitdaging en ontwikkel al mijn talenten 
Voor de leerkracht: 
Ik begeleid leerlingen bij hun portfolio en maak ontwikkelingen 
zichtbaar. 
Ik werk met doelen en een doelenmap en kan leerlingen hierin 
begeleiden.  
Ik heb oog voor alle talenten en biedt leerlingen uitdagende 
leerstof aan.  
Ik heb zelf een portfolio en werk zelf aan doelen. 
Proces: 
Voor de leerling: 
Ik kan goed met mijn weektaak werken en praat regelmatig 
hoe ik dit aanpak, 
Ik kan de materialen vinden die ik nodig heb.  
Ik denk goed na voordat ik ergens iets van vind. Ik kan 
doorzetten.  
Voor de leerkracht: 
Ik werk planmatig. Ik zorg voor een duidelijke inrichting, 
weektaken en roosters.  
Ik ben kritisch en ken de taxenomie van Bloom  
Planeet: 
Voor de leerling:  
Ik weet dat we leven op één planeet met mensen van 
verschillende culturen. 
Ik weet waar ons voedsel vandaan komt en wat ik doe met 
afval.  
Ik leer zuinig te zijn met energie en mijn omgeving.  
Voor de leerkracht: 
Ik draag verantwoordelijkheid voor mezelf, anderen en de 
omgeving. Ik heb oog voor duurzaamheid. 
Ik heb kennis van verschillende culturen. Ik ga zorgvuldig om 
met afval en energie. Ik weet waar ons voedsel vandaan komt.  
Product: 
Voor de leerling:  
Ik maak toetsen om te weten waar ik sta. Ik geef mooie 
presentaties 
Ik kan zelf mijn producten beoordelen en ben trots op wat ik 
heb gemaakt.  
Voor de leerkracht: 
Ik draag zorg voor mijn eigen portfolio. 
Ik werk resultaatgericht en heb hoge verwachtingen. 

Passie: 
Voor de leerling: 
Ik ben nieuwsgierig en heb plezier in het leren en ben gelukkig.  
Ik draag bij aan een uitdagende omgeving en ga hier 
zorgvuldig mee om. 
Voor de leerkracht: 
Ik weet een goed kindgesprek te voeren en doe dit iedere 
week 
Ik zorg voor een uitdagende leeromgeving  
Ik heb passie voor het leren en draag dit uit.  
Projecten: 
Voor de leerling: 
Ik werk op mijn manier aan het thema. Ik heb duidelijk doelen. 
Opdrachten van taal en rekenen hebben regelmatig met het 
thema te maken. 
Voor de leerkracht: 
Ik bied waar mogelijk zoveel mogelijk leerstof aan in verbinding 
met het thema. Ik weet zelf veel over het onderwerp en zorg 
voor inspirerende lessen of zorg voor gastdocenten.  
Ik weet opdrachten bij de verschillende intelligenties te maken.  
Pedagogisch tact: 
Voor de leerling:  
Ik laat zien hoe het moet. Ik neem mijn groepsgenoten serieus 
en doe het goede ook in de ogen van de andere kinderen. Ik 
leer met en van anderen.  
Voor de leerkracht: 
Ik laat zien hoe het moet. Ik heb pedagogisch tact gevolgd. Ik 
doe het goede ook in de ogen van de kinderen. Ik leer met en 
van elkaar.  
Partners: 
Voor de leerling:  
Ik leer samen met mijn mentor en ouders.  
Ik heb contact met mijn buurt en kinderen van andere scholen 
in binnen en buitenland. Ik heb contact met bedrijven.  
Voor de leerkracht: 
Ik werk samen met de leerlingen en de ouders aan onderwijs. 
Ik maak deel uit van netwerken en bied leerlingen de 
mogelijkheden om samen te kunnen werken met andere 
scholen en bedrijven.  
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3.5 Leerstofaanbod  

Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. De methodes worden bij de hoofdvakken integraal 
gebruikt door de leraren. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode-onafhankelijke en methodegebonden 
toetsen.  
 

Leerstofaanbod 

Ambitie voor over 4 jaar 1. Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn. 
2. Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen.  
3. De leraren hanteren een thematische aanpak voor de zaakvakken en de creatieve vakken. 
4. Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
5. De school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap. 
6. Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT en besteedt aandacht aan 

mediawijsheid. 
7. Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs 

Jaardoelen  ’16-‘17 uitbouwen thematisch werken, ICT gebruik en mediawijsheid, protocol 
(hoog)begaafden, 21e eeuwse vaardigheden 

’17-‘18 Methode sociaal-emotionele ontwikkeling, leerlijn taal, Engels uitbreiden, 
onderwijsaanbod specifiek vanuit Taxenomie van Bloom aanbieden 

’18-‘19 Borgen voorgaande doelen 

’19-‘20 Evalueren en opstellen nieuwe doelen 

Opbrengstdoelen Alle leerlingen van groep 7&8 hebben kennis gemaakt met mediawijsheid en weten hoe hiermee 
om te gaan. Ze kunnen allemaal werken met de programma’s die bij ons aanbod horen. 
Leerlingen van groep 6 t/m 8 kunnen middels een PowerPoint of Prezi een presentatie geven.  
Protocol (hoog)begaafden wordt door iedere leerkracht uitgevoerd.  
21e eeuwse vaardigheden zijn verder geïntegreerd in ons lesaanbod 

Smart doelen ’16-‘17 Vierkeerwijzer wordt verdiept, doelen worden duidelijk gemaakt, de verwerking van de kaarten 
verbeterd en er zijn 2 projecten waarin het thema doorgetrokken wordt naar alle vakken.  
Voor de kerstvakantie is het protocol voor (hoog)begaafden klaar. Iedereen heeft hier weet van 
en werkt vervolgens op deze manier.  
Leerlingen leren van elkaar hoe te presenteren.  
Studiedag voor de herfstvakantie inzichtelijk maken waar bij ons 21e eeuwse vaardigheden aan 
bod komen en waar we dit moeten verbeteren.  

 
 
 
Schema vakken – methodes 
Nederlandse taal en lezen         
Groep 1  en 2:  Map fonemisch bewustzijn     
Groep 3         :  Veilig leren lezen      
Groep 4 t/m 6:  Timboektoe      
Groep 4 … …:  Lezen in beeld      
Groep 4 t/m 8:  Nieuwsbegrip  en Nieuwsbegrip XL     
Groep 4 t/m 8:  Taal actief (3e versie)     
Engelse taal  
Groep 1 t/m 8:  GrooveMe       
Schrijven 
Groep 2   Schrijftaal 
Groep 3 t/m 6:   Pennenstreken      
Rekenen 
Groep 1  en 2 :  Rekenrijk, Map gecijferd bewustzijn    
Groep 3 t/m 8:  Rekenrijk     
Wereldoriëntatie 
Groep 1 t/m 8  Vier x Wijzer   
Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Groep 1 t/m 8:  Klets  
       

 Zie Meerjarenbegroting (incl. Meerjaren Investeringsplan) voor momenten van vervanging. 

