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Doel schoolplan  

Dit schoolplan is het beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzen we voor de 

schoolplanperiode 2015 - 2019 op deze school hebben gemaakt.  

 

Het is opgesteld binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van de Dr. Schaepman-

stichting. Dit beleid is kort samengevat in hoofdstuk 1. Op basis daarvan zijn de specifieke 

doelen voor onze school bepaald, rekening houdend met de huidige stand van zaken 

van het onderwijs en de omgevingsfactoren, die van invloed zijn op het functioneren van 

de school.  

 

Het schoolplan geeft aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen berei-

ken met het onderwijs op deze school en hoe we dat dagelijks vorm zullen geven. 

 

Samenhang in het schoolplan  

Dit plan bestaat uit verschillende onderdelen. Het spreekt voor zich dat die een grote ma-

te van samenhang vertonen. 

Op basis van het strategisch beleid van het bestuur formuleren wij in hoofdstuk 2 de missie 

en visie van de onze school. Om samenhang te waarborgen en ons niet te verliezen in 

details hebben we daaruit voortvloeiend een beperkt aantal strategische keuzes ge-

maakt.  

Onze onderwijskundige vormgeving is beschreven in het kwaliteitshandboek. Ter voorbe-

reiding op dit schoolplan hebben we dit onderdeel geëvalueerd om vast te stellen welke 

veranderingen we in dit kader in de komende schoolplanperiode in willen voeren. Een 

beknopte samenvatting van deze evaluatie vindt u in hoofdstuk 3 van dit schoolplan met 

daarin de voorgenomen veranderingen in de komende jaren. Deze zijn tevens opgeno-

men in de meerjarenplanning in hoofdstuk 6. 

Het personeelsbeleid op onze school heeft direct verband met het onderwijskundig be-

leid. In het Integraal personeels beleidsplan wordt dit beleid uitvoerig beschreven. In dit 

verband geven we in hoofdstuk 4 aan welke personele consequenties verbonden zijn aan 

de plannen voor de periode 2015 - 2019. 

Ontwikkelen en bewaken van de in dit plan beschreven kwaliteit van het onderwijs is een 

belangrijke opdracht van de school. In het betreffende hoofdstuk 5 beschrijven we de 

cyclische werkwijze die we hanteren om dit te realiseren.  

Alle geplande veranderingen worden kort samengevat in hoofdstuk 6: de meerjarenplan-

ning.  
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Deze meerjarenplanning en de ontwikkelingen in de loop van de tijd zijn richtinggevend 

voor  gedetailleerde actieplannen, die jaarlijks opgesteld worden. Uitvoering vindt plaats 

nadat het bestuur het plan heeft geaccordeerd heeft en zorg kan dragen voor de beno-

digde faciliteiten.  

 

Totstandkoming  

Het schoolteam heeft onder leiding van de directie gewerkt aan de totstandkoming van 

dit schoolplan.  

Op basis van de beschrijvingen in het voorgaande schoolplan en informatie over nieuwe 

en/of op handen zijde ontwikkelingen heeft het schoolteam tijdens een teambijeenkomst 

de missie en de visie van de school vastgesteld. Op dat moment zijn ook nadrukkelijk de 

eigen wensen van de personeelsleden aan bod geweest. Daarmee is door het team de 

richting aangegeven waarin de school zich zou moeten ontwikkelen.  

 

Daarnaast zijn gegevens verzameld, die duidelijk maakten, welke positie de school aan 

het eind van de vorige schoolplanperiode innam op de verschillende beleidsterreinen. 

Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 

Opgenomen in het kwaliteitshandboek 2015 2019 

 De evaluatie van het schoolplan 2011 - 2015 van de school, dat is opgesteld in 

2011. 

 De meest recente inspectierapporten. 

 Tevredenheidsmetingen van ouders, leerlingen en medewerkers. 

 De jaarlijkse evaluaties van de actieplannen. 

 Analyse van de leerresultaten op basis van methodeonafhankelijke toetsen. 

 Omgevingsanalyse, die aangeeft hoe de school gewaardeerd wordt in de wijk en 

de samenwerking met de daar aanwezige instanties en instellingen. 

 

De (SWOT)analyse van deze gegevens, afgezet tegen de geformuleerde missie en visie 

heeft geresulteerd in een aantal strategische keuzes, die naar het oordeel van het team 

leidend en richtinggevend zijn voor de beoogde concrete doelen. 

Het schoolteam stelt zich onder leiding van de directie verantwoordelijk voor de uitvoering 

van dit schoolplan in de komende vier jaar. 

Het bevoegd gezag stelt zich door middel van de akkoordverklaring verantwoordelijk voor 

het ondersteunen en bewaken van hetgeen in het schoolplan is beschreven. 

Het bevoegd gezag stelt zich garant voor het gericht inzetten van middelen voor het on-

dersteunen van dit schoolplan. 

De directie stelt het schoolbestuur jaarlijks op de hoogte van de bereikte doelen door 

middel van een jaarverslag. 
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Samenhang met andere documenten  

De schoolgidsen in de periode 2015 - 2019 worden samengesteld op basis van de inhou-

den van het schoolplan. In dit schoolplan verwijzen we naar de volgende documenten, 

die aanwezig zijn op onze school: 

 kwaliteitshandboek 2015 2019 

 integraal personeelsbeleidsplan 

 schoolgids 

 schoolondersteuningsprofiel 

 schoolontwikkelplan 

 ondersteuningsplan samenwerkingsverband (www.SWV2302.nl) 

 cultuurbeleidsplan 

 

 

Vaststelling 

Het schoolplan is vastgesteld in de vergadering van het schoolteam  

 

d.d. …………………………………………. 

 

 

………………………………..………………. directeur.  

 

 

 

 

De MR heeft instemming verleend met het schoolplan  

 

d.d. ………………………………………….. 

 

 

………………………………………..………. voorzitter van de MR. 

 

 

 

 

Het schoolplan is vastgesteld door het bestuur van de school  

 

d.d. ………………………………………….. 

 

………………………………………………… Voorzitter van het bestuur van  

 

de……………………..……………………… 
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1.1. Inleiding   

Ter voorbereiding op de schoolplanperiode 2015 - 2019 heeft het bestuur volgens een 

vooraf vastgesteld traject de strategische keuzes op bestuursniveau bepaald voor de ko-

mende schoolplanperiode. Deze keuzes zijn kader stellend voor de op te stellen school-

plannen van de afzonderlijke scholen. Toch dienen ze voldoende ruimte te geven om als 

school eigen specifieke invullingen te geven afgestemd op bijzondere omstandigheden of 

op vormgeving van een specifiek concept.  

Alvorens het strategisch beleid definitief vast te stellen is hierover uitvoerig overlegd met 

directies, het IB-, ICT- en IO netwerk en is het beleid besproken in de schoolteams. De GMR 

heeft instemming verleend aan dit strategisch beleidsplan voor de periode 2015 - 2019. 

 

Hetgeen hierna volgt zijn de essenties van het geformuleerde beleid vastgelegd in het 

koersdocument  

 

1.2. De missie  

De Dr. Schaepmanstichting is trots op het feit dat we uitblinken in goed onderwijs en hoge 

opbrengsten. We zijn continu gericht op verbetering van het leren van de kinderen. We 

zijn goed in het bieden van een veilige plek, waar kinderen zich ontwikkelen, graag zijn en 

zich thuis voelen. We bieden structuur en zorgen voor een doorgaande lijn op pedago-

gisch en didactisch gebied. We hebben oog voor datgene wat de maatschappij aan 

vaardigheden van onze kinderen vraagt in de nabije toekomst en stemmen ons onderwijs 

daarop af.  

Kenmerkend is onze betrokkenheid op alle niveaus in de stichting. We geloven in het sa-

menwerken met elkaar en het leren van elkaar. Dit sluit aan bij ons motto: samen sterk in 

ontwikkeling! 

 

1.3. De visie  

We staan voor een nieuwe planperiode. Een periode waarin we nog nadrukkelijker oog 

willen hebben voor de individuele talenten van iedere leerling die één van onze scholen 

bezoekt. We willen daarbij uitdagend zijn in ons onderwijs en inspelen op de leerbehoef-

ten van onze leerlingen. Daarin zien we een belangrijke ondersteunende rol voor ICT, wel-

ke het mogelijk maakt om leerroutes beter aan te passen aan de mate van ondersteuning 

die iedere individuele leerling heeft. Daardoor is begeleiding op maat nog beter mogelijk.  

 

Ons onderwijsaanbod biedt de brede vorming die recht doet aan de diverse talenten van 

onze leerlingen. Om het leerproces van de leerlingen te begeleiden, zetten wij goed op-

geleide leerkrachten in en eisen basisvaardigheden van iedereen. Wij werken met leer-
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krachten die kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen door te differentiëren bin-

nen de les in instructie en in feedback.  

 

Wij werken met teams die zich collectief professionaliseren, op dusdanige wijze dat ieder-

een binnen onze stichting zich eigenaar voelt. Leiderschap van directies en bestuur zijn 

daarbij noodzakelijk. Hier staan we voor en door dit te realiseren dragen wij bij aan brede 

individuele ontplooiing van elk kind dat klaar is voor de samenleving van morgen. 

 

1.4. Strategische keuzes  

Analyse van: evaluatie van het voorgaande strategisch plan, door de scholen verstrekte 

gegevens, rapportages van externen, etc. leverde een overzicht op van de sterktes, zwak-

tes kansen en bedreigingen van de hele organisatie op. Deze gegevens werden gebruikt 

bij het bepalen van de strategische keuzes. Criterium bij de keuzes zijn de doelen, die het 

bestuur in de komende beleidsperiode wil realiseren. 

 

Hierna volgt een opsomming van deze strategische keuzes met per keuze een toelichting. 

 

1.4.1.  Eigentijds onderwijs 

 

Waarom willen we dit? 

We geloven dat leerlingen met onze ondersteuning, vanuit eigen positieve kracht, talen-

ten kunnen ontwikkelen. Het is onze opdracht om uit ieder kind te halen wat erin zit; het te 

helpen deze talenten te ontwikkelen en te benutten. Ons onderwijs neemt de onderwijs-

behoeften van kinderen als belangrijk uitgangspunt. Daarom vinden wij het van belang 

om specifiek aandacht te geven aan en kennis te hebben van rekenen en taal, en willen 

we juist komende periode ook nadrukkelijk inzetten op het gebied van hoogbegaafdheid 

en gedrag. Onze basis is helder: ons onderwijs rust kinderen toe met de vaardigheden 

taal, rekenen en lezen. Maar daarnaast richten we ons ook op vaardigheden die nodig 

zijn om verantwoordelijk burger te kunnen zijn in de 21e eeuw.  

 

Waar willen we naartoe? 

 In 2019 is Passend Onderwijs zichtbaar op alle scholen; er is een zorgstructuur ingericht 

en effectief in praktijk, die helder en transparant is voor alle betrokkenen. Zowel op 

stichtingsniveau als op de scholen is passend onderwijs vanzelfsprekend. De middelen 

worden zoveel als mogelijk ingezet ten behoeve van de zorg binnen de scholen.  

 Handelingsgericht en opbrengstgericht werken is in 2019 geborgd op alle scholen. Er 

wordt op alle scholen effectief reken- en leesonderwijs gegeven.  

 Onderwijs vormt de volwassenen van de toekomst. In 2019 heeft iedere school van de 

Dr. Schaepmanstichting in zijn visie beschreven hoe haar aanbod inspeelt op de eisen 

die aan burgers in de 21e eeuw worden gesteld. Er wordt eigentijds onderwijs gege-

ven op alle scholen, waarbij aandacht wordt besteed aan het aanleren van vaar-

digheden in brede zin.  

 Wij werken voortdurend aan het creëren van een veilig pedagogisch klimaat op ie-

dere school.  

 In 2019 is helder beschreven hoe de katholieke identiteit binnen onze stichting wordt 

vormgegeven.  
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Hoe komen we daar?  

Verdere implementatie en borging van OGW en HGW  

Binnen de Dr. Schaepmanstichting worden opbrengstgericht en handelingsgericht werken 

als natuurlijk onderdeel van de dagelijkse onderwijspraktijk beschouwd. Leerkrachten voe-

len zich verantwoordelijk voor en zijn in staat om effectief en boeiend onderwijs te geven. 

Dit vertaalt zich in goede opbrengsten: behaalde streefdoelen en/of gewenste vaardig-

heidsgroei op leerling-, groep- en schoolniveau. Iedere school werkt stelselmatig aan de 

ontwikkeling van individuele medewerkers en het team, gericht op het kunnen realiseren 

van opbrengstgericht en handelingsgericht onderwijs.  

Er zal de komende jaren specifieke aandacht zijn voor het borgen van technisch en be-

grijpend leesonderwijs. Daarnaast wordt vooral ingezet op effectief rekenonderwijs, waar-

bij speciale aandacht is voor passend onderwijs voor leerlingen met rekenmoeilijkheden. 

Dit gebeurt in de lijn van het Protocol ERWD (Ernstige RekenWiskundeproblemen en 

Dyscalculie). 

 

 

Preventieve, schoolbrede aanpak pedagogisch klimaat  

Een groot deel van de leerlingen gedijt goed in een positief en voorspelbaar schoolkli-

maat, met heldere regels en duidelijke verwachtingen ten aanzien van gedrag en een 

passend onderwijsaanbod dat aansluit bij de interesses en leerstijlen van leerlingen. Er zijn 

echter leerlingen die risico lopen op het ontwikkelen van problemen in gedrag. Voor deze 

kinderen zijn meer specifieke interventies nodig op het gebied van leren en/of gedrag. In 

de huidige praktijk gaat vaak de meeste tijd, emotie en aandacht uit naar de interventies 

voor die laatstgenoemde groep. We willen op dat er op alle scholen van de Dr. 

Schaepmanstichting een veilig pedagogisch klimaat is, zodat álle kinderen kunnen gedij-

en en geen kinderen worden buitengesloten of gepest. Om dat te realiseren voldoen alle 

scholen aan 5 pijlers: een schoolbrede aanpak (1), met een preventieve insteek (2), die 

data-gestuurd is (3), gericht is op het aanleren van gewenst gedrag (4) en die samenwer-

king met ouders en zorg belangrijk vindt en vormgeeft (5). 

 

 

(Hoog)begaafdheid  

De Dr. Schaepmanstichting zal in de komende periode sterk inzetten op het signaleren en 

begeleiden van hoogbegaafde kinderen. Daarin zullen 2 sporen worden gevolgd: In alle 

leerjaren wordt de kennis, over de manier van leren van deze kinderen vergroot. Op iede-

re school zal een leerkracht worden opgeleid tot specialist hoogbegaafdheid. Hiermee 

zorgen we voor een doorgaande lijn in het onderwijsaanbod aan deze specifieke groep 

kinderen.  

Daarnaast wordt er een bovenschoolse ‘Top-klas’ opgericht voor hoogbegaafde kinderen 

in de groepen 5-7. Dit zijn leerlingen die gebaat zijn bij een passend en uitdagend onder-

wijsaanbod, waarbij ruimte wordt gecreëerd voor activiteiten die een beroep doen op de 

specifiek voor (hoog)begaafden kenmerkende leereigenschappen en die binnen het 

reguliere aanbod onvoldoende tot hun recht komen. Dit gebeurt onder leiding van ge-

specialiseerde leerkrachten. Deze leerlingen kunnen hier één dag per week onderwijs vol-

gen. Voor de leerlingen in groep 8 is er de mogelijkheid om een dagdeel per week on-

derwijs op het VO te volgen. 

 

 

 



Schoolplan 2015 2019                                                                                                                                                                                                                             

 

Eigentijds onderwijs  

In de huidige maatschappij zijn scholen geen exclusieve leeromgevingen meer. Leer-

lingen leren ook buiten school en maken daarbij veelvuldig gebruik van digitale omgevin-

gen. Daarnaast wordt van ons en onze leerlingen steeds meer verwacht dat we ons flexi-

bel kunnen opstellen en aanpassen aan de veranderende omstandigheden in leven, le-

ren en werken. Dat vergt andere vaardigheden dan vroeger: samenwerken, creativiteit, 

ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en soci-

ale/culturele vaardigheden zijn van belang. Op de scholen van de Dr. Schaepmanstich-

ting krijgen kinderen mogelijkheden om deze vaardigheden te oefenen, zo veel als moge-

lijk geïntegreerd in onze werkwijze en niet als losstaand doel. In de school worden verschil-

lende werkvormen ingezet die het oefenen van deze vaardigheden stimuleren. Daarnaast 

wordt er een rijke leeromgeving gecreëerd waarin talenten kunnen worden ontdekt en 

versterkt. De scholen zullen in hun visie en werkwijze op zoek gaan naar een werkwijze die 

past bij de leerlingen en bij de visie en cultuur van de school zelf.  

 

 

ICT, een must-have in het onderwijs  

Eigentijds onderwijs is niet denkbaar zonder daarbij ICT te betrekken. De Schaepmanstich-

ting zorgt ervoor dat de scholen in de formulering van hun visie ingaan op ICT en het ge-

bruik daarvan in het onderwijs. De Schaepmanstichting ontwikkelt daarnaast nieuwe doel-

stellingen ten aanzien van de inzet van ICT, waarbij een verbinding wordt gelegd met de 

ontwikkeling van kinderen en de onderwijsdoelen.  

 

 

Identiteit  

De Dr. Schaepmanstichting stelt zich verantwoordelijk voor het verzorgen van kwalitatief 

en dynamisch primair katholiek onderwijs in Hengelo. In de komende jaren zal de stichting 

de concretisering hiervan uitwerken binnen de beschreven maatschappelijke en onder-

wijsinhoudelijke ontwikkelingen van het strategisch beleid.  
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1.4.2  Personeel   

 

Waarom willen we dit? 

 “Talent werkt alleen als dit wordt gezien” . De Dr. Schaepmanstichting ziet personeel als 

de belangrijkste factor bij het realiseren van de doelstellingen van de Stichting. Het on-

derwijs staat of valt met kwaliteit van de leidinggevenden, van degenen die het onderwijs 

verzorgen en van hen die daarbij ondersteunen. We vinden dat al onze medewerkers 

moeten beschikken over basiscompetenties die nodig zijn om kwalitatief goed onderwijs 

te geven. Naast compe-tentiemanagement willen we inzetten op talentmanagement. 

Werken vanuit talent zorgt voor hogere opbrengsten, maar vooral ook voor werkplezier, 

trots en betrokkenheid. Werken vanuit talent draagt hierdoor bij aan een duurzame inzet 

van medewerkers.  

 

 

Waar willen we naartoe?  

De Dr. Schaepmanstichting zorgt voor duurzame inzet van haar personeelsleden en voor 

optimale arbeids- en leeromstandigheden voor personeelsleden. 

 Alle personeelsleden beschikken over de competenties zoals die door SBL voor leraren 

en door de NSA voor schoolleiders zijn gedefinieerd.  

 In 2019 zijn de talenten (kwaliteiten) van alle medewerkers van de Dr. Schaepman-

stichting in beeld gebracht. 

 Het scholingsaanbod is afgestemd op de doelen van het strategisch beleidsplan en 

de ontwikkeling van personeelsleden en teams. 

 In 2019 is er binnen onze stichting sprake van een professionele leercultuur.  

 In 2019 is er sprake van evenwichtige schoolteams, die in staat zijn om de ambities op 

schoolniveau te realiseren. 

 

 

Hoe komen we daar? 

Werkplezier, trots en betrokkenheid  

Het verhogen van werkplezier, trots, tevredenheid en betrokkenheid vraagt om een ge-

richte aanpak. De Dr. Schaepmanstichting ontwikkelt een plan om deze gerichte aanpak 

te verwezenlijken. Uitgangspunt hierbij is het zien, ontwikkelen en inzetten van talent. 

Schoolleiders leren dit op planmatige wijze in te zetten en toe te passen. De IPB-cyclus 

wordt verrijkt met ontwikkelingsgerichte gesprekken die talent in beeld brengen. Dit talent 

wordt verder ontwikkeld om zo ons onderwijs te verbeteren en boeiend te houden.  

Gesprekscyclus: hoe functioneer ik, wat kan ik goed en wat kan beter? 

We waarborgen de gesprekscyclus. Bekwaamheidsdossiers worden (waar nodig) op orde 

gebracht en gehouden. We maken de koppeling tussen competenties en talent. De be-

kwaamheidsdossiers en de gesprekscyclus komen in een digitaal systeem dat past bij onze 

wensen en voldoet aan alle eisen volgens de wet op privacy. Het lerarenregister gaat 

daarbij deel uit maken van onze IPB-cyclus. 
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Leren met en van elkaar  

De Dr. Schaepmanstichting bevordert netwerk-leren, onder andere door kenniskringen en 

andere (virtuele) leergemeenschappen in te richten. De spil hierin wordt de Schaepman 

Academie. Deze verzorgt relevante (na)scholing voor alle medewerkers en is een bron 

van informatie en kennis die medewerkers kunnen raadplegen om kennis en vaardighe-

den te vergroten. 

 

 

Uitwisseling en mobiliteit  

De Dr. Schaepmanstichting bevordert de (tijdelijke) uitwisseling van personeelsleden tus-

sen scholen en vrijwillige/verplichte mobiliteit. Dit vanuit de wens om te komen tot even-

wichtige schoolteams waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de competentie en 

talenten van medewerkers. Dit om kansen te creëren voor ons personeel om zich niet al-

leen continu te kunnen ontwikkelen maar ook om talent en opgedane kennis en vaardig-

heden in de praktijk toe te passen.  

 

 

Organisatiecultuur en structuur  

Elke school kent een eigen schoolcultuur. Schoolleiders hebben de huidige en gewenste 

cultuur van hun scholen in beeld en kunnen een proces in gang zetten om verder toe te 

werken naar een professionele cultuur die past bij de eigenheid van de school. Schoollei-

ders richten de schoolorganisatie zo in dat deze structuur bijdraagt aan het verzorgen van 

goed onderwijs en het inzetten van talent. 

 

 

1.4.3.  Doorgaande ontwikkelingslijnen 

 

Waarom willen we dit? 

We geloven dat kinderen ons vertrekpunt zijn.  Het pedagogisch en didactisch handelen 

van professionals moet erop gericht zijn dat kinderen en ononderbroken ontwikkeling kun-

nen doormaken. Voor die ontwikkeling is een veilige omgeving een belangrijke voorwaar-

de. De ouders zijn partners van de professional. En als professionele organisaties moeten 

we met elkaar samenwerken.  

 

 

Waar willen we naartoe? 

 In 2019 zijn al onze scholen een kindcentrum; 

 De Dr. Schaepmanstichting realiseert kindcentra voor kinderen van 2 tot 12, met op 

termijn een doorgaande lijn van 0 -12. Dit realiseren we in samenwerking met de part-

nerorganisaties. Waar mogelijk en wenselijk doen we dit in eigen beheer.  

 Iedere school is een kindcentrum in een organisatorische eenheid zonder schotten, 

met één aansturing, en een flexibele en ontschotte inzet van personeel. Hierbij is er 

een ononderbroken ontwikkelingslijn voor onderwijs en ondersteuning (zorg).  

 In 2019 heeft de Dr. Schaepmanstichting in samenwerking met partners een ‘Commis-

sie 10-14’, die zorgdraagt voor een doorgaande lijn voor kinderen van 10 tot 14 jaar, 

die ondersteuning nodig hebben. Tevens is de digitale overdracht georganiseerd, in-

clusief een eenduidige aanmeldingsprocedure betreffende de overgang van PO 

naar VO. 
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Hoe komen we daar? 

 

Ontwikkeling IKC  

Als vertrekpunt in 2015 geeft de Dr. Schaepmanstichting in overleg met de partners de 

organisatie en het management van de kindcentra nader vorm. Gezamenlijk worden re-

gelingen ontwikkeld die duidelijk maken tot welke (financiële) inbreng ieder van de part-

ners verplicht is en hoe de verantwoordelijkheden binnen de kindcentra liggen.  

We streven naar kindcentra bestaande uit één organisatie, met één leidinggevende, 

vanuit één personeelsbeleid en financieel kader, met  één pedagogisch en educatief 

plan en ruime dag-arrangementen. Waarbij de instellingen zoveel als mogelijk onder één 

bestuur vallen en fysiek zijn geclusterd op één plek. Om de (financiële) kansen en risico’s in 

beeld te brengen wordt er in 2015 onderzoek gedaan, waarna we middels een op te stel-

len stappenplan, onze ambitie willen realiseren. 

 

Doorgaande lijn onderwijs en zorg  

Binnen de kindcentra vindt planmatige professionalisering plaats; deskundigheidsbevorde-

ring die bijdraagt aan professioneel en opbrengstgericht handelen. Daarbij wordt één 

zorgroute gehanteerd, waarbij we voor ieder kind een passende plek kunnen bieden.  

We werken planmatig aan het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Het doel daarbij is, 

in partnerschap met ouders zo goed mogelijk bij de ontwikkelingsbehoefte van het kind 

aan te sluiten. 

 

Commissie 10-14 

De Dr. Schaepmanstichting zal in samenwerking met onze partners een commissie 10-14 

inrichten. Deze commissie brengt advies uit over die leerlingen bij wie in het PO getwijfeld 

wordt over welke vorm van V(S)O het beste bij hen past. Leerlingen vanaf groep 6 kunnen 

daarvoor door het PO worden aangemeld. De commissie 10-14 geeft vervolgens een ‘lei-

dend’ advies af aan de basisschool. 

 

Handreiking advies VO  

Wij maken in afstemming met onze partners een plaatsingswijzer in schooljaar 2015/2016. 

Deze plaatsingswijzer is ervoor om het plaatsingsadvies en de integrale onderbouwing te 

ondersteunen. Bij het vaststellen van het juiste schooltype en mogelijke extra ondersteu-

ning ligt de nadruk op de kwaliteit in onze scholen. Het tijdig signaleren van de leerlingen, 

die in het VO extra ondersteuning nodig hebben is cruciaal voor een succesvolle plaat-

sing. De ‘warme’ overdracht blijft naast de plaatsingswijzer van belang om onze kinderen 

een goede overgang naar het VO te laten realiseren.   
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Digitale overdracht (OSO) 

Vanaf 2016 werken we met een digitaal overstapdossier binnen onze bestaande leerling-

volgsysteem. De nieuwe school kan op haar beurt binnen haar eigen leerlingvolgsysteem 

een over-stapdossier via OSO opvragen. De OSO stelt vervolgens eenmalig een beveilig-

de verbinding tussen beide scholen beschikbaar, waarmee het dossier overgebracht 

wordt. 

  

1.4.4.  Kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg 

 

Waarom willen we dit? 

Het verwezenlijken van al onze ambities vraagt om een planmatige manier van werken. 

Deze manier draagt enerzijds bij om onze kwaliteit te verhogen en anderzijds om te ver-

antwoorden waar wij mee bezig zijn. Deze verantwoording zijn wij verschuldigd aan onze 

achterban (ouders en leerlingen), onze medewerkers en externe instanties (o.a. inspectie). 

 

Waar willen we naartoe? 

 We werken voortdurend aan een goed systeem voor kwaliteitszorg (INK model), 

waarmee wij in een cyclisch proces (plan-do-study-act) aantoonbaar werken aan 

het optimaliseren van onze kwaliteit. We besteden daarbij ook aandacht aan het 

borgen van verworvenheden.  

 In 2019 kunnen alle scholen hun opbrengsten verantwoorden, zowel aan het bestuur 

als aan andere belanghebbenden, zoals ouders. Het gaat niet uitsluitend om op-

brengsten op het terrein van taal en rekenen, maar ook om vaardigheden die nodig 

zijn in de 21e eeuw. 

 In 2019 handelen alle medewerkers vanuit het besef dat kwaliteit en kwaliteitszorg in-

trinsieke onderdelen zijn van hun professionaliteit. 

 In 2019 zetten we interne en externe audits in om onze kwaliteitszorg te optimaliseren. 

 
 

Hoe komen we daar?  

 

Plan - Do – Study - Act  

De PDSA-cyclus borgt deze manier van werken door planmatig de fasen Plan-Do-Study-

Act te doorlopen. Met dit principe wordt aangegeven dat voor het bereiken van een ho-

gere kwaliteit een continue cyclus op gang moet worden gebracht van het plannen van 

acties, het ten uitvoer brengen van geplande acties, het onderzoeken of de resultaten 

van de acties werkelijk zijn zoals was beoogd, en het bijsturen of bijstellen van de uitvoe-

ring of plannen naar aanleiding van de checkresultaten.  
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Tevredenheidsonderzoek  

Volgens een vaste cyclus worden leerlingen, ouders en leerlingen bevraagd naar hun be-

leving van onze kwaliteit. De uitkomsten hiervan worden gebruikt om planmatig de kwali-

teit te ver-hogen. Daarnaast maken we gebruik van de Risico Inventarisatie & evaluatie 

(RiE) om onze kwaliteit te beoordelen en vandaaruit deze te verbeteren. 

 

Audits  

We willen onze kwaliteitszorg optimaliseren door het inzetten van interne en externe audits. 

We werken hierbij volgens een vaste cyclus. Hiervoor wordt in schooljaar 2015/2016 een 

plan gemaakt, waarin de cyclus wordt uitgewerkt en taken en verantwoordelijkheden 

worden beschreven. Dit plan zal vanaf schooljaar 2016/2017 in praktijk worden gebracht.  
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2.1. Inleiding 

Dit hoofdstuk is dragend voor ons werk in de komende schoolplanperiode. We verant-

woorden hier vanuit welke opvattingen het onderwijs verzorgd wordt. Deze opvattingen 

zijn gebaseerd op de visie van het  schoolteam en de conclusies, die we als schoolteam 

getrokken hebben uit de verzamelde gegevens, de informatie over nieuwe en te ver-

wachten ontwikkelingen. Dit alles binnen de kaders van het door het bestuur vastgesteld 

strategisch beleid. (zie hoofdstuk 1). 

Daarnaast hebben we een analyse uitgevoerd met betrekking tot het onderwijs op onze 

school. Dat heeft geresulteerd in een aantal sterke en zwakke kanten van onze organisa-

tie en kansen en bedreigingen in de nabije toekomst. Dit overzicht is gebruikt om de best 

mogelijke strategische keuzes te maken voor de toekomst. 

 

 

2.2 Onze missie                             

 

 

 

Basisschool ’t Eimink zal zich steeds meer profileren als  een school waarin de brede ont-

wikkeling een hoge prioriteit heeft. We beseffen, dat we als school de taak hebben de 

talenten en vaardigheden te ontwikkelen, die het kind later als volwassene nodig heeft 

om goed te kunnen functioneren en in staat stelt de weg te vinden in onze samenleving. 