 Een overzicht van de toetsinstrumenten is terug te vinden in het zorgplan. 
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3.6 Taalleesonderwijs  

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt veel aandacht in ons curriculum. We leren de kinderen taal om goed met anderen om te 
kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de 
taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen 
lezen, omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken. Het leesplezier van de 
leerlingen wordt bevorderd door de schoolbibliotheek, deelname aan landelijke leesbevorderende activiteiten en het voorlezen. 
Vanaf groep 5 worden de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid verder ontwikkeld door het houden van spreekbeurten en 
het maken van werkstukken. 

Ambitie voor over 4 jaar 1. Onze school beschikt over een leescoördinator . 
2. De school beschikt over een goede methode voor aanvankelijk leesonderwijs (met veel 

differentiatiemogelijkheden) 
3. Het rooster verheldert voldoende welke taalonderdelen wanneer aan bod komen. 
4. Kinderen die uitvallen op technisch lezen krijgen extra leertijd.  
 

Jaardoelen  ’16-‘17 Aanbieden van spelling vanuit leerlijnen en persoonlijke doelen 
Beslissing nemen over List 

’17-‘18 Wellicht invoeren List 

’18-‘19 Thematisch werken en taal verbinden 

’19-‘20 Evalueren en opstellen nieuwe doelen 

Opbrengstdoelen Doelen bij spelling van alle leerlingen worden behaald, alle leerlingen werken vanuit de leerlijn 
spelling en hebben een eigen doelenmap.  

Smart doelen ’16-‘17 Leerlijn spelling wordt uitgewerkt, alle leerlingen werken volgens hun eigen leerlijn.  

 

3.7 Rekenen en Wiskunde  

Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen en 
wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate taliger is geworden, en 
dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op kale sommen (om de 
basisvaardigheden goed in te slijpen).  

Ambitie voor over 4 jaar 1. De leraren beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne 
rekendidactiek (ze zijn op de hoogte van de nieuwste inzichten) en leerlijnen.   

2. De school hanteert een Protocol Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie. 
3. Leerlingen werken vanuit persoonlijke doelen.  

Jaardoelen  ’16-‘17 Doelbewust methode inzetten en ICT programma’s  

’17-‘18 Eén onderwerp bv. Meten tijd en geld vanuit eigen leerlijn en doelen 
aanbieden. Implementeren Protocol Ernstige RekenWiskundeprolemen 
en Dyscalculie.  

’18-‘19 Aanbieden van rekenonderwijs vanuit leerlijnen.  
 

’19-‘20 Evalueren en opstellen nieuwe doelen. 

Opbrengstdoelen Inzet materialen doet er toe. Doelen zijn bij alle leerlingen behaald. Iedere leerling maakt een 
duidelijke groei door.  

Smart doelen ’16-‘17 Inzet ICT en methode wordt verantwoord ingezet. Leerkrachten meten de effecten van ingezette 
middelen.  

 

3.8 Sociaal-emotionele ontwikkeling  

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom 
structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze 
kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met 
de mensen en de wereld om hun heen (dichtbij en verder weg). De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt 
tijdens de groeps (leerling) bespreking besproken (leerkracht en coördinator leerlingenzorg - CLZ). In deze gesprekken worden ook 
mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken. Leerlingen worden gevolgd in het 
leerlingvolgsysteem met ZIEN. 

Ambitie voor over 4 jaar  

Jaardoelen  ’16-‘17 We beschikken over normen: als meer dan 25% van de leerlingen uitvalt 
op een aspect, dan volgt er actie (groepsplan).   

’17-‘18 Inzetten methode sociaal-emotionele ontwikkeling 
Meer uit ZIEN kunnen halen.  
Planmatiger aan de SEO werken.  

’18-‘19 Borgen voorgaande doelen 

’19-‘20 Evalueren en opstellen nieuwe doelen.  

Opbrengstdoelen Het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen scoort boven de 3.0 bij ZIEN 

Smart doelen ’16-‘17 Vanuit Pedagogisch tact worden leerlingen regelmatig besproken. We houden kindgesprekken 
waarin de sociaal- emotionele ontwikkeling wordt besproken.  
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3.9 Actief Burgerschap en sociale cohesie 

Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang om haar leerlingen 
op een goede manier hierop voor te bereiden.  Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van 
belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te 
werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving 

Ambitie voor over 4 jaar 1. We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit 
duidelijke waarden en normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving. 

2. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook 
naar handelen. Ze leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden. 

3. We voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken willen zijn op 
de samenleving en die gericht zijn op samenwerking.  

4. We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage 
mee voor het leven. 

Jaardoelen  ’16-‘17 Leerlingenraad verder ontwikkelen 

’17-‘18 Aanbod in het kader van actief burgerschap en sociale integratie 
heroverwegen en beschrijven 

’18-‘19 Doelen worden opgesteld in 17-18 

’19-‘20 Evalueren en opstellen nieuwe doelen. 

Opbrengstdoelen Leerlingenraad is opgezet.  

Smart doelen ’16-‘17 Leerlingen worden gevraagd voor de leerlingenraad, ouders worden hierbij betrokken. We 
stellen de punten op die in de leerlingenraad worden besproken en wel doel deze raad heeft.  

3.10 Cultuureducatie  

Kunst- en cultuureducatie is een wezenlijk onderdeel van ons curriculum. We stellen ons ten doel om de leerlingen gedurende 
hun basisschooltijd kennis te laten maken met diverse aspecten van kunst en cultuur, zoals: dans, toneel, cultureel erfgoed, 
beeldende kunst, literatuur en muziek 

Ambitie voor over 4 jaar 1. Er is een jaarprogramma cultuureducatie voor alle groepen. 
2. De school beschikt over een cultuurcoördinator 
3. De school werkt samen met plaatselijke kunstenaars en culturele instellingen (culturele kaart 

Bergambacht) 
Alle leerlingen krijgen structureel muziek 

Jaardoelen  ’16-‘17 Inzetten muziekeducatie vanuit de subsidie. Kunst en cultuur worden bij 
de thema’s verbonden waar mogelijk.  

’17-‘18 Leerlingen leren kunst te beoordelen 
Verder ontwikkelen van muziekonderwijs 

’18-‘19  

’19-‘20  

Opbrengstdoelen Iedere leerkracht is in staat een muziekles te geven. In iedere groep is een leerkracht die goed 
met de nieuwe methode kan werken.  

Smart doelen ’16-‘17 Inzetten nieuwe methode. Leren van externe muziekleerkracht.  

3.11 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)  

ICT neemt in ons onderwijs een steeds belangrijkere plaats in. De maatschappij van nu vraagt van onze leerlingen ICT-kennis en 
–vaardigheden, daarom leren we onze leerlingen planmatig om te gaan met ICT-middelen. De leraren gebruiken ICT in hun 
lessen en borgen, dat de leerlingen aan de slag (kunnen) gaan met de computer(s), de ICT-programma’s  en de bijbehorende 
software 

Ambitie voor over 4 jaar 1. Alle leerlingen zijn ICT vaardig 
2. De leerlingen werken met software bij taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie dit 

is opgenomen in het groepsplan 
3. Leerkrachten maken verantwoorde keuzes bij het inzetten van ICT 
4. De leraren besteden aandacht aan mediawijsheid in hun lessen. 
5. De leraren beschikken over voldoende ICT-kennis en –vaardigheden. 
6. De school beschikt over een actuele website en maakt gebruik van social media. 
7. De school gebruikt programma’s waarmee leerlingen ook thuis kunnen werken. 

Jaardoelen  ’16-‘17 Kennis en vaardigheden leerkrachten t.a.v. gebruikte softwarepakketten, 
zowel administratieve als educatieve programma’s verhogen.  
Mediawijsheid heeft vaste plek in lessen groep 6 t/m 8 
Iedere leerkracht werkt met de Basisschool App.  

’17-‘18 Na nul meting plan opstellen voor de jaren 17-18, 18-19 

’18-‘19 borgen 

’19-‘20 Evalueren en opstellen nieuwe doelen.  

Opbrengstdoelen Iedere leerkracht is vaardig met ParnasSys. Educatieve programma’s zijn geëvalueerd. 

Smart doelen ’16-‘17 Leerkrachten kunnen allemaal zelf trendanalyses maken. Hebben alle notities in orde die nodig 
zijn voor evt aanvraag arrangement.  
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3.12  Wetenschap en techniek 

We hebben aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden om te onderzoeken, te ontwerpen en problemen op te lossen. 
Vaardigheden welke al onze leerlingen nodig hebben zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen.  

Ambitie voor over 4 jaar  

Jaardoelen  ’16-‘17 We richten een omgeving in die kinderen uitdaagt tot onderzoeken en 
ontwerpen. Leerkrachten leren leerlingen uit te dagen om het zelf 
oplossend vermogen te stimuleren. 
Gebruik van techniek en techniektorens wordt uitgebouwd naar meer 
ontdekkend onderzoekend leren.  
Techniekbeleid is opgesteld.  

’17-‘18 Techniek wordt waar mogelijk verbonden met andere vakken.  
Techniekbeleid opstellen 

’18-‘19 Doelen worden in 17-18 opgesteld 

’19-‘20 Doelen worden in 18-19 opgesteld.  

Opbrengstdoelen Techniekbeleid is opgesteld. Alle leerlingen komen in aanraking met ontdekkend en 
onderzoekend leren. 

Smart doelen ’16-‘17 Techniek krijgt naast de techniektorens een plaats in ons onderwijs. We plannen verschillende 
techniekmomenten in.  

 
 

3.13  Leertijd  

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren van 
onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we ze voldoende leertijd geven om zich het 
leerstofaanbod eigen te maken. In principe trachten we zo alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen. 

Ambitie voor over 4 jaar 1. Leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd). 
2. Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland. 
3. Leraren beschikken over een expliciet week- en dagrooster.   
4. Leraren plannen extra tijd voor taal (gelet op de behoeften van onze populatie).  
5. Leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften.    

Jaardoelen  ’16-‘17 Effecten van ingezette middelen en opdrachten worden gevolgd.  
Goed werkende weektaak en rooster.  
Tijden worden goed benut.  

’17-‘18 Aanbieden passende verwerkingsvorm waar leerlingen echt iets mee 
leren.  

’18-‘19 Doelen worden opgesteld in 17-18 

’19-‘20 Doelen worden opgesteld in 18-19 

Opbrengstdoelen Iedere leerling weet wat hij moet doen. Roosters worden voor 95% uitgevoerd zoals 
afgesproken. Roosters werken voor iedereen.  

Smart doelen ’16-‘17 We starten met een rooster en stellen dit na iedere vakantie bij waar nodig om dit jaar te komen 
tot een goed werkend rooster voor iedereen.  
We starten met een papieren versie voor de weekplannen en onderzoeken of een digitale meer 
voordelen biedt. Leerlingen leren allemaal goed met een weektaak te werken. 

 
 

 3.14 Sport en beweging 

Sport en bewegen vinden we voor alle leerlingen heel belangrijk. Naast gymlessen die ingeroosterd staan, vinden het ook van 
belang dat er ruimte is voor bewegen als hier behoefte aan is. Bewegen zetten we verder in ter verbetering van het leren. Bv 
tafels leren door te hinkelen e.d.  

Ambitie voor over 4 jaar Een leerlijn voor bewegingsonderwijs. 
Gevarieerd aanbod door samenwerking met verenigingen. 
Leren en bewegen combineren. 
Voldoende tijd voor vrij spel waarbij de leerlingen wel begeleid worden waar nodig.  

Jaardoelen  ’16-‘17 Leerlijn bewegingsonderwijs’ 
Goede begeleiding vrijspelen voor leerlingen  

’17-‘18 Bewegen en leren gaan meer samen.  
Samenwerking met verenigingen zodat leerlingen met verschillende 
sporten in aanraking komen.   

’18-‘19 Doelen worden opgesteld in 17-18 

’19-‘20 Doelen worden opgesteld in 18-19 

Opbrengstdoelen Leerlijn bewegingsonderwijs.  

Smart doelen ’16-‘17 Goede gymlessen. Bewegingsspelletjes bij het leren. Verbeteren van het schoolplein en 
aanschaf materialen.  
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3.14 Pedagogisch handelen 

Onze leraren zijn van cruciaal belang. Zij hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak: hun leerlingen op te voeden tot 
goede burgers. Daarom vinden we het belangrijk, dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen 
omgaan. Leraren creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd 
voelen. Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel waarde aan een positieve en motiverende leraar, 
een begeleider die ervoor zorgt, dat de leerlingen het werk zelfstandig (samen met anderen) kunnen doen. 

Ambitie voor over 4 jaar 1. De leraren zorgen voor een ordelijke klas. 
2. De leraren zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving.  
3. De leraren gaan positief en belangstellend met de leerlingen om. 
4. De leraren zorgen voor veiligheid.  
5. De leraren hanteren de afgesproken regels en afspraken die zijn opgesteld met de groep. 
6. De leraren leren de leerlingen zelfstandig en samen te werken.  

Jaardoelen  ’16-‘17 De school is heringericht met pleinen. Het is ordelijk en functioneel. 
Leerlingen werken in een uitdagende leeromgeving.  
Iedere leerkracht heeft pedagogisch tact gevolgd en handelt daarna.  

’17-‘18 Leerkrachten kunnen motivatie en welbevinden signaleren en begeleiden.  

’18-‘19 Doelen worden opgesteld in 17-18 

’19-‘20 Doelen worden opgesteld in 18-19 

Opbrengstdoelen We doen het goede ook in de ogen van de leerlingen. Dit wordt in februari gemeten met een 
leerlingenvragenlijst. We scoren hoger dan een 3.6. 

Smart doelen ’16-‘17 Leerkrachten kennen de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Leerkrachten handelen vanuit 
relatie, autonomie en competentie. De leerlingen kunnen op hun niveau zelfstandig aan het 
werk. Iedereen is respectvol.  