Er is vraag naar mensen die creatief en innovatief zijn, die originele ideeën hebben. En 

natuurlijk mensen met sociale vaardigheden. Goede relaties, verbanden leggen en pres-

taties leveren, daar gaat het om. Wij bieden een leerrijke omgeving waar kinderen leren 

denken. Dit versterkt motivatie, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. We streven naar ho-

gere opbrengsten bij taal, lezen en rekenen. Dit als basisvoorwaarden om straks goed te 

kunnen functioneren. De combinatie van talentontwikkeling en leren van vaardigheden 

passend bij de tijd van nu krijgt meer aandacht op onze school, zowel in de didactische 

omgang met de leerlingen als bij het organiseren van eigentijds onderwijs.  
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2.3. Onze visie 

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven en waaraan we de 

komende periode willen werken.  De onderstaande kernwaarden zijn verweven in onze 

visie. 

 

 

Kernwaarden ‘t EIMINK 

 

Betrokkenheid Samenwerken Opbrengsten 

Talenten 

Veiligheid  Boeiend  Kwaliteit   

21ste -eeuw vaardigheden 

Effectief  Brede ontwikkeling 

  

 

’t Eimink wil laten zien dat meten en verbeteren uitstekend hand in hand kunnen gaan 

met aandacht voor de kinderen om hun talenten te ontplooien. Zodat ze in de maat-

schappij een leven kunnen leiden dat zin en betekenis heeft. 

 

IN en IN samenwerking met onze IKC partner gaan we de uitdaging aan. We wisten al 

langer: de kernvakken zijn niet de enige vakken die er toe doen bij de ontwikkeling van 

kinderen. Vooral de ‘brede ontwikkeling’ van het kind doet er toe.  

 

Wij gaan op zoek naar verbindingen tussen binnenschools en buitenschools leren.  Nieuwe 

vaardigheden, vaardigheden die kinderen nu nodig hebben: het gaat om de ‘bre-

de ontwikkeling’ van kinderen. Het zijn vaardigheden die kinderen nodig hebben om klaar 

te zijn voor hun eigen toekomst. 

 

Wij zijn met name geschikt als oefenplaats voor deze vaardigheden. Maar hoe kunnen we 

het beste aan de slag met vaardigheden die kinderen hiervoor nodig hebben? Welke 

keuzes maken we, op basis waarvan? Hoe maken we het aanbod? Is creativiteit te leren? 

Wat is de rol van vakdocenten? Hoe brengen we de meerwaarde in beeld voor ouders, 

kinderen, leerkrachten ? wat is de rol van de leerkrachten bij de kernvakken en bij de 

thema’s?  

Wat is de rol van de kinderopvang hierin? Deze vragen zullen we beschrijven in ons strate-

gische keuzes 2015 - 2019. 

 

 

Motto van de school: 

 

WAAR TALENT ONTWIKKELT… 
 
Op weg naar Eigentijds leren 

Feit is dat we in een razend snel tempo in een nieuw tijdperk zijn terecht gekomen. Het 

digitale tijdperk van de snelle en vooral vele informatie. Daarbij zijn we ook veel zekerhe-

den kwijt geraakt en weten vaak nog niet precies wat er voor in de plaats komt. Een op-

leiding alleen is niet meer voldoende. Na de opleiding begint het echte leren pas. Dit be-

tekent een heel andere manier van leven en denken. Wil je als organisatie blijven overle-

ven, en de drang tot overleven zit in ieder mens en geldt dus ook voor organisaties, dan 
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zul je je moeten realiseren dat de omgeving niet meer past als je niet alert blijft op de ver-

anderingen. Ook voor het onderwijs betekent dit nieuwe uitdagingen aangaan. Van per-

soneelsleden wordt tegenwoordig verwacht dat zij zich blijven ontwikkelen. Dat zij nieuwe 

kennis vergaren en toepassen.  

 

Een nieuw tijdperk en nieuwe inzichten betekent voor het onderwijs ook de nieuwe inzich-

ten leren toepassen. Aan mogelijkheden om met elkaar te communiceren ontbreekt het 

niet. Sinds de digitale revolutie staan we 24 uur per dag zeven dagen in de week in per-

manent contact met elkaar en met de rest van de planeet.  

  

Op onze school vragen we ons steeds minder af hoe intelligent een leerling is, maar stellen 

we ons de vraag “Hoe is een leerling intelligent”?. Er zijn verschillende soorten intelligenties, 

zoals een muzikale, lichamelijke, een sociale, een wiskundige of een taalkundige intelli-

gentie. Ook zijn er leerlingen die heel praktisch zijn ingesteld, heel ‘handig’ met hun han-

den zijn. Deze leerling is niet minder intelligent, maar anders intelligent.   

 

Maar hoe ziet de samenleven er over pakweg 15 jaar uit ? Niemand die het weet. Veel 

informatie die ‘vroeger’ ontzettend belangrijk was om als parate kennis je eigen te maken, 

is tegenwoordig met een druk op de knop te achterhalen. We willen als school op deze 

nieuwe, interessante ontwikkelingen inspelen en proberen de talenten te ontwikkelen om 

de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst, maar ook gelukkiger 

kunnen worden, omdat je pas in je element bent als je mag doen wat je boeiend vindt en 

misschien ook goed kunt.  

 

We willen ons onderwijs zo vormgeven dat kinderen vanuit een onderzoekende houding 

en nieuwsgierigheid samenwerken, samen ontdekken en samen presteren. Daarbij 

rekening houdend met de verschillende manier van leren  van de kinderen. Uitgaande 

van hun eigen talenten. Minder frontaal en meer afgestemd op een manier die bij het 

kind past.  

 

Kinderen worden voorbereid op de arbeidsmarkt en  ontwikkelen competenties en talen-

ten, passende bij onze moderne samenleving. Die competenties worden de 21e  -  eeuwse 

vaardigheden genoemd: 

 

- Communicatie 

- Samenwerken 

- ICT – geletterdheid 

- Creativiteit 

- Kritisch denken 

- Probleem oplossend vermogen 

- Sociale – en culturele vaardigheden ( inclusief burgerschap) 
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Voor dat we deze stap met elkaar gaan maken hebben we gekeken wat staat in onze 

organisatie en waar we zeker nog aandacht voor moeten hebben de komende school-

plan periode. Hieronder de interne analyse gemaakt door het MT van ’t Eimink samen met 

leerkrachten 
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2.4. Interne en externe analyse 

De interne analyse heeft het volgende beeld opgeleverd:  

 

Staat & geborgd Aandacht voor  

- Didactische (basis)vakken in IGDI 

model 

- Cyclus 1 zorgroute - Structuur leer-

lingenzorg 

- Klassenmappen en Zorgplanning 

- IGDI model werken in instructie-

groepen 

- Planmatig werken in groepen 1 t/m 

8 

- Effectief onderwijs 

- HGW OGW 

- Cyclus van rapporteren  

- Organisatiestructuur 

- Vergaderstructuur 

- Protocollen 

- Kwaliteitshandboek 

- Schoolgids 

- Inschrijfprocedure 

- Logo-ontwikkeling 

- Werken met bouw en vak coördina-

toren 

- Taakbeleid 

- Uitstraling van de school 

- Klasbezoeken 

- Schooljaarplanning  

- Pedagogisch klimaat PBS 

- Boeiende lessen 

- Leerrijke omgeving 

- Veranderingsbereidheid personeel 

- Werken met Ontwikkelingsperspec-

tieven 

- Gevoel van ‘Eigenaarschap’ van 

veel personeelsleden 

 

 

- Het ervaren van werkdruk 

- Eiland cultuur  

- Communicatie met ouders 

- Betrekken van leerlingen bij hun werk 

– maak kinderen eigenaar 

- Administratieve ‘rompslomp’ 

- Kinderen op de gang voor ‘straf’  

- Te uitgebreide groepsoverzichten en 

groepsplannen 

- Randzaken die niet direct een on-

derwijskundig meerwaarde zijn 

- Verschillende werkvormen 

- Boeiend onderwijs 

- De toets cultuur 

- Leerlingenraad 

- Tools voor grensoverschrijdend ge-

drag 

- Omgaan met social media 

- Modern ICT-onderwijs 

- Communicatie met ouders 

- Veranderende samenstelling team 

- Eigenaarschap personeel en kin-

deren (o.a. leerlingenraad)- 

- Schooltijden 

- Schoolgebouw 
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Sterke punten van onze school “Zwakke” of ontwikkelpunten van school 

 Het pedagogisch handelen van de 

leerkrachten en het realiseren van 

een activerend leerklimaat; 

 Het schoolgebouw, waar ruimte is 

voor extra in te richten werkplek-

ken. 

 Goed  ingerichte lokalen 

 Gebruik onderwijs ondersteunende 

computerprogramma’s 

 De recente aanschaf van nieuwe, 

eigentijdse methodes op het ge-

bied van taal/lezen en rekenen  

 Het gebruik van digitale school-

borden in de leerjaren 1 t/m 8; 

 Grote betrokkenheid van ouders 

 Sfeer op school 

 Open staan voor nieuwe ideeën 

 Laagdrempeligheid 

 HGW en OGW  

 Leerlingenzorg 

 Goed leerstofaanbod 

 Er wordt in de buurt positief over de 

school gesproken 

 Schoolomgeving veel ruimte in en 

 Coachen van leerkrachten en het 

benutten hierbij van de kwaliteiten 

van collega’s (intervisie) 

 Oriëntatie en evaluatie ICT plan; 

 Onevenwichtige verdeling mannen 

en vrouwen; 

 Technieklessen in alle groepen; 

 Nog meer schiften in lesaanbod. Wel-

ke lessen geven we wel, welke niet? 

Kunnen we lessen samenvoegen met 

lessen uit andere vakken?  

 Thematisch werken, ook in midden en 

bovenbouw 

 Leren boven de methode te staan 

 Inrichting van de hal en computer-

ruimte naar leerlandschappen 

 De overgang van de L schijf naar de 

Google drive 

 

Moet nog beter geborgd worden Wat moet anders/beter?  

- Begeleiding nieuwe leerkrachten 

- Techniek en wetenschappelijk on-

derwijs 

- Pedagogisch klimaat PBS 

- Rapporten 

- Visie op jonge kind – spelend leren 

- Coachplan en Scholingsplan 

- Gebruik van ICT 

- De cyclus van analyseren van me-

thodegebonden toetsen 

- Meer eigenaarschap van groeps-

overzichten en groepsplannen 

door de leerkracht 

- Zelfstandig werken en het gebruik 

van de planborden en taak kaar-

ten ( zelfstandig werken aan taken) 

- Coaching door IB ‘er en coördina-

toren middels klassenbezoek en 

kijkwijzer; 

 

- Rekenonderwijs zie rekenscan 

- Samenwerking leerkrachten parallel-

groepen - lesvoorbereidingen 

- Zelfstandig werken/Zelfredzaamheid 

- ICT onderwijs – meer onderdeel  zijn 

van het lesprogramma 

- Intervisie op leerkracht niveau 

- Feedback geven op lessen van el-

kaar 

- Zelfreflectie op lesgeven en op 

schoolontwikkeling 

- Schoolgebouw IKC inrichting 

- Eigentijds leren en hun vaardigheden 

- Communicatie lkr.-ouders mail en 

nieuwsbrieven 

- Schooltijden  

- Vakoverstijgend werken verbindingen 

zoeken vanuit talenten van leerlingen 

- WO vakken thematisch inrichten 
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om de school 

 Orde, rust en regelmaat 

 Uitstroom leerlingen naar voortge-

zet onderwijs 

 Bieb in school  

 Functiemix op niveau gebracht 

 Geschoold personeel; IB – Reken 

coördinator – Lees coördinator – 

SEO coördinator 

 Goede organisatiestructuur 

 Goede taakverdeling 

 Arbeidsethos 

 Mogelijkheden/kansen  om je ver-

der te ontwikkelen 

 Transparantie van directie naar het 

team 

 Focus op sociaal emotionele ont-

wikkelingen 

 De rapporten 

 Samenwerking IB en Bouwcoördi-

natoren 

 Topklas van de dr. Schaepman-

stichting 

 Plusklas ’t Eimink 

 Uitstraling van professionaliteit 

 

 

Kans voor onze school Bedreiging voor onze school 

 In de lijn van de zwaktes van de 

school 

 Aandacht voor werken met  

tablets en computer divices 

 IKC ontwikkelingen 0-12 jarigen 

 Thema en talent gericht werken 

 

 

 

 Schooltijden 

 Lokaal verdeling t.o.v. het ‘Hoppage-

bouw 

 de speeltoestellen zijn weinig uitda-

gend 

 Teveel data bijhouden waardoor 

werkdruk onnodig groot wordt.  

 Teveel  gericht op wat ‘moet’  

 Druk op groepsgrootte 
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De externe analyse (KMPO, 2014) heeft het volgende beeld opgeleverd: 

 

Pedagogisch klimaat  

De onderwijskundige aanpak, sfeer binnen de school worden als prettig ervaren. Orde en 

discipline, gevoel van veiligheid is groot. De school ziet er verzorgd, netjes en rustig uit, 

gestructureerd, persoonlijke aandacht voor de kinderen en de ligging in de wijk. 

 

Communicatie  

Is open, helder en vriendelijk, worden bij regelmaat geïnformeerd, de nieuwsbrieven wor-

den als prettig ervaren, eerste intakegesprek als prettig ervaren, leerkrachten luisteren en 

geven elk kind aandacht.  

 

 

Identiteit  

Goed om kinderen kennis te laten maken met andere culturen/geloven maar ook waar-

den en normen, kinderen worden in hun waarde gelaten, brengen bezoek aan de kerk en 

het is fijn om wat van het katholieke geloof mee te krijgen. 

  

Door deze gegevens met elkaar te combineren en af te zetten tegen wat we op onze 

school willen realiseren zijn uit een veelheid van mogelijkheden de volgende strategische 

keuzes gemaakt voor de komende jaren: 
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2.4.1. Onze strategische keuzes (speerpunten) voor de periode 2015 – 2019. 

 

1. Eigentijds onderwijs en aandacht voor talenten   

2. Pedagogische klimaat: PBS (Positiv Behaivor System) 

3. Brede ontwikkeling: IKC (Integraal Kind Centrum) 

4. Eigenaarschap; Leerkracht Centraal 

5. ICT onderwijs 

 

Hoe kan ons onderwijs er uitgaan zien  

Binnen basisschool ’t Eimink ontwikkelen kinderen zich op cognitief, motorisch, sociaal, 

creatief en emotioneel gebied. Hierbij ligt, tijdens het ochtendprogramma, binnen het 

onderwijs de nadruk op taal, rekenen en lezen. In deze kernvakken ligt de sleutel tot suc-

ces in het vervolgonderwijs. Leerlingen worden uitgedaagd op een zo hoog mogelijk ni-

veau. Tijdens het themagericht werken willen wij ons richten op de verschillende talenten 

en vaardigheden van de kinderen. 

Het is in het belang voor ieder kind om de verschillende talenten ofwel vaardigheden aan 

te leren en optimaal te benutten.  Hiervoor bieden wij de creatieve vakken en wereldori-

entatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek)aan in verschillende thema’s 

aan waarbij kinderen binnen het thema oefeningen krijgen om met de verschillende 

vaardigheden aan het werk gaan. Wij willen de komende 4 jaar werken aan een door-

gaande lijn in thema’s tussen onderwijs en opvang waarbij rekenschap gehouden wordt 

met de verschillende talenten van kinderen. 