 

3.15  Didactisch handelen 

Op onze school geven de leraren op een effectieve wijze gestalte aan adaptief onderwijs. We geven onderwijs op maat, en 
daarom differentiëren we bij de instructie (directe instructie) en de verwerking (zowel naar inhoud als naar tempo). Omdat we veel 
waarde hechten aan de zelfstandigheid van de leerlingen, laten we leerlingen waar mogelijk samenwerken 

Ambitie voor over 4 jaar 1. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op verschillende niveaus. 
2. De leraren geven directe instructie.  
3. De leraren zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen. 
4. De leraren werken vanuit de principes van meervoudige intelligentie (talentonderwijs). 
5. De leraren zorgen voor stofdifferentiatie.  
6. De leraren zorgen voor tempodifferentiatie 

Jaardoelen  ’16-‘17 Omgaan met (hoog)begaafde leerlingen. 
Instructie geven die er toe doet. Leerkracht heeft duidelijk in beeld welke 
onderwijsbehoeften deze groep of individuele leerling nodig heeft.  
Instructie geven op leerpleinen  

’17-‘18 Verdiepen instructie op maat geven.  

’18-‘19 Doelen worden opgesteld in 17-18 

’19-‘20 Doelen worden opgesteld in 18-19 

Opbrengstdoelen Leerkrachten kunnen korte gerichte instructie geven. 
Leerkrachten werken vanuit meervoudige intelligentie. 

Smart doelen ’16-‘17 Starten met het geven van instructie op leerpleinen. Dit wordt regelmatig geëvalueerd en waar 
nodig bijgesteld. We kijken bij elkaar en leren van elkaar.  

3.16 Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 

Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn: zelf (samen) 
ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Naast zelfstandigheid vinden we het belangrijk om de eigen 
verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. Het is vanzelfsprekend, dat autonomie en eigen verantwoordelijkheid 
niet betekent, dat de leraren de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. Leraren begeleiden de leerprocessen en doen dat 
“op maat”: leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben, krijgen die ook 

Ambitie voor over 4 jaar 1.  De leraren betrekken de leerlingen actief bij de lessen.  
2. De leerlingen werken met dagtaken en weektaken.  
3. De leerlingen bepalen gedeeltelijk wat zij wanneer doen (en hoe, en met wie) en kunnen 

plannen. 
De leraren laten de leerlingen –waar mogelijk- samenwerken en elkaar ondersteunen 

Jaardoelen  ’16-‘17 Inzetten portfolio en doelenmap, 
Voeren van kindgesprekken 

’17-‘18 Doelenmap uitbreiden  

’18-‘19 Doelen worden in 17-18 opgesteld 

’19-‘20 Doelen worden in 18-19 opgesteld 
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Opbrengstdoelen Alle leerlingen hebben een portfolio en werken vanuit een doelenmap. Leerlingen kunnen 
zelfstandig materialen vinden en maken eigen keuzes.  

Smart doelen ’16-‘17 Portfolio en doelenmap voor spelling.  

 

3.17 Zorg en begeleiding 

We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben met 
verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. In de eerste plaats moeten de leraren 
daarom de leerlingen goed kennen (wat is hun niveau? Wat zijn de kenmerken van de leerlingenpopulatie?). Daarna moeten de 
leerlingen goed gevolgd worden: hoe verloopt het ontwikkelproces? Daar waar nodig volgt zorg en begeleiding. Deze zorg kan 
gericht zijn op leerlingen die wat minder kunnen, maar ook op leerlingen die wat meer kunnen. Om het ontwikkelproces te volgen, 
hanteren we het CITO-LVS. Leerlingen met een E- of D-score, leerlingen die sterk terugvallen en leerlingen met een A-plus-score  
komen in aanmerking voor extra zorg. De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De CLZ-er heeft een coördinerende 
taak. 

Ambitie voor over 4 jaar 1.  De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben. 
2. Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind. 
3. Externe partners worden –indien noodzakelijk- betrokken bij de zorg voor leerlingen. 
4. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het 

volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. 
5. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens, bepaalt de school de aard en de 

zorg voor zorgleerlingen. 
6. De school voert de zorg planmatig uit. 
7. De school gaat zorgvuldig de effecten van de zorg na. 
8. De CLZ-er coördineert de zorg en begeleiding.  

Jaardoelen  ’16-‘17 Kind- en oudergesprekken (zowel kwantitatief als kwalitatief verbeteren). 
Vroegtijdige signalering van onderwijsbehoeften en daarbij de juiste 
acties. 
Protocol hoogbegaafden ontwikkelen. 
Samenwerken met andere scholen. 

’17-‘18 Planmatig uitvoeren van de zorg en het zorgvuldig evalueren van de extra 
hulp.  

’18-‘19 Borgen  

’19-‘20 Evalueren en opstellen nieuwe doelen. 

Opbrengstdoelen Alle (hoog)begaafde leerlingen krijgen onderwijs waarbij recht wordt gedaan aan de 
onderwijsbehoeften.  

Smart doelen ’16-‘17 Delen van kennis over (hoog)begaafden. Opstellen protocol. Samenwerking met Klas in the 
Cloud uitbouwen en andere contacten zoeken.  

 
 

3.18 Passend onderwijs [handelingsgericht werken]  

Op onze school geven we passend onderwijs: onderwijs dat is afgestemd op de mogelijkheden en talenten (de 
onderwijsbehoeften) van de leerlingen. In beginsel laten we ieder kind toe, maar soms is het beter als een kind elders geplaatst 
wordt. Om een dergelijke beslissing te nemen, hebben we een zorgprofiel opgesteld. Dit profiel verheldert welke zorg we wel en 
welke zorg we niet kunnen bieden, en welke leerlingen met een bepaalde handicap door ons opgevangen kunnen worden. 
Passend onderwijs krijgt (ook) gestalte in de klas. Onze leraren stemmen hun handelen af op de onderwijsbehoeften van hun 
leerlingen. Ze werken handelingsgericht. 

Ambitie voor over 4 jaar 1. De leraren signaleren specifieke onderwijsbehoeften van hun leerlingen.   
2. De leraren benoemen de specifieke onderwijsbehoeften van hun leerlingen. 
3. De leraren clusteren leerlingen met een vergelijkbare onderwijsbehoeften. 
4. De leraren voeren het groepsplan adequaat uit.  
5. Leerkrachten leveren de benodigde informatie aan bij een aanvraag voor een arrangement.  

Jaardoelen  ’16-‘17 Informatie notities en plannen zijn in orde 

’17-‘18 Leerkrachten kunnen adequaat omgaan met leerlingen met een specifieke 
onderwijsbehoeften die wij toelaten volgens het zorgprofiel.  

’18-‘19 Borgen  

’19-‘20 Evalueren en nieuwe doelen opstellen. 

Opbrengstdoelen Leerkrachten kunnen de zorg bieden of aanvragen die nodig is voor het bieden van goed 
onderwijs aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Leerkrachten kunnen een OPP 
opstellen.  

Smart doelen ’16-‘17 ParnasSys wordt adequaat ingevoerd. Notities zijn in orde. 
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3.19 Opbrengstgericht werken 

Op onze school werken we opbrengstgericht (doelgericht). Daarbij richten we ons op de gemiddelde vaardigheidsscore op de Cito-
toetsen. Per Cito-toets is een doel (een norm) vastgesteld. In bepaalde gevallen is deze afgeleid van de inspectienormen (zie 
Analyse en waardering van opbrengsten primair onderwijs) en waar dat niet het geval is, hebben we zelf doelen (normen) 
vastgesteld. We beschikken over een overzicht van de toetsen en de gestelde doelen. Bij de bespreking van de groep (leerlingen) 
wordt de uitslag van de toets (de gehaalde gemiddelde vaardigheidsscore) vergeleken met de norm (de gewenste gemiddelde 
vaardigheidsscore). Als de gewenste score structureel onder de gewenste score is, worden er door de CLZ-er en de leraar 
interventies afgesproken. Deze interventies kunnen zijn:  

Ambitie voor over 4 jaar  Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied (roosteren).  

 Instructie wijzigen en verbeteren: consequent directe instructie toepassen. 

 Meer automatiseren. 

 Differentiatie aanpassen.  

Jaardoelen  ’16-‘17 Verdere implementatie en optimaal gebruikmaken van mogelijkheden 
ParnasSys. 
Goede analyse maken.  

’17-‘18 Verbeteren van de groepsplannen.  

’18-‘19 Implementeren verbeterpunten 

’19-‘20 Evalueren en nieuwe doelen opstellen. 

Opbrengstdoelen Leerkrachten kunnen opbrengsten goed analyseren en interpreteren. We stellen hoge doelen 
voor alle leerlingen en kunnen opbrengsten verantwoorden.  

Smart doelen ’16-‘17 Twee keer per jaar worden de opbrengsten van alle leerlingen met het hele team bekeken. In 
Februari maakt iedere leerkracht een trendanalyse. Hieruit volgt duidelijk wat werkt, wat niet en 
wat we moeten verbeteren.  

 

3.20 Opbrengsten (van het onderwijs)  

Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. met name taal, 
Rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We achten het van belang, dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, 
en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. 

Ambitie voor over 4 jaar 1. De leerlingen realiseren aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten (op 
grond van hun kenmerken) [m.n. rekenen en taal]. 

2. De leerlingen realiseren tussentijds de verwachte opbrengsten (op grond van hun 
kenmerken) [m.n. rekenen en taal]. 

3. De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat verwacht mag worden 
(op grond van hun kenmerken). 

4. De leerlingen doorlopen de basisschool in acht jaar.  
5. De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs.  
6. De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs.  

Jaardoelen  ’16-‘17 Overzichten kengetallen functioneren in VO nog ontwikkelen. 

’17-‘18 Duidelijke doelen vooraf opstellen en evalueren 
Doelen stellen kunst en cultuur?  

’18-‘19 Doelen sociaal emotionele ontwikkeling duidelijk bepalen.  

’19-‘20 Evalueren en nieuwe doelen opstellen. 

Opbrengstdoelen Opbrengsten zijn duidelijk in beeld, worden duidelijk geanalyseerd en waar nodig bijgesteld. 

Smart doelen ’16-‘17 Leerlingen realiseren verwachte doelen zowel eind als tussentijds.  
Overzichten zijn aanwezig kengetallen VO.  

 
Voor een overzicht van de kengetallen (en de analyse daarvan) verwijzen we naar ….  
a. Overzicht scores eindtoetsen.  
b. Overzicht kengetallen sociaal-emotionele ontwikkeling (nog in ontwikkeling). 
c. Overzicht tussentoetsen (kerntoetsen).  
d. Overzicht kengetallen m.b.t. leerlingen met een specifieke behoefte (nog in ontwikkeling). 
e. Overzicht kengetallen doorstroming.  
f. Overzicht kengetallen adviezen VO.  
g. Overzicht kengetallen functioneren VO  (nog in ontwikkeling). 
 
Onze kengetallen geven we jaarlijks weer in het jaarverslag.  
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Hoofdstuk 4 Integraal personeelsbeleid  

Het integraal personeelsbeleid van onze school is afgeleid van het IPB-beleid op bovenschools niveau, zie website Onderwijs Primair. 

4.1 Onze organisatorische doelen 

 
We hebben inzichtelijk hoe het personeelsbestand er (kwantitatief en kwalitatief) uitziet, en wat wenselijk is op een termijn van vier 
jaar en welke acties er ondernomen worden om het gewenste personeelsbestand dichterbij te brengen. De gewenste situatie is afgeleid 
van onze missie, visie(s) en afspraken.  
 

 Taken en functies  Huidige situatie 2016 Gewenste situatie 2020 

1 Aantal personeelsleden  8 8 

2 Verhouding man/vrouw 1 – 7  2 - 6 

3 LA-leraren 3 3 

4 LB-leraren 3 3 

8 Onderwijsassistent 2  

9 Locatieleider 1 1 

10 CLZ-er 1 1 

11 ICT-specialisten 1 1 

12 Taalspecialisten 0 1 

13 Rekenspecialisten 0 1 

14 SEO-specialisten 0 1 

 
Op 1-8-2016 is ruim 1,1 FTE van de lerarenfuncties een LB-functie. Hiermee voldoen wij aan de eisen op BRIN-nummerniveau voor 
de functiemix die in de CAO-po zijn gesteld. Onder de LB-functies vallen op dit moment de locatieleider, de ICT-er en de CLZ-er.  

4.2 De schoolleiding  

De schoolleiding wordt gevormd door de directeur en de locatieleider van de school. Kenmerkend voor de schoolleiding is, dat ze zich 
richt op het zorgen voor goede communicatie en op het adequaat organiseren van de gang van zaken op school. In de derde plaats 
vindt de schoolleiding met name het onderwijskundig leiderschap van belang. De directie wil adaptief leiding geven, dat betekent dat 
ze daar waar nodig en noodzakelijk rekening houdt met verschillen tussen leraren. Onze ambities zijn:  
  
1. De schoolleiding is deskundig. 
2. De schoolleiding ontwikkelt (innovatief) beleid op grond van strategische keuzes. 
3. De schoolleiding kan beleid operationaliseren en implementeren. 
4. De schoolleiding accepteert teamleden zoals ze zijn. 
5. De schoolleiding wordt door de teamleden geaccepteerd. 
6. De schoolleiding geeft teamleden voldoende ruimte. 
7. De schoolleiding geeft teamleden het gevoel dat ze iets kunnen. 
8. De schoolleiding communiceert in voldoende mate en op een goede wijze met het team. 
9. De schoolleiding schept voorwaarden voor een functioneel en plezierig werkklimaat. 
10. De schoolleiding stimuleert eigen initiatieven van teamleden. 
11. De schoolleiding ondersteunt teamleden in voldoende mate. 
12. De schoolleiding heeft vertrouwen in het kunnen van de teamleden. 
13. De schoolleiding heeft voldoende delegerend/coördinerend vermogen. 
14. De schoolleiding heeft een doelmatig systeem voor beheer en organisatie opgezet. 
15. De schoolleiding organiseert de dagelijkse gang van zaken adequaat. 
 