 

2.5. Strategische keuzes, missie en visie 

Missie en visie bouwen op veel punten voort op ontwikkelingen uit het verleden. In de 

school is dan ook al veel van wat we belangrijk vinden in ons onderwijs terug te vinden. Dit 

blijkt uit het volgende overzicht: 

 

Onderdelen van de visie, die reeds gerealiseerd zijn: 

- Didactische (basis)vakken staan volgens het IGDI model 

- Cyclus 1 zorgroute is ingebed in ons onderwijs 

- In de Klassenmap is onze planning en verantwoording van ons handelen 

- Ons onderwijs is effectief en HGW en OGW gericht 

- Organisatiestructuur is helder 

- Leerlingen voelen zicht thuis in ons pedagogisch klimaat 

 

Onderdelen van de visie, die nog niet gerealiseerd zijn: 

In onderstaand overzicht geven we aan hoe we op dit moment de stand van zaken ten 

aanzien van de hoofdpunten van de missie en visie inschatten die nog niet gerealiseerd 

zijn en hoe die zich verhouden tot de strategische keuzes. 

 

 

Aspecten van de missie/visie Relatie met strategische keuzes Actie  

’15-‘19 

’t Eimink wil laten zien dat meten en 

verbeteren uitstekend hand in hand 

kunnen gaan met aandacht voor de 

kinderen om hun talenten te ont-

plooien. Zodat ze in de maatschap-

Speerpunt 1.  

Eigentijds onderwijs en aandacht 

voor talenten   

 

2015 2019 
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pij een leven kunnen leiden dat zin 

en betekenis heeft. 

 

Wij zijn met name geschikt als oe-

fenplaats voor deze vaardigheden 

en ontwikkelen van talenten. Maar 

hoe kunnen we het beste aan de 

slag met vaardigheden die kinderen 

hiervoor nodig hebben? Welke keu-

zes maken we, op basis waarvan? 

Hoe maken we het aanbod? Is crea-

tiviteit te leren? Wat is de rol van 

vakdocenten? Hoe brengen we de 

meerwaarde in beeld voor ouders, 

kinderen, leerkrachten ? wat is de rol 

van de leerkrachten bij de kernvak-

ken en bij de thema’s? 

 

IN en IN samenwerking met onze IKC 

partner gaan we de uitdaging aan. 

We wisten al langer: de kernvakken 

zijn niet de enige vakken die er toe 

doen bij de ontwikkeling van kin-

deren. Vooral de ‘bre-

de ontwikkeling’ van het kind doet er 

toe.  

 

Speerpunt 3.  

Brede ontwikkeling: IKC (Integraal 

Kind Centrum) 

 

2015 2019 

Een groot deel van de leerlingen 

gedijt goed in een positief en voor-

spelbaar schoolklimaat, met heldere 

regels en duidelijke verwachtingen 

ten aanzien van gedrag en een pas-

send onderwijsaanbod dat aansluit 

bij de interesses en leerstijlen van 

leerlingen. 

Speerpunt 2.  

Pedagogische klimaat: PBS (Positiv 

Behaivor System) 

 

2015 2019 

Waarom willen we dit?  

1. positieve stimulans geven aan de 

kwaliteit van het onderwijs, resul-

taatgerichtheid verhogen 

2. vakmanschap verhogen (kennis, 

vaardigheden en houding) 

3. collega’s durven en kunnen initia-

tieven nemen   

4. een grote betrokkenheid  

5. werkplezier   

6. zelf-reflecterend vermogen  

 

Waar willen we naartoe? 

Alle collega’s zijn zich bewust van 

hun eigen en van de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor de indivi-

duele leerlingen, voor een groep, 

voor het team en voor de school. De 

Speerpunt 4. 

Eigenaarschap 

2015 2019 
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groepsleerkracht neemt het initiatief 

als casemanager gedurende het 

onderwijsproces van een leerling of 

een groep en is hier verantwoordelijk 

voor.    

 

 

ICT 

’t Eimink heeft aandacht voor de 

formulering van hun visie op ICT en 

het gebruik daarvan in het onderwijs. 

‘t Eimink ontwikkelt daarvoor nieuwe 

doelstellingen ten aanzien van de 

inzet van ICT, waarbij een verbinding 

wordt gelegd met de ontwikkeling 

van kinderen en de onderwijsdoelen.  

 

Speerpunt 5.  

Eigentijds onderwijs is niet denk-

baar zonder daarbij ICT te betrek-

ken 

2015 2019 

 

Andere onderwerpen, die niet voortkomen uit de visie, maar die we wel willen opnemen 

in onze meerjarenplanning. 

 

Onderwerp Waarom we dit opnemen in de meerjarenplan-

ning 

Onderwijs aan het jonge kind 

Dit omdat we meer en meer inzien 

dat kleuters spelenderwijs leren. Spe-

len en werken zijn bij jonge kinderen 

niet van elkaar te onderscheiden. Er 

is duidelijke sprake van een wissel-

werking. Ontwikkelingsgericht wer-

ken sluit hierbij aan. We willen het 

eigene van het kleuteronderwijs niet 

uit het oog verliezen. De aandacht 

voor taal- en rekenonderwijs neemt 

toe. We nemen het jonge kind hierin 

aan de hand mee.  De vraag: “Hoe 

zit het ook alweer met het onderwijs 

aan het jonge kind”, stellen we ons 

steeds vaker. De wijze waarop jonge 

kinderen zich ontwikkelen en leren 

centraal.  

 

  

 

 

· Er is een visie rondom programmagericht – en 

ontwikkelingsgericht werken.  

· De leerkracht heeft beter inzicht in de ontwikke-

ling van het jonge kind. 

· De leerkracht kan ontwikkelingskenmerken van 

jonge kinderen koppelen aan bijbehorende di-

dactische leerprincipes. 

· De leerkracht kan een rijke leeromgeving inrich-

ten waarbij spelen in hoeken en ontwikkelingsma-

terialen als middel worden ingezet om tussendoe-

len te bereiken. 

· De leerkracht zet betekenisvolle activiteiten op 

voor jonge leerlingen die aansluiten bij de brede 

ontwikkeling, waarbij rekening gehouden wordt 

met de belangstellingswereld van het kind. 

· Spel wordt ingezet als middel om te leren. Spel 

creëert de zone van de naaste ontwikkeling, 

waardoor het ingezet wordt om doelen te berei-

ken. 

· De leerkracht is in staat om ontwikkelingsmoge-

lijkheden van spel optimaal te benutten. Ze kan 

suggesties geven, hulpmiddelen bieden, een 

spelplan opstellen, participeren en observeren. 

· De leerkracht is zich bewust van haar rol tijdens 

het spelen: de rol van observator, de rol als be-

middelaar, de rol als speelmaatje en de rol van 

toneelmeester. 
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· Er wordt in het onderwijsaanbod rekening ge-

houden met de verschillen tussen jongens en 

meisjes. 

· De leerkracht handelt planmatig door te obser-

veren en te registreren en weet haar onderwijs-

aanbod af te stemmen op haar bevindingen 

· Er is sprake van een doorgaande lijn met be-

trekking tot de groepen 2 -3, waarbij sprake is van 

een ononderbroken ontwikkeling. 

  

 

Beweegwijs We willen een integrale aanpak kenmerkt zich 

door de verbinding van het onderwijs van binnen 

naar buiten. Op een duurzame manier, zo moge-

lijk met hergebruik van (gedeelte) van de huidige 

speeltoestellen, maken we de schoolomgeving 

“toekomstbestendig”, je kunt er heerlijk spelen en 

veilig je vrije tijd doorbrengen. Deze aanpak staat 

garant voor een zo efficiënt mogelijke besteding 

van de aanwezige financiële middelen. 

  

Maar ook onderwijsdoelen worden buiten zicht-

baar: sport en spel, techniek, natuurbeleving, 

theater, dans en muziek, het biedt voor alle kin-

deren een rijke ontwikkelomgeving. De school 

maakt met het team haar eigen keuzes, de om-

geving wordt ontwikkelingsgericht gezoneerd en 

ingericht. We gebruiken daarbij de kleurenme-

thodiek ontwikkeld door gedragsdeskundige Erik 

Boot. De beleving en de ontwikkeling van de leer-

lingen staat centraal. 

  

 

Schooltijden  Op weg naar andere schooltijden 

 

De traditionele schooltijden staan ter discussie. 

Steeds meer willen wij de mogelijkheden ontdek-

ken van andere tijden, zoals het vijf-gelijke-

dagenmodel.  

 

 

2.6. Consequenties voor de meerjarenplanning 

Feit is dat we in een razend snel tempo in een nieuw tijdperk zijn terecht gekomen. Het 

digitale tijdperk van de snelle en vooral vele informatie. Dit betekent een heel andere 

manier van leven en denken. Wil je als organisatie blijven ontwikkelen, voor het onderwijs 

betekent dit nieuwe uitdagingen aangaan. Van personeelsleden wordt tegenwoordig 

verwacht dat zij zich blijven ontwikkelen.   

Een nieuw tijdperk en nieuwe inzichten betekent voor het onderwijs ook de nieuwe inzich-

ten leren toepassen. Hiervoor nemen we de tijd en zullen kleine stappen maken die we 

borgen waardoor onderwijs kwaliteit gewaarborgd blijft. 
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3.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het onderwijs op de school vorm gegeven wordt. 

We maken hierbij gebruik van onderzoek van onderwijsveranderingen die daadwerkelijk 

invloed blijken te hebben op de leerprestaties van leerlingen (Marzano, Fullan, Hattie e.a.) 

 In de beschrijving van dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt, hoe invulling gegeven wordt 

aan de wettelijke opdracht van het onderwijs rekening houdend met de missie van de 

school en hetgeen in de komende schoolplanperiode gerealiseerd wordt gezien de visie. 

Beide zijn beschreven in het vorige hoofdstuk. 

Een  goede pedagogische benadering zorgt voor een veilige basis om leren en ontwikke-

len mogelijk te maken. Omgangsvormen, respect voor anderen, burgerschap, samenwer-

king enz. zijn wezenlijke aspecten van ons onderwijs. 

 

3.2. Wettelijke opdracht van het onderwijs 

In de wet op het primair onderwijs staat beschreven aan welke eisen het onderwijs moet 

voldoen. Ook de wet Passend Onderwijs stelt eisen aan de inrichting van ons onderwijs.  

In de hierna volgende paragrafen wordt aangegeven op welke wijze wij invulling geven 

aan deze wettelijke eisen. 

 

3.2.1. Ononderbroken ontwikkeling 

Artikel 8 lid 1 van de wpo geeft aan: Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de leer-

lingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd 

op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.  

Op onze school geven we hieraan als volgt vorm:  

 

Kinderopvangorganisatie Hetkindercentrum.nl en Basisschool ’t Eimink willen in augustus 

2015 een IKC realiseren waarin een ononderbroken ontwikkelingslijn van kinderen centraal 

staat. 

 

Sinds 2012 verzorgt hetkindercentrum.nl de buitenschoolse opvang in het scouting ge-

bouw Hasselo. De samenwerking, waarin sprake is van één doorgaande lijn en één ge-

deelde visie binnen een veilige en vertrouwde omgeving, wordt in 2015 uitgebreid. 

,,Ouders kregen behoefte aan een opvang waar hun kinderen voor schooltijd terecht 

kunnen", ,,Dit resulteerde in de start van voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur. Inmiddels 

ontstaat er een nieuwe behoefte; de ontwikkeling van kinderen in een eerder stadium. 

Opvang voor kinderen die nog niet naar school gaan bestaat al, maar opvang voor deze 

kinderen waarbij aan de ontwikkeling wordt gewerkt en waar kennis wordt gemaakt met 

de school(methodes) nog niet",  
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In het IKC, dat dagelijks geopend is van 7.00 tot 19.00 uur, worden alle voorzieningen met 

betrekking tot onderwijs en kinderopvang voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar onder 

één dak samengebracht. Hierin is Peuter Opvang nieuw. Tijdens een dag bij Peuter Op-

vang worden er verschillende soorten activiteiten aangeboden waarbij plezier van de 

peuters voorop staat. ,,Naast het hebben van plezier, vinden wij het belangrijk dat peuters 

zich ontwikkelen op veel verschillende gebieden. Deze ontwikkeling stimuleren we door 

het aanbieden van activiteiten, de inrichting van de ruimten, het aanbod van materialen 

en de samenwerking met de school. 

 

IKC ’t Eimink wil ieder kind van 2 tot 12  jaar een arrangement bieden dat aansluit op de 

individuele behoefte, talenten en mogelijkheden. Waar onderwijs, opvang en ontwikkeling 

hand in hand gaan. Het onderwijs en de opvang zijn van hoge kwaliteit en er wordt een 

hoogwaardige digitale leeromgeving gecreëerd. 

Onderwijs en opvang zijn optimaal op elkaar afgestemd, waardoor ouders geen drempels 

meer ervaren in de combinatie van zorg en werk.  

3.2.2. Brede ontwikkeling 

“Het gaat er niet om hoe talentvol je bent, maar om hoe je je talent inzet”.  

Het ene kind zal enorm uitblinken in rekenen en wiskunde, maar zal wat minder presteren 

in taal. Een ander kind zal ontzettend goed kunnen tekenen en knutselen, maar heeft 

moeite met theorie en gesproken uitleg. Dit verschilt per kind. 

Het mooiste is als alle talenten van de leerlingen tijdens de les aan bod komen maar dat is 

natuurlijk bijna niet haalbaar. Ieder kind beschikt over alle talenten, door een andere ta-

lent aan te spreken, kan een leerling dit talent verder ontwikkelen. Het rekenen kan bij-

voorbeeld zowel verbaal als visueel als met een ritme of schema uitgelegd worden waar-

na de leerlingen samen een doe-opdracht gaan doen. 

’t Eimink besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling van talenten bij de leerlingen. Tij-

dens de WO lessen worden leerlingen uitgedaagd zelf oplossingen te bedenken voor 

vraagstukken. De WO lessen zijn bij uitstek geschikt projectlessen te geven over zeer uit-

eenlopende onderwerpen t.a.v. cultuur en (wereld)godsdiensten.  Ook tijdens de sociale 

omgang met elkaar wordt een beroep gedaan op het creatief oplossen van problemen 

en conflicten. Tijdens de PBS - gedragslessen worden creativiteit, sociale vaardigheden en 

lichamelijke vaardigheden ruimschoots ontwikkeld. Daarnaast heeft de school vakdocen-

ten in dienst die de leerlingen muziekonderwijs geven. De ICC-er organiseert jaarlijks cultu-

rele weken, waarbij de leerlingen in aanraking komen met verschillende vormen van kunst 

en cultuur. Ook organiseren de leerkrachten excursies naar gebedsgebouwen, kastelen, 

bedrijven e.d. om de leerlingen op die manier met verschillende en zeer uiteenlopende 

maatschappelijke aspecten in aanraking te laten komen. Het deelnemen aan Sporttoer-

nooien is inmiddels een vast onderdeel op de jaarkalender geworden van de school, 

evenals deelname aan het project Fitt2school.  

3.2.3. Multiculturele samenleving 

Artikel 8 lid 3 wpo geeft aan: Het onderwijs:  

a) gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving,  

b) is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en  

c) is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschil-

lende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.  