Verbeterpunten 
a) Beleid operationaliseren en implementeren 

4.3 Beroepshouding – professionele cultuur  

Het is voor de kwaliteit van de school van belang, dat de werknemers niet alleen beschikken over lesgevende capaciteiten. Op onze 
school wordt veel waarde gehecht aan de professionele instelling van de werknemers, aan een juiste beroepshouding. Daarbij gaat 
het om de volgende ambities:   
 
1. Handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school. 
2. Zich collegiaal opstellen. 
3. Zich medeverantwoordelijk voelen voor de school, de leerlingen en elkaar. 
4. Met anderen kunnen en willen samenwerken. 
5. Hun werk met anderen bespreken. 
6. Zich adequaat voorbereiden op vergaderingen en bijeenkomsten. 
7. Genomen besluiten loyaal uitvoeren.  
8. Zichzelf en het klaslokaal openstellen voor anderen.  
9. Aanspreekbaar zijn op resultaten en op het nakomen van afspraken. 
10. Gemotiveerd zijn om zichzelf te ontwikkelen. 
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11. Anderen kunnen en willen begeleiden of helpen.  
12. Beschikken over reflectieve vaardigheden. 
 
Verbeterpunten 
a) Elkaar aanspreken en nakomen van afspraken. 
b) Bijhouden van bekwaamheidsdossier 

4.4. Integraal personeelsbeleid (incl. professionalisering) 

Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De bedoelde ontwikkeling is 
gekoppeld aan de missie en de visie(s) van de school, en aan de ambities per beleidsterrein. Onze school vindt de SBL-competenties 
richtinggevend voor de ontwikkeling van de medewerkers:  
 
1. Interpersoonlijk competent 
2. Pedagogisch competent 
3. Vakinhoudelijk en didactisch competent 
4. Organisatorisch competent 
5. Competent in samenwerking met collega’s 
6. Competent in samenwerking met de omgeving 
7. Competent in reflectie en ontwikkeling 
 
We zetten de volgende instrumenten in om de (persoonlijke) ontwikkeling van de medewerkers zo vorm te geven, dat zij in toenemende 
mate gaan voldoen aan de criteria op de competentielijstjes. In alle instrumenten staan daarom de gekozen competenties met de 
daarbij behorende criteria (onze competentieset) centraal.    

4.5 Instrumenten voor personeelsbeleid  

Onze school hanteert diverse instrumenten voor haar (integraal) personeelsbeleid. We zetten deze instrumenten in om de leraren te 
ontwikkelen (in de gewenste richting). De kernvraag bij ons personeelsbeleid is: hoe zorgen we ervoor, dat de leraren (medewerkers) 
de geformuleerde ambities steeds beter gaan beheersen. Onze instrumenten zijn:   

4.5.1 Beleid m.b.t. stagiaires  

Voor de aanwas van nieuwe leerkrachten vinden wij het belangrijk een bijdrage te leveren in de ontwikkeling van aankomende 
leerkrachten, daarom bieden wij stagiaires van de PABO’s de gelegenheid om ervaring op te doen. Jaarlijks wordt binnen het team 
geïnventariseerd welke leerkracht een stagiaire of LIO-er in de klas wil begeleiden. Het aantal plaatsingsmogelijkheden wordt 
doorgegeven aan de PABO. Mogelijke stagiaires worden uitgenodigd voor een gesprek met een lid van de directie en de betreffende 
leerkracht. Als na het gesprek alle partijen positief zijn worden nadere afspraken gemaakt. Voor de beoordeling van stagiaires maken 
wij gebruik van de beoordelingsinstrumenten van de opleidingsschool,  met inachtneming van ons eigen  competentieprofiel. Ook 
bieden wij plaats aan stagiaires onderwijsassistentie. 

4.5.2 Werving en selectie 

De competentieset die wij hanteren van belang voor de werving en selectie. Bij het sollicitatiegesprek houden we een  criteriumgericht 
interview dat gebaseerd is op onze competenties en criteria. De sollicitanten moeten de mate van beheersing kunnen aantonen (via 
bekwaamheidsdossier en portfolio)     

4.5.3 Introductie en begeleiding  

Nieuwe leraren krijgen een mentor (een meer ervaren collega). De nieuwe collega wordt door de directeur op de hoogte gesteld van 
de missie, de visie en de ambities van de school. 

4.5.4 Taakbeleid  

Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld. De taken zijn onderverdeeld in lesgevende taken, VOC-
taken, schooltaken en deskundigheidsbevordering (zie bovenschools taakbeleid, taakbeleid schoolspecifiek en voor de uitwerking de 
normjaartaak). Elk jaar wordt het schoolspecifiek taakbeleid en de verdeling van de schooltaken geëvalueerd en bijgesteld. Daarbij 
wordt uitgegaan van wensen en sterke kanten van de personeelsleden. Tenslotte worden er jaarlijks afspraken gemaakt over 
deskundigheidsbevordering.  

4.5.5 Klassenbezoek 

De directie legt jaarlijks bij ieder teamlid meerdere klassenbezoeken af. Bij het klassenbezoek wordt een kijkwijzer gehanteerd. 
Voorafgaande aan het klassenbezoek wordt afgesproken op welke aspecten feedback gegeven wordt. Daarnaast wordt bekeken of 
de leraar op een correcte wijze uitvoering geeft aan de gemaakte afspraken t.a.v. de persoonlijke ontwikkeling. Na afloop van het 
klassenbezoek volgt een nagesprek waarin feedback gegeven wordt op het handelen van de teamlid. 

4.5.6 Het bekwaamheidsdossier  

Alle teamleden beschikken over een bekwaamheidsdossier. Deze dossiers worden door de teamleden zelf beheerd, de directie 
beschikt over een digitale versie. In dit dossier bevinden zich:  
- Het curriculum vitae 
- Afschriften van diploma’s en certificaten 
- De gescoorde kijkwijzers  
- De gespreksverslagen 
Daarnaast verzamelt de werknemer ‘bewijzen’ voor zijn persoonlijke ontwikkeling.  
 

 4.5.7 Functioneringsgesprekken  
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De directeur voert jaarlijks een functioneringsgesprek met alle medewerkers. Tijdens het functioneringsgesprek staat de persoonlijke 
ontwikkeling van de medewerker centraal. Er worden afspraken gemaakt m.b.t. verbeterdoelen in relatie tot de schoolverbeterdoelen. 
Aan de orde komen verder: werkdruk, loopbaanwensen, scholing, taakbeleid en mobiliteit.  

4.5.8 Deskundigheidsbevordering (scholing – professionalisering)  

Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing opteren (bij voorkeur 
in relatie tot de organisatorische doelen en de gemaakte afspraken tijdens functioneringsgesprekken) en daarnaast organiseert en 
faciliteert de directie teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de afspraken 
(doelen) van de school. De scholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder het kopje deskundigheidsbevordering. 