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze aan-

dacht wordt besteed aan het bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de beheer-

sing van de Nederlandse taal.  
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Daar zorgen we op onze school op de volgende manier voor: 

De kern van ons onderwijs wordt gevormd door de pedagogische opdracht van de 

school: Waartoe willen wij kinderen opvoeden? Wij willen de kinderen optimaal begelei-

den bij het ontwikkelen tot een sociale, zelfstandige volwassene. Dit komt tot uiting in alle 

facetten van het onderwijs.   

 

Het is vanzelfsprekend dat de ouders als natuurlijke opvoeders het eerst verantwoordelijk 

zijn voor de opvoeding van hun kind. Maar daarnaast draagt de basisschool voor een 

belangrijk deel bij aan de ontwikkeling tot persoonlijkheid. Kinderen worden op school 

voorbereid om als burger deel te nemen aan de maatschappij. Wij zijn een basisschool 

met een eigen visie op opvoeding en onderwijs, die voortvloeit vanuit de pedagogische 

opdracht. 

 

De rol van het onderwijs  

De school draagt bij aan de sociale cohesie door de kinderen vaardigheden te leren die 

de integratie in de samenleving bevorderen. Maar dat niet alleen: de school ís al een 

vorm van samenleven, want de kinderen leren er op een interactieve manier om samen 

te leven. 

De betekenis van het onderwijs voor de maatschappij kan in twee delen opgesplitst wor-

den, beiden gevoed vanuit de visie. Overkoepelend gaat het om het opvoeden van kin-

deren tot actieve, verantwoordelijke burgers in onze maatschappij. Maar de overheid 

vraagt ook een concrete bijdrage. Zij wil dat scholen thema’s aan de orde stellen die voor 

de ontwikkeling van de samenleving erg belangrijk zijn. 

 

De pedagogische opdracht is meer dan alleen het overdragen van normen en waarden: 

de school is een leer- en leefgemeenschap, waarbij de ontwikkeling van het individuele 

kind centraal staat. In deze leeromgeving moeten keuzevrijheid, zingeving en creativiteit 

een plaats krijgen. Ook is het belangrijk dat er ontmoetingen plaatsvinden tussen verschil-

lende culturen, want dat stimuleert de sociale en maatschappelijke betrokkenheid. 

 

 

 ’t Eimink hanteert de aan integratie en burgerschap gerelateerde kerndoelen voor 

het primair onderwijs. 

 De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting 

en de rol van de burger. 

 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde 

waarden en normen. 

 De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse 

multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te 

gaan met verschillen in opvattingen van mensen. 

 De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid 

van henzelf en anderen. 

 De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeel-

nemer. 

 De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. 
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3.3. Kerndoelen en  referentieniveaus 

 

Artikel 9 lid 5 wpo geeft aan: Ten aanzien van de onderwijsactiviteiten, genoemd in het 

eerste tot en met vierde lid, worden bij algemene maatregel van bestuur kerndoelen 

vastgesteld.  

En in artikel 9 lid 6: Voor de school geldt de eis dat zij tenminste de kerndoelen bij haar 

onderwijsactiviteiten als aan het eind van het basisonderwijs te bereiken doelstellingen 

hanteert.  

Aanvullend op de kerndoelen geven de referentieniveaus en de door ons gehanteerde 

normen voor vaardigheidsscores, betreffende Rekenen en Taal, een specifiekere beschrij-

ving van de onderwijsinhoud. Zij bieden daarmee heldere en concrete doelen die leraren 

kunnen hanteren en op basis waarvan zij de voortgang van hun leerlingen kunnen evalue-

ren. 

Hierna volgt een beschrijving van de leerstofgebieden waarvoor kerndoelen geformu-

leerd zijn en hoe deze op onze school aan de orde komen. 

 

3.3.1. Nederlandse taal 

 

Hieronder wordt begrepen: 

 Mondelinge taalvaardigheid. 

 Technisch lees- en luistervaardigheid 

 Begrijpend lees- en luistervaardigheid 

 Schrijfvaardigheid.  

 Woordenschat en taal.  

 Bieb in school / leesmotivatie 

 

Mondelinge taalvaardigheid  

met de 3 sub domeinen gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid 

 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

In onze taalmethode “Taal Actief, 4e versie” zijn taallessen opgenomen m.b.t. gespreks-

vaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid. Deze worden door de leerlingen uit-

gevoerd. Hierbij komen verschillende individuele en klassikale werkvormen aan bod. 

  

De organisatie en werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn: 

Volgens planning van de methode geven we individuele-, klassikale- en groepsoefeningen 

en uitvoerende opdrachten.  

 

De taakverdeling is als volgt: 

Klassikale instructie door de leerkracht, rollenspelen door de leerlingen, groeps-,  klassikale-, 

tweetal- en individuele opdrachten. 

Elke leerkracht is zelf verantwoordelijk voor het geven van de lessen. 

 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen  

realiseren: 

2015-2016 

 

Borgen van mondelinge taalvaardigheid  volgens methode 

2016-2017 

 

Borgen van mondelinge taalvaardigheid  volgens methode 
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2017-2018 

 

Borgen van mondelinge taalvaardigheid  volgens methode 

2018-2019 Borgen van mondelinge taalvaardigheid  volgens methode 

De mogelijke knelpunten zijn: 

Geen. 

 

 

Technisch lees- en luistervaardigheid   

Met de twee sub domeinen: lezen van zakelijke teksten en lezen van fictionele, narratieve 

en literaire teksten. 

 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

We werken volgens het borgingsdocument Technisch Lezen. Deze hebben we per bouw 

aangepast.  

Groepen 1-2:        m.b.t. de beginnende geletterdheid en het fonemisch bewustzijn.  

Groepen 3:           m.b.t. het aanvankelijk lezen en Veilig Leren Lezen. 

Groepen 4 t/m 6: m.b.t. voortgezet technisch lezen en Lekker Lezen. 

Groepen 7 t/m 8: m.b.t. het onderhoud technisch lezen. 

 

Zie borgingsdocumenten voor de huidige aanpak. 

 

De organisatie en werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn: 

We werken met 3 niveaugroepen.  

Zie borgingsdocumenten. 

 

De taakverdeling is als volgt: 

Zie borgingsdocumenten voor de taakverdeling tijdens de lessen. 

De technisch leescoördinator is verantwoordelijk voor het juist uitvoeren van de lessen in de 

groepen, het borgen van het technisch leesbeleid en de scholing van de leerkrachten. Elk 

jaar worden er klassenbezoeken afgelegd door de TL-coördinator in de groepen 4 t/ 8. Bij 

beginnende leerkrachten minimaal 2x per jaar. Bij gevorderde leerkrachten minimaal 1x per 

schooljaar. 

 

In de groepen 1 t/m 3 worden de klassenbezoeken afgelegd door de IB-ers. 

Bij beginnende leerkrachten minimaal 2x per jaar. Bij gevorderde leerkrachten minimaal 1x 

per schooljaar. 

 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen  

realiseren: 

2015-2016 

 

Borging  en onderhoud van ons technisch leesbeleid. 

Borgingsdocument realiseren voor de groepen 3. 

2016-2017 

 

Borging  en onderhoud van ons technisch leesbeleid. 

2017-2018 

 

Borging  en onderhoud van ons technisch leesbeleid. 

Onderzoeken of de methodes “Veilig Leren Lezen” en “Lekker Lezen”  nog aan 

de gestelde eisen van het borgingsdocument voldoen. 

2018-2019 Borging  en onderhoud van ons technisch leesbeleid. 

Nieuwe aanschaf en/of bijstellen van de methodische aanpak van het TL be-

leid. 
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De mogelijke knelpunten zijn: 

- Beginnende leerkrachten die mogelijk de nodige achtergrondkennis missen. Zij zullen 

bijgeschoold moeten worden en intensiever begeleid worden door de TL-coördinator 

en/of IB-er. 

 

 

Begrijpend lees- en luistervaardigheid   

Met de twee sub domeinen: lezen van zakelijke teksten en lezen van fictionele, narratieve 

en literaire teksten. 

 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

We werken volgens het afspraken- en/of borgingsdocument Begrijpend Lezen. Deze heb-

ben we in twee bouwen aangepast. 

Groepen 1 t/m 4: Begrijpend luisteren 

Groepen 5 t/m 8: Begrijpend lezen. 

 

Zie afspraken- en/of borgingsdocumenten voor de huidige aanpak. 

We werken met veel verschillende materialen en bronnen, zoals: Nieuwsbegrip, Blits Studie-

vaardigheden, Cito hulpboeken, literaire teksten, gedichten, e.d. 

De organisatie en werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn: 

We werken met 3 niveaugroepen.  

Zie afspraken- en/of borgingsdocument. 

 

De taakverdeling is als volgt: 

Zie afspraken en/of borgingsdocument voor de taakverdeling tijdens de lessen. 

De begrijpend leescoördinator is verantwoordelijk voor het juist uitvoeren van de lessen in 

de groepen, het borgen van het begrijpend luister- en leesbeleid en de scholing van de 

leerkrachten. 

Elk jaar worden er klassenbezoeken afgelegd door de BL-coördinator in de groepen 5 t/m 8. 

Bij beginnende leerkrachten minimaal 2x per jaar. Bij gevorderde leerkrachten minimaal 1x 

per schooljaar.  

In de groepen 1 t/m 4 worden de klassenbezoeken afgelegd door de IB-ers. 

Bij beginnende leerkrachten minimaal 2x per jaar. Bij gevorderde leerkrachten minimaal 1x 

per schooljaar. 

 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen  

realiseren: 

2015-2016 

 

Borgingsdocumenten realiseren van het begrijpend luisteren beleid in de 

groepen 1 t/m 4 en het begrijpend leesbeleid in de groepen 5 t/m 8. 

2016-2017 

 

Borging  en onderhoud van ons begrijpend luisteren-  en begrijpend leesbe-

leid. 

 

2017-2018 

 

Borging  en onderhoud van ons begrijpend luisteren-  en begrijpend leesbe-

leid. 
 

2018-2019 Borging  en onderhoud van ons begrijpend luisteren-  en begrijpend leesbe-

leid. 
 

De mogelijke knelpunten zijn: 



Schoolplan 2015 2019                                                                                                                                                                                                                             

 

- Beginnende leerkrachten die mogelijk de nodige achtergrondkennis missen. Zij zullen 

bijgeschoold moeten worden en intensiever begeleid worden door de BL-coördinator 

en/of IB-er. 

 

 

 

Schrijfvaardigheid  

Schrijven wordt ruim opgevat, het gaat om het produceren van creatieve en zakelijke 

teksten. 

 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

Wij werken met de methode “Pennenstreken” in de groepen . 

Elke week wordt er een les gegeven volgens de methode. 

  

De organisatie en werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn: 

Zie methode. Het zijn veelal lessen die beginnen met een klassikale instructie, waarna de 

leerlingen zelfstandig aan de slag gaan met het schrijven van de bladzijde. 

In de onderbouw wordt er veel aandacht besteed aan de beginnende schrijfvaardigheid 

en de fijne motoriek. 

 

De taakverdeling is als volgt: 

We hebben geen schrijven-coördinator. Elke leerkracht is zelf verantwoordelijk voor het ge-

ven van de lessen. 

 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen  

realiseren: 

2015-2016 

 

 Focus op pen greep en schrijfhouding. Dit moet gecontroleerd worden 

halverwege groep 2. 

 Kinderen die moeite hebben een gripblokje geven. Verschillende vari-

anten. 

Kinderen die daarna nog moeite hebben of waarbij het schift zorgelijk is door-

sturen naar kinderfysiotherapeut.  

 

2016-2017 

 

Oriëntatiejaar voor een eventueel nieuwe aanpak m.b.t. de schrijfvaardigheid 

• Vanuit groep 2 wordt doorgegeven wie er moeite heeft met pengreep 

en schrijfhouding. Er moet gekeken worden wat de zorgkinderen nodig heb-

ben. (visueel maken, gripblokjes) 

• Kinderen van groep 3 schrijft het hele jaar met driekantige potloden. 

• Letterkaart op tafel plakken als leerlingen moeite hebben met de let-

tervormen. 

• Pas als letters voldoende geautomatiseerd zijn overgaan op aan elkaar 

schrijven. Wanneer verbindingen nog niet willen, eerst los laten schrijven. Dit 

komt dan vanzelf. 

2017-2018 

 

Verdieping in een nieuwe “methode” en/of aanpak m.b.t. de schrijfvaardig-

heid.  

• Vanuit groep 3 wordt doorgegeven wie er moeite heeft met pen-

greep/schrijven. Er moet gekeken worden wat de zorgkinderen nodig hebben. 

• Kinderen van groep 4 krijgen aan het begin van het jaar een stabilo 

balpen.  
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• In het rekenschrift wordt wel geschreven met potlood. 

• Schrijfschrift kan bij zorgkinderen nog met potlood geschreven worden. 

 

2018-2019 Realisatie van de nieuw aanpak m.b.t. de schrijfvaardigheid 

• Kinderen van groep 5 en 6 schrijven met stabilo balpen. 

• In het rekenschrift wordt wel geschreven met potlood 

• Kinderen van groep 7 en 8 mogen zelf bepalen met welke pen  

             ze schrijven. 

• In het rekenschrift wordt wel geschreven met potlood 

De mogelijke knelpunten zijn: 

- Nieuwe inzichten m.b.t. de schrijfvaardigheid die niet passen bij onze werkwijze. 

 

 

Woordenschat en taal  

Bij woordenschat gaat het om het vergroten van de woordenschatkennis.  Bij taalverzor-

ging gaat het om zaken die in dienst staan van een verzorgde, schriftelijke taalproductie. 

 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

Woordenschatlessen uit de methode: “Taal Actief”, aanbod moeilijke woorden uit Nieuws-

begrip, woorden uit leesboeken, teksten, e.d. 

In elke klas hebben we een woordmuur/ whiteboard o.i.d. waarop de woorden van de 

week/ thema aangeboden worden. 

   

De organisatie en werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn: 

Per thema zijn er per week 2 woordenschatlessen. Moeilijke woorden worden daarnaast 

gevisualiseerd in de klas. 

 

De taakverdeling is als volgt: 

Elke leerkracht draagt zelf bij aan de woordenschatontwikkeling conform de methode of 

de behoefte van de groep. 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen  

realiseren: 

2015-2016 

 

Borgen van het woordenschat onderwijs dat in ons methode is gewaarborgd. 

2016-2017 

 

Oriëntatie op een nieuw aanpak van ons woordenschatbeleid. 

2017-2018 

 

Oriëntatie op een nieuw aanpak van ons woordenschatbeleid.  

2018-2019 Ontwikkeling van ons woordenschatbeleid. 

 

De mogelijke knelpunten zijn: 

- het belang van woordenschat onderwijs t.o.v onze methode 
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Bieb in school / leesmotivatie 

 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

De bieb (boeken/kasten/uitleensysteem enz.) 

www.schoolwise.nl 

Handleiding Schoolwise (googledrive afblijven) 

Voorleesstoel + leesplekken(wordt nog gemaakt) 

  

De organisatie en werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn: 

Contact met leesconsulent 

Biebmoeders (Esther Nijhuis contactpersoon)  

Woensdag en vrijdag is de bieb open tot 11.00 uur 

Ellen, Annet en Marieke zijn de leescoördinatoren. 

Activiteiten: Kinderboekenweek, Voorleeswedstrijd, Nationale voorleesdagen + ontbijt. 

Projectpakketen aanvragen. 

 

De taakverdeling is als volgt: 

Ellen: Coördinator onderbouw 

Annet: coördinator middenbouw 

Marieke: coördinator bovenbouw + contactpersoon biebmoeders en leesconsulent. 

Gezamenlijk organisatie van de leesactiviteiten. 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen  

realiseren: 

2015-2016 

 

Verdere implementatie van het “makkelijk lezen plek”. 

Groep overstijgende leesactiviteiten. 

Meer inhoud geven aan de leesactiviteiten.  

Boekentips/leestips tijdens bouwvergaderingen na een netwerkbijeenkomst.  

Leesplekken realiseren op het podium/bieb verder aankleden.  

Elke kind maakt een boekenlegger met naam en de scancode. 

2016-2017 

 

Volgens boekenplan de bieb actueel houden 

2017-2018 

 

Volgens boekenplan de bieb actueel houden 

2018-2019 Volgens boekenplan de bieb actueel houden 

 

De mogelijke knelpunten zijn: 

- We zijn afhankelijk van biebmoeders. 

 

Samenvatting te realiseren veranderingen Nederlandse taal: 

 

- Borging  en onderhoud van ons technisch leesbeleid. 

- Borging  en onderhoud van ons begrijpend luisteren-  en begrijpend leesbeleid. 

- Realisatie van een nieuwe aanpak m.b.t. de schrijfvaardigheid. 

- Nieuwe implementatie van ons woordenschatonderwijs. 

- We willen de bieb toegankelijker maken (voor biebmoeders en kinderen) en de leesac-

tiviteiten uitbreiden.  

 
 
 

http://www.schoolwise.nl/
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3.3.2. Engelse taal 
 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

 

De site: www.groove.me 

Van daaruit kopiëren we werkbladen, handleidingen, flitskaarten en toetsen. 

De organisatie en werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn: 

 

Groep 1 t/m 4: Integreren in een thema. 

Groep 5 t/m 8: Vanuit een lied. Half uur per week.  

De taakverdeling is als volgt: 

Marian Grootwassing en Marieke Leusink zijn coördinator.  

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen  

realiseren: 

2015-2016 

 

Groep 1 t/m 4: 

Engels verwerken in de thema’s. Minimaal 4 thema’s. Dit mogen er meer zijn.  

In groep 1 en 2 gaan de kinderen met de seizoenen aan de slag, dus dit niet 

meer in groep 3. 

Groep 3 en 4 spreken af welke thema’s ze behandelen, zodat de kinderen 

volgende jaar niet dezelfde lessen krijgen. 

 

Groep 5 t/m 8: 

30 minuten per week in het rooster plannen.  

Per lied ongeveer 4 lessen. 

Wil je een ander lied kiezen, kijk bij “other songs” (rechts bovenaan).  

Groepen Niveau Thema/lied 

Groep 1 en 2 Niveau 1: min. 4 the-

ma’s  

herfst, winter, lente, zomer 

Groep 3 Niveau 1: min. 4 the-

ma’s 

Geen seizoenen i.o.m. groep 4 

Groep 4 Niveau 1: min. 4 the-

ma’s 

I.o.m. groep 3 

Groep 5 Niveau 2a: min. 7 

liedjes 

Lied 1 t/m 7 

Groep 6 Niveau 2a: min. 7 

liedjes 

Lied 8 t/m 15 

Groep 7 Niveau 3a: min. 7 

liedjes 

Lied 1 t/m 7 

Groep 8 Niveau 3a:  min. 7 

liedjes 

Lied 8 t/m 15 

http://www.groove.me/
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2016-2017 

 

Groep 1 t/m 4: 

Engels verwerken in de thema’s. Minimaal 5 thema’s. Dit mogen er meer zijn.  

In groep 1 en 2 gaan de kinderen met de seizoenen aan de slag, dus dit niet 

meer in groep 3. 

Groep 3 en 4 spreken af welke thema’s ze behandelen, zodat de kinderen 

volgende jaar niet dezelfde lessen krijgen. 

 

Groep 5 t/m 8: 

30 minuten per week in het rooster plannen.  

Per lied ongeveer 4 lessen. 

Wil je een ander lied kiezen, kijk bij “other songs” (rechts bovenaan). 

Groepen Niveau Thema/lied 

Groep 1 en 2 Niveau 1: min. 5 the-

ma’s  

herfst, winter, lente, zomer,  +1 

extra  

Groep 3 Niveau 1: min. 5 the-

ma’s 

Geen seizoenen i.o.m. groep 4 

Groep 4 Niveau 1: min. 5 the-

ma’s 

I.o.m. groep 3 

Groep 5 Niveau 2a: min. 7 

liedjes 

Lied 1 t/m 7 

Groep 6 Niveau 2a: min. 7 

liedjes 

Lied 8 t/m 15 

Groep 7 Niveau 3a: min. 7 

liedjes 

Lied 1 t/m 7 

Groep 8 Niveau 3a:  min. 7 

liedjes 

Lied 8 t/m 15 

2017-2018 

 

Groep 1 t/m 4: 

Engels verwerken in de thema’s. Minimaal 6 thema’s. Dit mogen er meer zijn.  

In groep 1 en 2 gaan de kinderen met de seizoenen aan de slag, dus dit niet 

meer in groep 3. 

Groep 3 en 4 spreken af welke thema’s ze behandelen, zodat de kinderen 

volgende jaar niet dezelfde lessen krijgen. 

 

Groep 5 t/m 8: 

30 minuten per week in het rooster plannen.  

Per lied ongeveer 4 lessen. 

Wil je een ander lied kiezen, kijk bij “other songs” (rechts bovenaan). 

Groepen Niveau Thema/lied 

Groep 1 en 2 Niveau 1: min. 6 the-

ma’s  

herfst, winter, lente, zomer, +2 

extra 

Groep 3 Niveau 1: min. 6 the-

ma’s 

i.o.m. groep 4 

Groep 4 Niveau 1: min. 6 the-

ma’s 

I.o.m. groep 3 

Groep 5 Niveau 2a: min. 7 

liedjes 

Lied 1 t/m 7 

Groep 6 Niveau 2a: min. 7 

liedjes 

Lied 8 t/m 15 

Groep 7 Niveau 3b: min. 7 

liedjes 

Lied 1 t/m 7 

Groep 8 Niveau 3b:  min. 7 

liedjes 

Lied 8 t/m 15 
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2018-2019 

Groep 1 t/m 4: 

Engels verwerken in de thema’s. Minimaal 7/8 thema’s. Dit mogen er meer zijn.  

In groep 1 en 2 gaan de kinderen met de seizoenen aan de slag, dus dit niet 

meer in groep 3. 

Groep 3 en 4 spreken af welke thema’s ze behandelen, zodat de kinderen 

volgende jaar niet dezelfde lessen krijgen. 

 

Groep 5 t/m 8: 

30 minuten per week in het rooster plannen.  

Per lied ongeveer 4 lessen. 

Wil je een ander lied kiezen, kijk bij “other songs” (rechts bovenaan). 

Groepen Niveau Thema/lied 

Groep 1 en 2 Niveau 1: min. 8 the-

ma’s  

Alles 

Groep 3 Niveau 1: min. 7/8 

thema’s 

i.o.m. groep 4 

Groep 4 Niveau 1: min. 7/8 

thema’s 

I.o.m. groep 3 

Groep 5 Niveau 2b: min. 7 

liedjes 

Lied 1 t/m 7 

Groep 6 Niveau 2b: min. 7 

liedjes 

Lied 8 t/m 15 

Groep 7 Niveau 3b: min. 7 

liedjes 

Lied 1 t/m 7 

Groep 8 Niveau 3b:  min. 7 

liedjes 

Lied 8 t/m 15 

De mogelijke knelpunten zijn: 

We verwachten geen knelpunten. 

 

Samenvatting te realiseren veranderingen Engelse taal: 

2014-2015 Oriënteren Groove.me 

2015 t/m 2019 

- Groep 1 t/m 4:  

Elk schooljaar komt er een thema bij. In het schooljaar 2018 – 2019 werken we dan 

met alle thema’s. In groep 3 en 4 worden de thema’s verdeeld.  

- Groep 5 t/m 8:  

Niveau 2: We hebben de 15 liedjes verdeeld. 7 voor groep 5 en 8 voor groep 6. In 

het schooljaar 2018 – 2019 beginnen zij met de 2b lessen.  

Niveau 3: We hebben de 15 liedjes verdeeld. 7 voor groep 7 en 8 voor groep 8. In 

het schooljaar 2017 – 2018 beginnen zij met de 3b lessen.  
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3.3.3. Rekenen/wiskunde 

Het gaat hierbij om de volgende domeinen: 

 Automatiseren 

 Getalbegrip 

 Meten, tijd en geld 

 Breuken, procenten en verhoudingen 

 Thematisch werken  

 

We werken volgens het IGDI-model in 3 aanpakken.  

Ambrasoft wordt als zelfcorrigerend middel ingezet voor automatiseringsoefening en als 

herhaling van eerder aangeboden lesstof. 

Daarnaast zetten we in op het bevorderen van samen werkend leren. 

Gedurende het schooljaar wordt naast de reguliere lessen aandacht besteed aan actue-

le rekenthema’s zoals; week van het geld, etc. 

 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

2015 – 2019    Borging van geïmplementeerde methode: 

                        De opbrengsten van het rekenonderwijs verhogen door uitbreiding  

                        van  kennis en vaardigheden bij leerkrachten: 

- Boeiend rekenonderwijs geven volgens het de fasen van het IGDI-

model 

- Zicht op leerlijnen en cruciale leermomenten 

- Samenwerkend leren oa. door klassenboeken bij elkaar 

- Plenaire teamvergaderingen en studiedagen groepsplan verder ont-

wikkelen en analyses van de methode 

- Oriëntatie op evt. invoering van automatiseringstoetsen 

- Analyseren van toetsdata en formuleren van concrete streefdoelen 

evt. bijstellen van streefdoelen. 

- rekenen ontwikkelen als borgingsdocument 

- Protocol (beleidsplan) ontwikkelen voor het begeleiden van leerlingen 

met ernstige rekenproblemen en dyscalculie 

- Structurele overlegmomenten met de rekenstuurgroep die bestaat uit 1 

rekencoördinatoren, IB-er en leerkracht 

- structurele afstemming en terugkoppeling met het MT 

 

Automatiseren 

Hieronder valt: het automatiseren van plus-, min-, keer- en deelsommen en het cijferend 

rekenen. 

 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

Naast de methodegebonden materialen, Wereld in Getallen 4,  zetten de leerkrachten 

het digibord, de bal of ander materiaal uit de powerpoint van 12 december 2013 in.  

  

De organisatie en werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn: 

Vanaf groep 3 wordt er elke rekenles minimaal vijf minuten besteed aan het automatise-

ren. De leerkracht geeft zelf invulling aan het automatiseren, dit kan zijn door te flitsen, 

door met een bal te gooien en sommen te noemen, door tafelliedjes of opdreunen (zie 

PowerPoint). Daarnaast worden er wekelijks (groepen 3) of maandelijks (groepen 5 en 6) 

tempotoetsen afgenomen.  
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De taakverdeling is als volgt: 

De Rekencoördinator komt twee keer per jaar op klassenbezoek met een gericht doel, 

dat kan zijn het bekijken van een gehele les of het bekijken van een specifiek onderdeel, 

bijvoorbeeld het automatiseren.  

De intern begeleider bekijkt samen met de rekencoördinator de rekenopbrengsten, de 

opbrengsten op de methodegebonden toetsen en de CITO toetsen.  

De intern begeleider (groep 3-5) is verantwoordelijk voor het rekenonderwijs in de groe-

pen 3 en 4 omdat daar veel zorg in zit en de intern begeleider gespecialiseerd is in deze 

bouw.  

De directeur bekijkt de overall trend en opbrengsten van de gehele school op het ge-

bied van rekenonderwijs.  

De rekencoördinator, intern begeleiders en directeur komen drie keer per jaar samen 

voor rekenoverleg.  

De leerkracht volgt de jaarplanning volgens de methode Wereld in Getallen en heeft 

inzicht in de eigen opbrengsten en eigen didactisch handelen.  

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen  

realiseren: 

2015-2016 

 

Eerste helft van het schooljaar: uitleg kijkwijzer en doel klassenbezoek.  

Tweede helft van het schooljaar: uitvoeren van de klassenbezoeken volgens 

de kijkwijzer (zie bijlage)  

* Definitieve afspraken maken omtrent vier meetmomenten en evaluaties 

per schooljaar. Met de gevolgen die dat heeft voor groepsoverzicht en 

groepsplan.  

* Opstellen afsprakendocument 

 

2016-2017 

 

Uitvoeren van de klassenbezoeken volgens de kijkwijzer (zie bijlage) 

Nadenken over meet-en toetsmomenten voor het automatiseren vanaf 

groep 7.  

2017-2018 

 

Uitvoeren van de klassenbezoeken volgens de kijkwijzer (zie bijlage) 

 

2018-2019 Opstellen van een borgdocument 

 

De mogelijke knelpunten zijn: 

- Beginnende leerkrachten die mogelijk de nodige achtergrondkennis missen. Zij zullen 

bijgeschoold moeten worden en intensiever begeleid worden door de BL-coördinator 

en/of IB-er. 

- Veranderende samenstelling team 

 

 

 

Getalbegrip 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

We werken met de methodegebonden materialen van de methode: Wereld in Getallen 

4.  

De organisatie en werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn: 

We werken volgens de werkwijze van de methode.  

 

De taakverdeling is als volgt: 
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De Rekencoördinator komt twee keer per jaar op klassenbezoek met een gericht doel, 

dat kan zijn het bekijken van een gehele les.  

De intern begeleider bekijkt samen met de rekencoördinator de rekenopbrengsten, de 

opbrengsten op de methodegebonden toetsen en de CITO toetsen.  

De intern begeleider (groep 3-5) is verantwoordelijk voor het rekenonderwijs in de groe-

pen 3 en 4 omdat daar veel zorg in zit en de intern begeleider gespecialiseerd is in deze 

bouw.  

De directeur bekijkt de overall trend en opbrengsten van de gehele school op het ge-

bied van rekenonderwijs.  

De rekencoördinator, intern begeleiders en directeur komen drie keer per jaar samen 

voor rekenoverleg.  

De leerkracht volgt de jaarplanning volgens de methode Wereld in Getallen en heeft 

inzicht in de eigen opbrengsten en eigen didactisch handelen. 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen  

realiseren: 

2015-2016 

 

Het uitzoeken van de opbrengsten rondom getalbegrip.  

Het uitzoeken van de beginnende gecijferdheid en materialen in de groe-

pen 1 en 2.  

2016-2017 

 

Geen 

2017-2018 

 

Geen 

2018-2019 Geen 

 

De mogelijke knelpunten zijn: 

Geen 

 

Meten, tijd en geld 

Hieronder valt: meten, meetkunde, klokkijken, rekenen met tijd, rekenen met kommagetal-

len en het rekenen met geld. 

 

Dit domein vraagt extra aandacht gezien de opbrengsten op zowel de methodetoetsen 

als de CITO toetsen. De groepen presteren onder niveau.  

 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

We werken met de methodegebonden materialen van de methode: Wereld in Getallen 

4. Daarnaast maken we gebruik van digitale en analoge klokken, spiegels, blokjes, liter-

maten en andere maten, weegschalen, linialen, rolmaten, stopwatches, geld, HTE-

schema, Ambrasoft, kopieerbladen Maatwerk en plusmateriaal van Rekentijgers, Kien of 

de plusgroep.    