4.5.9 Teambuilding  

Op onze school organiseren we diverse vergaderingen waarin we met elkaar overleggen over thema’s die inhoudelijk en/of 
organisatorisch van belang zijn voor de school en de leraren. De eenheid in het team wordt ook versterkt door de gezamenlijke 
momenten van nascholing. Ieder jaar volgt het team - naast de individuele scholing - samen een aantal cursussen. We onderscheiden 
in het kader van teambuilding ook de meer informele communicatiemomenten, zoals gezamenlijk koffie of thee drinken en lunchen. 
Daarnaast is er jaarlijks een teamuitje. 

4.5.10 Beoordelingsgesprekken  

Zie regeling 

4.5.11 Verzuimbeleid  

Een zieke werknemer meldt zich ziek bij de directeur. Deze regelt de vervanging. De werknemer meldt zich ook beter bij de directeur. 
Bij langduriger verzuim wordt de werknemer opgeroepen bij de Arbo-arts. Bij kort veelvuldig verzuim wordt een verzuimgesprek 
gehouden door de directeur. Bij vermoeden van oneigenlijk verzuim wordt de Arbo-arts ingeschakeld, in overleg met de 
personeelsfunctionaris. Langdurig verzuim wordt afgehandeld conform de Wet Poortwachter. De re-integratie voor wat betreft het 
functioneren op school valt onder de verantwoordelijkheid van de schooldirecteur. Bij ziekte wordt, naast de informele contacten door 
de collegae, formeel door de directeur contact onderhouden met de betrokkene. Indien de zieke werknemer daar prijs op stelt, worden 
er huisbezoeken afgelegd. Regelmatig wordt een kaart of bloemetje gestuurd namens het team. 
 
Verbeterpunten Integraal Personeelsbeleid  
a) Verdere ontwikkeling klassenbezoek en bekwaamheidsdossier. Gesperkscyclus. 
b) Afspraken maken over de deskundigheidsbevordering op individueel niveau.  

 



schoolplan 10 TC 2016-2020 17 

Hoofdstuk 5 Organisatie en beleid 

5.1 Organisatiestructuur en – cultuur  

Onze school is een van de 17 scholen van de Stichting Onderwijs Primair. De directeur geeft onder eindverantwoordelijkheid van 
de algemeen directeur van de Stichting Onderwijs Primair leiding aan de school. De directeur is integraal verantwoordelijk voor de 
dagelijkse gang van zaken en het beleid. Voor alle functies is een functiebeschrijving, zie bovenschoolse beleidsnota. 

Ambitie voor over 4 jaar De school functioneert als een lerende organisatie. We maken gebruik van elkaars talenten en 
kwaliteiten. We beïnvloeden het leren van de leerlingen positief door een gedeelde 
verantwoordelijkheid. 

Jaardoelen  ’16-‘17 Duidelijkheid in taakbeleid, taakverdeling en wie wat doet in de 
organisatie, duidelijkheid over de COA.  

’17-‘18 Verschillende leermomenten per jaar zijn ingezet.  

’18-‘19 Gespreksformulieren zijn verbeterd 

’19-‘20 Evalueren en opstellen nieuwe doelen.  

Opbrengstdoelen In 2020 zijn er leerkrachten die naast hun lesgevende taak ook een andere coördinerende taak 
hebben: ICT-coördinator, cultuurcoördinator, gedragsspecialist.  
We werken volgens de nieuwe CAO.  

Smart doelen ’16-‘17 Professionalisering wordt voor volledig ingezet. We leren dit jaar veel van elkaar. Tijdens de 
studiedagen wordt veel ingevuld door de leerkrachten zelf. Iedere leerkracht houdt een 
presentatie over een boek, artikel, workshop of iet dergelijks. We evalueren en reflecteren 
regelmatig over de ingezette veranderingen.  

 

5.2 Schoolklimaat  

Wij vinden het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers. Een 
omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samen-werken is. Onze school is een school die open 
staat voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken. 
Bij ons staat Pedagogisch tact hoog in het vaandel. Iedere leerkracht handelt hierna.  

Ambitie voor over 4 jaar 1. De school ziet er verzorgd uit. 
2. De school is een veilige school.  
3. Leraren (onderling) en leerlingen (onderling) gaan respectvol met elkaar om. 
4. Ouders ontvangen regelmatig een nieuws. 
5. De school organiseert jaarlijks een ouderavond. 
6. Ouders participeren bij diverse activiteiten. 
7. De school staat altijd open - de leraren zijn bereikbaar. 

Jaardoelen  ’16-‘17 Iedere leerkracht heeft pedagogisch tact gevolgd en handelt hierna. 
Ouders ontvangen regelmatig nieuws vanuit de Bassischool App 

’17-‘18 Leerlingen, ouders en leerkrachten zijn tevreden. 

’18-‘19 Doelen worden opgesteld in 17-18 

’19-‘20 Doelen worden opgesteld in 18-19 

Opbrengstdoelen Ouders zijn boven de 3,3 tevreden over het schoolklimaat. Dit wordt door middel van een 
enquête getoetst.  

Smart doelen ’16-‘17 Ouders zijn goed op de hoogte wat er op school gebeurd. Alle leerkrachten maken gebruik van 
de Bassisschool App en zorgen voor goede informatievoorziening.  

 

5.3 Sociale Veiligheid  

Om te controleren of leerlingen en leraren zich echt sociaal veilig voelen, bevraagt de school leerlingen, ouders en leraren 1 x per 
twee jaar m.b.t. het aspect Sociale Veiligheid. Daarvoor worden de vragenlijsten Sociale veiligheid 2009 (WMK-PO) gebruikt. 
Daarnaast wordt ieder kind jaarlijks gescoord ten aanzien van sociale vaardigheden (LVS Zien). De uitslagen worden door de 
leraren besproken met de CLZ-er en op basis van de resultaten worden indien nodig handelingsplannen opgesteld (groepsplan of 
individueel handelingsplan).    

Ambitie voor over 4 jaar 1.  De school waarborgt de sociale veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers). Zie 
Veiligheidsbeleid Stichting Onderwijs Primair. 

2. De school heeft school- en klassenregels. Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd. 
De school beschikt daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

3. De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een 
(interne en externe) vertrouwenspersoon.  

4. De school beschikt over een arbo-preventiemedewerker. De school beschikt over 2 BHV-ers.   

Jaardoelen  ’16-‘17 Implementatie meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (per 1-
12013 verplicht.) 
Incidentenregistratie. 

’17-‘18 Invulling taak van arbo-preventiemedewerker. 
 