De organisatie en werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn: 

We werken volgens de werkwijze van de methode.  

 

De taakverdeling is als volgt: 

De Rekencoördinator komt twee keer per jaar op klassenbezoek met een gericht doel, 

dat kan zijn het bekijken van een gehele les.  

De intern begeleider bekijkt samen met de rekencoördinator de rekenopbrengsten, de 

opbrengsten op de methodegebonden toetsen en de CITO toetsen.  
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De intern begeleider (groep 3-5) is verantwoordelijk voor het rekenonderwijs in de groe-

pen 3 en 4 omdat daar veel zorg in zit en de intern begeleider gespecialiseerd is in deze 

bouw.  

De directeur bekijkt de overall trend en opbrengsten van de gehele school op het ge-

bied van rekenonderwijs.  

De rekencoördinator, intern begeleiders en directeur komen drie keer per jaar samen 

voor rekenoverleg.  

De leerkracht volgt de jaarplanning volgens de methode Wereld in Getallen en heeft 

inzicht in de eigen opbrengsten en eigen didactisch handelen. 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen  

realiseren: 

2015-2016 

 

Het uitzoeken van het uitbreiden van de projectlessen door het extra aan te 

bieden tijdens de taaktijd. Methodiek vinden voor meten, tijd en geld. De 

Schaepmanmiddagen gebruiken voor collegiaal overleg.  

2016-2017 

 

Het toepassen van extra projectlessen tijdens de taaktijd.  

Uitvoeren van de klassenbezoeken gericht op de extra projectlessen  (vol-

gens de kijkwijzer). 

2017-2018 

 

Uitvoeren van de klassenbezoeken gericht op de extra projectlessen  (vol-

gens de kijkwijzer). 

2018-2019 Het borgen van de nieuwe werkwijze rondom meten, tijd en geld.  

 

De mogelijke knelpunten zijn: 

- nu nog een te kort aan ICT-mogelijkheden.  

 

Breuken, procenten en verhoudingen 

Hieronder valt: het rekenen met breuken en procenten, het werken met verhoudingstabel-

len en dergelijke. 

 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

We werken met de methodegebonden materialen van de methode: Wereld in Getallen 

4. 

  

De organisatie en werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn: 

We werken volgens de werkwijze van de methode.  

 

De taakverdeling is als volgt: 

De Rekencoördinator komt twee keer per jaar op klassenbezoek met een gericht doel, 

dat kan zijn het bekijken van een gehele les.  

De intern begeleider bekijkt samen met de rekencoördinator de rekenopbrengsten, de 

opbrengsten op de methodegebonden toetsen en de CITO toetsen.  

De intern begeleider (groep 3-5) is verantwoordelijk voor het rekenonderwijs in de groe-

pen 3 en 4 omdat daar veel zorg in zit en de intern begeleider gespecialiseerd is in deze 

bouw.  

De directeur bekijkt de overall trend en opbrengsten van de gehele school op het ge-

bied van rekenonderwijs.  

De rekencoördinator, intern begeleiders en directeur komen drie keer per jaar samen 

voor rekenoverleg.  

De leerkracht volgt de jaarplanning volgens de methode Wereld in Getallen en heeft 
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inzicht in de eigen opbrengsten en eigen didactisch handelen. 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen  

realiseren: 

2015-2016 

 

Het uitzoeken van de opbrengsten rondom breuken, procenten en verhou-

dingen. 

 

2016-2017 

 

Mogelijk vervolg op 2015-2016.  

2017-2018 

 

 

2018-2019  

 

De mogelijke knelpunten zijn: 

Geen 

 

Thematisch werken 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

Naast de methodegebonden materialen, zijn er op dit moment geen extra materialen 

voor thematisch werken. Dit is wel een streven.  

  

De organisatie en werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn: 

Op dit moment is hier nog geen werkwijze voor. Het streven is om een werkwijze te vinden 

waarin verschillende vakken geïntegreerd worden. De vakken zullen meer thematisch 

terugkomen in plaats van alleen maar methodegebonden.  

 

De taakverdeling is als volgt: 

De Rekencoördinator gaat zich verdiepen in het thematisch werken rondom rekenen.  

De Rekencoördinator komt twee keer per jaar op klassenbezoek met een gericht doel, 

dat kan zijn het bekijken van een gehele les.  

De intern begeleider bekijkt samen met de rekencoördinator de rekenopbrengsten, de 

opbrengsten op de methodegebonden toetsen en de CITO toetsen.  

De intern begeleider (groep 3-5) is verantwoordelijk voor het rekenonderwijs in de groe-

pen 3 en 4 omdat daar veel zorg in zit en de intern begeleider gespecialiseerd is in deze 

bouw.  

De directeur bekijkt de overall trend en opbrengsten van de gehele school op het ge-

bied van rekenonderwijs.  

De rekencoördinator, intern begeleiders en directeur komen drie keer per jaar samen 

voor rekenoverleg.  

De leerkracht volgt de jaarplanning volgens de methode Wereld in Getallen en heeft 

inzicht in de eigen opbrengsten en eigen didactisch handelen. 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen  

realiseren: 

2015-2016 

 

De Rekencoördinator gaat zich verdiepen in het thematisch werken rondom 

rekenen.  

2016-2017 

 

Afhankelijk van hetgeen dat we in 2015-2016 ontdekken, daar een vervolg 

aan geven, indien gewenst.  

2017-2018 
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2018-2019  

 

De mogelijke knelpunten zijn: 

Werkdruk, verandering organisatiestructuur, waarde en plaats methode? 

 

Samenvatting te realiseren veranderingen Rekenen: 

De komende vier schooljaren gaat ’t Eimink zich vooral richten op automatiseren, me-

ten, tijd en geld en het thematisch werken. De rol van rekencoördinator /Intern begelei-

der krijgt vorm en wordt geïmplementeerd. Het rekenonderwijs wordt beter in kaart ge-

bracht en alle afspraken en veranderingen worden vastgelegd.  De veranderingen zou-

den moeten bijdragen aan het verhogen van de opbrengsten.  
 
 

3.3.4. Oriëntatie op jezelf en de wereld 

 

Hieronder wordt begrepen: 

 Mens en samenleving 

 Sociaal emotionele ontwikkeling en pestaanpak 

 Natuur en techniek 

 Ruimte -  aardrijkskunde 

 Tijd  - geschiedenis 

 

Oriëntatie op jezelf en de wereld  

Hieronder wordt begrepen: 

- Mens en samenleving 

- Sociaal emotionele ontwikkeling en pestaanpak 

- Natuur en techniek 

- Ruimte -  aardrijkskunde 

- Tijd  - geschiedenis 

 

Mens en samenleving 

 

Sociaal emotionele ontwikkeling en pestaanpak 

 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

 

Naast het pestprotocol  werken we met de projecten ‘Lentekriebels’ en ‘de Gouden 

Weken’. Jaarlijks komt het sociogram terug . Daarnaast maken we gebruik van het volg-

systeem ‘Zien’.  Positive Behavior Suppert (PBS) neemt een centrale plaats in.  

 

De organisatie en werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn: 

 

De Gouden Weken worden de eerste weken aan het begin van het nieuwe schooljaar 

ingezet om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming. Bij de Lente-

kriebels komen één week lang onderwerpen met betrekking tot relaties en seksualiteit 

aan bod.  

Twee maal per jaar wordt het sociogram afgenomen en vullen we het volgsysteem ZIEN 

één keer per jaar in, om zicht te krijgen in de sociale relaties in de groep. Het pestproto-

col wordt toegepast indien nodig. PBS is een schoolbrede aanpak gericht op het postie-

ve gedrag in de school.  

 

De taakverdeling is als volgt: 
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Er is een werkgroep Sociaal Emotioneel (SEO) en een werkgroep PBS. De werkgroepen 

hebben regelmatig overleg, zijn op de hoogte van de  ontwikkelingen en koppelen dit 

terug naar het team. Samen gaan we hiermee in de praktijk aan het werk.  

 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen  

realiseren: 

2015-2016 

 

Ontwikkeling PBS 

Afronding pestprotocol en bespreken met MR 

Ontwikkeling ZIEN 

Ontwikkeling Gouden Weken 

Lessen volgen uit de methode Lentekriebels 

Twee maal per jaar afname sociogram en actie ondernemen indien no-

dig, hierin ZIEN meer betrekken. 

2016-2017 

 

Afronding invoering PBS 

Toepassen pestprotocol indien nodig. 

Ontwikkeling ZIEN 

Ontwikkeling Gouden Weken 

Lessen volgen uit de methode Lentekriebels 

Twee maal per jaar afname sociogram en actie ondernemen indien no-

dig. 

2017-2018 

 

Toepassen PBS 

Toepassen pestprotocol indien nodig. 

Ontwikkeling ZIEN 

Ontwikkeling Gouden Weken 

Lessen volgen uit de methode Lentekriebels 

Twee maal per jaar afname sociogram en actie ondernemen indien no-

dig. 

2018-2019 Toepassen PBS 

Toepassen pestprotocol indien nodig. 

Ontwikkeling ZIEN en evaluatie 

Ontwikkeling Gouden Weken en evaluatie 

Lessen volgen uit de methode Lentekriebels 

Twee maal per jaar afname sociogram en actie ondernemen indien no-

dig. 

 

De mogelijke knelpunten zijn: 

- Afspraken moeten gedragen, nageleefd worden door het hele team. 

- Nieuwe collega’s moeten goed geïnformeerd worden over de werkwijze. 

- Gebrek aan beschikbare tijd 

- Voldoende evaluatiemomenten 
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Samenvatting van te realiseren veranderingen oriëntatie op jezelf en de wereld: 

Wij willen dat leerlingen zich goed voelen op school. Hiervoor integreren de vakgebieden 

is PBS voor ons een aanpak die in organisatie past om te komen tot een veilige leerom-

geving. 

 

 

Natuur en techniek 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

Natuur: methode “Naut” (uitgeverij Malmberg) t.b.v. de groepen 5 t/m 8. 

Daarnaast wordt regelmatig gebruik gemaakt van het aanbod van Schooltv in de groe-

pen 1 t/m 8. 

Techniek: diverse lessen uit de methode “Naut” aangevuld met zelf ontwikkelde techniek-

lessen voor de groepen 3 t/m 8. 

   

De organisatie en werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn: 

“Naut” – Het vak biologie is opgenomen in het weekrooster en de thema’s/lessen worden 

klassikaal geïntroduceerd en besproken, waarna het merendeel van de leerlingen de 

lesstof zelfstandig verwerkt in een werkboekje. Na elk thema wordt de opgedane kennis 

getoetst. 

Techniek: in het programma van de methode “Naut” is een aantal techniekonderdelen 

verwerkt. Daarnaast komen de kinderen in aanraking met techniek tijdens de lessen 

handvaardigheid en de momenten waarin gebruik gemaakt wordt van de door ons zelf 

ontwikkelde technieklessen. 

 

De taakverdeling is als volgt: 

De groepsleerkrachten zijn zelf verantwoordelijk voor het leerstofaanbod m.b.t. natuur en 

techniek, ook daar waar het gaat om het extra aanbod. Ten aanzien van de zelf ontwik-

kelde technieklessen kunnen collega met vragen terecht bij de coördinator techniek. 

 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen  

realiseren: 

2015-2016 

 

Oriëntatie m.b.t. een nieuwe (al dan niet methode gebonden) aanpak van 

Wereldoriëntatie en van een nieuwe “methode” . Mogelijk deels al starten 

met een nieuwe methode. 

2016-2017 

 

Implementatie van de nieuwe aanpak en/of nieuwe methode WO en het 

maken van een afsprakendocument. 

2017-2018 

 

Reflectie op nieuwe (methode gebonden) manier van werken en gebruik 

methode 1e schooljaar. Plan van aanpak opstellen en afsprakendocument 

bijstellen. 

2018-2019 Uitkristalliseren van de manier van werken. Opstellen van het borgingsdo-

cument WO. 

De mogelijke knelpunten zijn: 

- De kans dat er andere prioriteiten gesteld worden, waardoor de ontwikkeling van 

de WO-vakken uitgesteld wordt.  

- Het niet vinden van een methode die het themagerichte werken stimuleert.  
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Tijd - Geschiedenis 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

Geschiedenis: methode “Tijdstip” (uitgeverij Wolters Noordhoff) t .b.v. de groepen 5 t/m 8. 

Daarnaast wordt regelmatig gebruik gemaakt van het aanbod van Schooltv in de groe-

pen 1 t/m 8.  

  

De organisatie en werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn: 

“Tijdstip” – Het vak geschiedenis is opgenomen in het weekrooster en de thema’s/lessen 

worden klassikaal geïntroduceerd en besproken, waarna het merendeel van de leer-

lingen de lesstof zelfstandig verwerkt in een werkboekje. Na elk thema wordt de opgeda-

ne kennis getoetst. 

 

De taakverdeling is als volgt: 

De groepsleerkrachten zijn zelf verantwoordelijk voor het leerstofaanbod m.b.t. geschie-

denis, ook daar waar het gaat om extra aanbod. 

 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen  

realiseren: 

2015-2016 

 

Oriëntatie m.b.t. een nieuwe (al dan niet methode gebonden) aanpak van 

Wereldoriëntatie en van een nieuwe “methode” . Mogelijk deels al starten 

met een nieuwe methode. 

2016-2017 

 

Implementatie van de nieuwe aanpak en/of nieuwe methode WO en het 

maken van een afsprakendocument. 

2017-2018 

 

Reflectie op nieuwe (methode gebonden) manier van werken en gebruik 

methode 1e schooljaar. Plan van aanpak opstellen en afsprakendocument 

bijstellen. 

2018-2019 Uitkristalliseren van de manier van werken. Opstellen van het borgingsdo-

cument WO. 

De mogelijke knelpunten zijn: 

- De kans dat er andere prioriteiten gesteld worden, waardoor de ontwikkeling van 

de WO-vakken uitgesteld wordt.  

- Het niet vinden van een methode die het themagerichte werken stimuleert.  

 

 

Ruimte - Aardrijkskunde 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

Aardrijkskunde: methode “Hier en daar” (uitgeverij Malmberg) t.b.v. de groepen 5 t/m 8. 

Daarnaast wordt regelmatig gebruik gemaakt van het aanbod van Schooltv in de groe-

pen 1 t/m 8. 

  

De organisatie en werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn: 

“Hier en daar” – Het vak aardrijkskunde en topografie is opgenomen in het weekrooster 

en de thema’s/lessen worden klassikaal geïntroduceerd en besproken, waarna het me-

rendeel van de leerlingen de lesstof zelfstandig verwerkt in werkboekjes. Na elk thema 

wordt de opgedane kennis getoetst. 

Daarnaast is er de mogelijkheid om de lesstof digitaal te oefenen. 

 

De taakverdeling is als volgt: 
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De groepsleerkrachten zijn zelf verantwoordelijk voor het leerstofaanbod m.b.t. aardrijks-

kunde en topografie, ook daar waar het gaat om extra aanbod. 

 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen  

realiseren: 

2015-2016 

 

Oriëntatie m.b.t. een nieuwe (al dan niet methode gebonden) aanpak van 

Wereldoriëntatie en van een nieuwe “methode” . Mogelijk deels al starten 

met een nieuwe methode. 

2016-2017 

 

Implementatie van de nieuwe aanpak en/of nieuwe methode WO en het 

maken van een afsprakendocument. 