’18-‘19 Doelen worden opgesteld in 17-18 
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’19-‘20 Doelen worden opgesteld in 18-19 

Opbrengstdoelen De school is veilig 

Smart doelen ’16-‘17 CLZ’er heeft kennis van meldcode huiselijk geweld  

 

5.4 Arbobeleid  

Onze school heeft met Arbo Vitale een Arbo-contract afgesloten. Het beleid is erop gericht om uitval van leerkrachten te voorkomen. 
Bij langdurige uitval stelt de arbeidsdeskundige – eventueel in overleg met de bedrijfsarts – een probleemanalyse op. De directeur en 
de zieke leerkracht stellen vervolgens een plan van aanpak op. Tevens bestaat de mogelijkheid voor overleg met de bedrijfsarts en 
de personeelsfunctionaris in het Sociaal Medisch Overleg.  
Wij hechten veel belang aan een gezond leef- en werkklimaat in en rondom de school. We beschikken over een registratieformulier 
voor het melden van een ongeval en de  oorzaak daarvan. Op die manier kunnen we tekortkomingen aan het gebouw en/of materialen 
in kaart brengen en acties plannen. Voor de speeltoestellen is een logboek aanwezig voor het bijhouden van onderhoud en het melden 
van eventuele ongevallen. Jaarlijks worden de speeltoestellen en de toestellen in de speelzaal. De brandweer heeft een 
gebruiksvergunning afgegeven en (daarmee) via de vergunning de school brandveilig verklaard. Op de school is een calamiteitenplan 
aanwezig. Eenmaal per 4 jaar wordt een Risico-Inventarisatie (RI&E) afgenomen. Van de inventarisatie wordt een verslag gemaakt 
waarin de aandachtspunten en de gekozen verbeterpunten staan aangegeven. De verbeterpunten zijn opgenomen in een 
schoolspecifiek plan van aanpak. Jaarlijks werken we aan een aantal verbeterpunten. Het plan van aanpak wordt ieder jaar aangepast, 
uitgevoerd en geëvalueerd. Het plan van aanpak is naar de medezeggenschapsraad van de school gestuurd. 
 
Verbeterpunten  
a) Invulling taak van arbo-preventiemedewerker. 
 

5.5 De communicatie met externe instanties  

Onze school staat midden in de gemeenschap. Wij streven naar samenwerking met instanties in de omgeving. Onze school 
onderhoudt daarom structurele contacten met externe instanties. Hierdoor halen we expertise binnen, waardoor we adequaat samen 
kunnen werken aan de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen. We dragen daarvoor –als school, ouders en omgeving- een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. De externe instanties waarmee we een relatie onderhouden zorgen voor advies, hulp en 
ondersteuning en dit komt de kwaliteit van het onderwijs en de school als organisatie ten goede. Zie ook zorgplan en schoolgids. 

5.6 De communicatie met ouders 

Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de algemeen 
menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige gesprekspartners. Voor 
de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden. En voor de  ouders is het van 
belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind. 

Ambitie voor over 4 jaar 1. Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind. 
2. Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten. 
3. Leraren stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders. 
4. Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken. 
5. Ouders worden betrokken bij (extra) zorg. 
6. Ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs. 
7. Leraren stimuleren ouders tot onderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie.     

Jaardoelen  ’16-‘17 Kind- en oudergesprekken optimaliseren 
Inzetten Basisschool App voor snelle en eigentijdse communicatie  

’17-‘18 Doelen worden in 16-17 opgesteld 

’18-‘19 Doelen worden in 17-18 opgesteld 

’19-‘20 Doelen worden in 18-19 opgesteld  

Opbrengstdoelen 95% van de ouders is tevreden over de communicatie 

Smart doelen ’16-‘17 Alle activiteiten zijn goed aangekondigd. Agenda is kloppend met de realiteit.  
Alle ouders ontvangen regelmatig informatie over de gang van zaken: zowel mondeling als 
digitaal.  

  
 

5.7 Buitenschoolse en tussenschoolse opvang  

Er is een bestuurlijke overeenkomst betreffende voor- en naschoolse opvang afgesloten met Kern-kinderopvang. De tussenschoolse 
opvang wordt verzorgd door een team vrijwilligers onder leiding van een coördinator, die tevens de financiële administratie verzorgd. 
De financiële verantwoording vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de OR tijdens de jaarvergadering voor de ouders in het 
najaar. Er is een protocol opgesteld. 
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Hoofdstuk 6 Financieel beleid  

Het financieel beleid is beschreven in het financieel beleidsplan 2011-2014 van de stichting. Tevens wordt er sponsorbeleid 
gehanteerd. Zie website www.onderwijsprimair.nl. 

6.1 Begrotingen 

Er is een meerjarenbegroting opgesteld voor de komende 4 jaar. Deze begroting wordt jaarlijks bijgesteld. De begroting wordt jaarlijks 
voorafgaande aan het kalenderjaar op voorstel van de algemeen directeur door het bestuur vastgesteld. De vastgestelde begroting is 
taakstellend. Dat betekent dat in principe geen uitgaven kunnen worden gedaan zonder dat deze zijn begroot. Schuiven binnen de 
begroting is toegestaan, mits geen geweld wordt gedaan aan de vooraf geformuleerde beleidsdoelen. M.b.t. de exploitatie vinden er 
kwartaalgesprekken plaats met de algemeen directeur. 

Hoofdstuk 7 Kwaliteitsbeleid  

7.1 Kwaliteitszorg  

Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na (zie de ambities bij de verschillende beleidsterreinen) en 
we zorgen ervoor, dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de ambities systematisch en cyclisch met behulp van ons 
kwaliteitszorginstrument WMK-po en de jaarlijkse evaluatie (zie jaarverslagen). In het kader van de kwaliteitszorg worden leerling-, 
ouder- en leerkrachtenenquêtes gehouden en nemen we quickscans af voor de verschillende deelgebieden, zie planning WMK-po. 
Op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Van belang is ook, dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het 
integraal personeelsbeleid. We streven ernaar, dat onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de 
beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze ze medewerkers  
parallel verloopt. Onze ambities zijn:  
 
1. We hebben inzicht in de kenmerken van onze leerlingenpopulatie.  
2. We beschikken over ambities bij diverse beleidsterreinen (zie schoolplan).  
3. We laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren (zie evaluatieplan)  
4. We werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en jaarverslag). 
5. We evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn. 
6. We borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen).  
7. We rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, MR en ouders). 
8. We waarborgen de sociale veiligheid van medewerkers en leerlingen. 
 
Verbeterpunten 
a) Borgen van de kwaliteit 
 
 

7.2 Verbeterpunten en planning 

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven (SMART) in het 
jaarplan. Aan het eind van ieder schooljaar zullen we terugblikken, of we verbeterdoelen en in voldoende mate gerealiseerd hebben. 
We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. (Desgewenst: halfjaarlijkse evaluatie.)   
Tevens bespreken we tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag. 
Richtinggevend voor het schoolplan 2016-2020 zijn de geformuleerde doel.



 
 
 
 

Verklaring MR  

De medezeggenschapsraad van Obs De Polsstok heeft haar instemming verleend aan het schoolplan 2016-2020 
 
Berkenwoude, juli 2016 
 
De voorzitter, 

 
 
 

 
 

Verklaring Bestuur  

Het bevoegd gezag van de school heeft het schoolplan 2016-2020 vastgesteld namens stichting Onderwijs Primair. 
 
Bergambacht,  
 
Namens het bevoegd gezag, 
 
 
 
 
 