2017-2018 

 

Reflectie op nieuwe (methode gebonden) manier van werken en gebruik 

methode 1e schooljaar. Plan van aanpak opstellen en afsprakendocument 

bijstellen. 

2018-2019 Uitkristalliseren van de manier van werken. Opstellen van het borgingsdo-

cument WO. 

De mogelijke knelpunten zijn: 

- De kans dat er andere prioriteiten gesteld worden, waardoor de ontwikkeling van 

de WO-vakken uitgesteld wordt.  

- Het niet vinden van een methode die het themagerichte werken stimuleert.  

 

 

Samenvatting van te realiseren veranderingen oriëntatie op jezelf en de wereld: 

Oriëntatie m.b.t. een nieuwe (al dan niet methode gebonden) aanpak van Wereldori-

entatie en van een nieuwe “methode” .  

 

3.3.5. Kunstzinnige oriëntatie 

 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

Handvaardigheid: “Moet je doen” (Meulenhoff Educatief)+diverse sites comp. 

Tekenen: “Moet je doen”(Meulenhoff Educatief)+diverse sites comp. 

Drama: “Moet je doen”(Meulenhoff Educatief)+diverse sites comp. 

Muziek: “Moet je doen”(Meulenhoff Educatief)+diverse sites comp. 

  

De organisatie en werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn: 

Muziek: vakleerkrachten die een maal per week 45 min. les geven. De lessen bevatten: 

zingen, omgaan met instrumenten en theoretische muzikale kennis 

Handvaardigheid: door de groepsleerkracht een maal per week 60 min. 

Tekenen: door de groepsleerkracht een maal per week 60 min. 

Drama: door de groepsleerkracht een maal per week 30 min. 

Een maal per jaar een projectperiode kunst en cultuur. 

Een maal per jaar een culturele uitstap via het Kunstmenu. 

 

De taakverdeling is als volgt: 

De vakleerkrachten muziek zorgen voor het muzikale jaarprogramma. 

De groepsleerkrachten zorgen voor jaarprogramma voor handvaardigheid, tekenen en 

drama. 

Twee ICCers (interne cultuur coördinatoren), zij zorgen voor het Kunstmenu programma 

(voorbereidende lessen, ontmoeting, afsluitende lessen en evaluaties) en de organisatie 
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voor het kunst en cultuurproject (thema bepalen, kunstontmoetingen regelen, contact 

met andere scholen onderhouden, verzorgen van voorbereidende lessen, cultuuront-

moetingen en afsluitende lessen en evaluaties). 

 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen  

realiseren: 

2015-2016 

 

Borgen van ICC plan 

1 ICC-er op school: coördinator die bijeenkomsten bijwoont  

 1 ICC (2 collega’s als ondersteuning) die samen werkgroep formeren 

 

2016-2017 

 

Borgen van ICC plan 

 

2017-2018 

 

Borgen van ICC plan 

 

2018-2019 Borgen van ICC plan 

 

 

De mogelijke knelpunten zijn:  

Goed plannen van het ICC-project in de jaarplanning 

 

 

Samenvatting van te realiseren veranderingen kunstzinnige oriëntatie: 

- Thema afsluiting gezamenlijk met ouders 

- Thema zichtbaar in de school 

- Thema verbinden aan andere vakken 

 

 

3.3.6. Bewegingsonderwijs 

 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

Methode Basislessen Bewegingsonderwijs 2013 

 

Leerjaar 1 t/m 8 - Methode: Basislessen bewegingsonderwijs (2005) Het bewegingson-

derwijs is erop gericht, dat de leerlingen: a. kennis, inzicht en vaardigheden verwerven 

om hun bewegingsmogelijkheden te vergroten; b. een positieve houding ontwikkelen, 

dan wel behouden, met betrekking tot deelname aan de bewegingscultuur; c. omgaan 

met elementen als (ont)spanning, verlies en winst; d. deelnemen aan gemeentelijke 

sporttoernooien om kennis te maken met diverse sporten en om in groepsverband plezier 

te beleven. Deze methode is de leidraad voor de gymlessen. Gymlessen worden gege-

ven door daartoe bevoegde  

 

  

De organisatie en werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn: 

Twee maal per week krijgen de kinderen een uur bewegingsonderwijs. Naast een spelles 

krijgen de kinderen een toestelles.  

 

Fit2School Gymlessen: De groepen 3 t/m 6 krijgen 3x per jaar een gymles van Hengelo 

Sport.  

Fit2School Zwemmen: De groepen 3 t/m 8 zwemmen 5x per jaar.  

Fit2School Sporttoernooien 

Fit2SchoolEvenementen 
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De taakverdeling is als volgt: 

Een werkgroep verzorgt de organisatie rondom bewegingsonderwijs. De leerkrachten 

geven zelf de gymlessen. De zwemlessen worden verzorgd door de medewerkers van 

Hengelo Sport. De sporttoernooien worden ook in samenwerking met Hengelo Sport ge-

organiseerd. De schoolevenementen worden georganiseerd door sportverenigingen.  

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen  

realiseren: 

2015-2016 

 

Het buitenspelen krijgt aandacht door een speelplaatsplan.  

Evaluatie methode Bewegingsonderwijs 

2016-2017 

 

Het buitenspelen onderdeel maken van het bewegingsonderwijs.  

Inzetten ROC-studenten Sport en Beweging.  

2017-2018 

 

Borgen van bovenstaande  

2018-2019 Borgen van bovenstaande 

 

De mogelijke knelpunten zijn: 

- Organisatie vorm  

 

 

Samenvatting van te realiseren veranderingen  bewegingsonderwijs: 

Bewegingsonderwijs is van groot belang even als het buitspelen. Aan het buitenspelen 

willen we een impulsgeven. Daar we ervan overtuigd zijn dat het te goede komt in hun 

ontwikkeling. We hebben het voornemen te investeren in ‘beweegwijs’.  

 

 
 

3.4. Kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. 

Artikel 8 wpo geeft aan: Ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, is 

het onderwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van 

de leerling. En verder: De scholen voorzien in een voortgangsregistratie omtrent de ont-

wikkeling van leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 

 

In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij in kaart gebracht wat wij aan mogelijkhe-

den, grenzen en ambities hebben ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen met 

extra onderwijsbehoeften. Elke leerling is echter uniek, dus zullen we altijd per leerling na-

gaan welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en of en hoe wij daar aan kunnen vol-

doen. Indien nodig kunnen wij voor extra ondersteuning een beroep doen op het samen-

werkingsverband passend onderwijs in onze regio. In het ondersteuningsplan van het sa-

menwerkingsverband staat beschreven welke ondersteuning alle scholen zelf moeten 

bieden (basisondersteuning) en voor welke ondersteuning, onder welke voorwaarden, we 

bij het samenwerkingsverband terecht kunnen. Alvorens we hulp van buitenaf inroepen, 

gaan we aan de slag binnen onze eigen mogelijkheden. We geven hierna beknopt weer 

op welke wijze de structuur op onze school functioneert:  

 

I- zorgroute 

Op ‘t Eimink werken we volgens de I-zorgroute. Dit betekent dat we een route volgen 

waarin we inhoud geven aan de zorg van de leerlingen op de basisschool. De I-

zorgroute is een ontwikkeling die met name te maken heeft met de benadering van de 

zorg voor alle leerlingen. Het kijken naar de onderwijsbehoeftes van de leerling, binnen 

een heldere structuur en opzet, staat hierbij centraal.  

 

De I-zorgroute is een werkwijze voor het omgaan met de verschillen tussen de  leerlingen 

in de groep en op school. De leerkracht herhaalt steeds een aantal stappen, zes in to-

taal. De leerkracht stelt groepsoverzichten en groepsplannen op voor lezen (fonemisch 
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bewustzijn bij de groepen 1 en 2) en rekenen. Vervolgens wordt hier de komende perio-

de mee gewerkt. De uitvoering hiervan is dagelijks terug te vinden in de klassenmap. Na 

een periode van 4-5 weken wordt er geëvalueerd naar aanleiding van observaties en 

methode gebonden toetsen. Ieder half jaar volgt er een periode met Cito-toetsen. Naar 

aanleiding van deze toetsen volgt de eindevaluatie van het groepsplan. Er worden 

nieuwe groepsoverzichten en groepsplannen opgesteld. De laatste stap wordt afgerond 

met een groepsbespreking.  

 

Tijdens deze groepsbespreking worden het geëvalueerde groepsplan en de nieuwe 

groepsoverzichten en groepsplannen besproken alsmede de meest recente toetsresulta-

ten, gedragingen in de klas en het welbevinden (middels ZIEN en sociogram) in de 

groep. 

Bij de groepsbespreking kan worden besloten een leerling aan te melden voor de leer-

lingbespreking/SchoolOndersteuningsTeam (SOT). Voordat een leerling onderwerp is van 

een leerlingbespreking vindt echter eerst een gesprek met de ouders plaats. Ouders en 

school vullen beiden een aanmeldingsformulier in.  In de leerlingbespreking wordt be-

sproken hoe tegemoet gekomen kan worden aan de specifieke onderwijsbehoeften van 

de betrokken leerling.  

 

De Intern Begeleiders (IB-ers) coördineren de I-zorgroute. Zij zorgen voor het beleid en 

uitvoering van de stappen die we nemen aan de hand van de I-zorgroute. In het school-

jaar 2013-2014 is het borgingsdocument Cyclus I-zorgroute beschreven. In het schooljaar 

2014-2015 is deze geëvalueerd en waar nodig aangepast. De koers richting het passend 

onderwijs hebben wij beschreven in het School Ondersteunings Profiel (SOP) 

De Volgende borgingsdocumenten zijn ontstaan: 

2.1      Ondersteuningsprofiel Dr. Schaepmanstichting        

2.2      Schoolondersteuningsprofiel  (SOP) 

2.3      Borgingsdocument Cyclus I-zorgroute    

2.4      Borgingsdocument Toetskalender en omgaan met citotoetsen  

2.5      Borgingsdocument Streefdoelen en vaardigheidsscore 

2.6      Borgingsdocument Omgaan met methode-gebonden toetsen  

2.7      Borgingsdocument Verlengen en doubleren  

2.8      Borgingsdocument Werken met een ontwikkelingsperspectief (OPP) 

 

 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

Materialen/ methoden en eventuele kosten die gemaakt worden en bovenstaande ge-

noemde documenten (2.1 t/m 2.8) 

  

De organisatie en werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn: 

(wat nodig is qua overleg, werkwijze en professionalisering)  

Specialist voor het reken verbetertraject  

Structurele zorg overleggen  

Structurele MT-Breed vergaderingen 

3x per jaar groepsbesprekingen  

3x per jaar SOT 

2x per jaar studiedagen in het kader van professionalisering  

6x per jaar IB netwerk (plus een IB 2 daagse) 

 

De taakverdeling is als volgt: 

Leerkrachten groepen 1 t/m 8; werken met de zorgplanning in de klassenmap en de 1-

zorgcyclus. 
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IB-er onderbouw; ZIEN, groepsplannen integreren in themaoverzicht 

IB-er middenbouw; dyscalculie, analyseformulieren 

IB-er bovenbouw; dyslexie protocol, PMT (Plein MiddenTwente bijeenkomsten), onder-

steunend aan rekencoordinator 

Bouwcoördinatoren; IB-ers ondersteunen bij het opstellen van borgingsdocumenten, 

groepsplannen evalueren en waar nodig herzien, in overleg met de IB-ers opstellen van 

de agenda’s voor de bouwvergaderingen. 

 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen  

realiseren: 

2015-2016 

 

 Borgen van het werken volgens de 1-zorgcyclus 

 Verder implementeren van het werken met analyseformulieren bij me-

thodegebonden toetsen in de groepen 4 t/m 8. 

 Het verder uitdiepen van het werken met ZIEN. 

 Het beter leren omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbe-

hoeftes in het kader van Passend Onderwijs.  

 Behoeften van kinderen tijdens hun voorschoolse periode observeren 

waardoor al voor de schoolse periode de onderwijsbehoeften bekend 

zijn bij binnenkomst van de 4 jarige.  

 Warme overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool.  

2016-2017 

 

 Leerkrachten meenemen in een reken verbetertraject om zo onder 

andere de didactische vaardigheden te verbeteren. 

 Leerkrachten scholen in het herkennen van en handelen bij leerlingen 

met dyscalculie. 

 De rol van de IB-er in kaart hebben met betrekking tot het integraal 

kind centrum. 

2017-2018 

 

 Meer richten op (beeld-) coaching. 

 Uitvoeren van het reken verbetertraject 

2018-2019  Meer richten op (beeld-) coaching. 

 Borgen van het reken verbetertraject. 

 

De mogelijke knelpunten zijn: 

- Collega’s die het lastig vinden om mee te gaan met vernieuwingen. 

- De werkdruk, zowel bij de leerkrachten als de IB-ers. 

- Snel opeenvolgende ontwikkelingen waardoor het lastig is om overzicht te houden en 

bij te blijven. 

- Druk op leerlingen aantal 

 

3.5. Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

Naast de door de methode aangeboden verrijkingsmaterialen maken we gebruik van 

niet-methodegebonden uitdagende materialen. 

  

De organisatie en werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn: 

We werken met een Topklas en een Plusgroep. Een toelatingscommissie besluit of kin-

deren worden toegelaten tot de buitenschoolse Topklas van de Dr.  Schaepmanstichting 

waaronder ook ’t Eimink valt.  

De kinderen gaan één dag in de week naar de Topklas op een andere locatie.   

 

De Plusgroep van ‘t Eimink is één dag in de week op school. Kinderen uit verschillende 

groepen worden samengevoegd en komen die dag een uur bij elkaar om deel nemen 

aan verschillende activiteiten. Dit zijn activiteiten waarbij de leerlingen worden uitge-
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daagd. Het samenwerken en het tegen grenzen aanlopen zijn belangrijke leerpunten.  

De kinderen hebben naast de verrijkingsmaterialen die de methode biedt, een Plusmap. 

Hierin zijn materialen opgenomen waarmee de kinderen in de Plusgroep en ook in de klas 

aan het werk kunnen.  

 

De taakverdeling is als volgt: 

Het schooljaar 2014-2015 zijn twee leerkrachten in de gelegenheid gesteld de  Plusgroep 

op te zetten en te begeleiden.  

 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen  

realiseren: 

2015-2016 

 

Met ingang van dit schooljaar wordt een leerkracht ‘Specialist in Hoogbe-

gaafdheid’. Hiervoor gaat zij een opleiding volgen. Daarnaast krijgen alle 

leerkrachten een opfriscursus zodat zij leerlingen met een ontwikkelingsvoor-

sprong kunnen signaleren en begeleiden in de groep.   

De specialist volgt de nieuwste ontwikkelingen en zorgt dat het team hier-

van op de hoogte wordt gesteld. Daarnaast ziet zij het als haar taak colle-

ga’s te enthousiasmeren.  

Tevens wordt gezocht naar een vaste ruimte waarin deze groep onder be-

geleiding aan het werk kan.  

2016-2017 

 

De specialist volgt de nieuwste ontwikkelingen en zorgt dat het team hier-

van op de hoogte wordt gesteld.   

2017-2018 

 

De specialist volgt de nieuwste ontwikkelingen en zorgt dat het team hier-

van op de hoogte wordt gesteld. 

2018-2019 De specialist volgt de nieuwste ontwikkelingen en zorgt dat het team hier-

van op de hoogte wordt gesteld. 

De mogelijke knelpunten zijn: 

Personele en financiële mogelijkheden.  

Cultuuromslag bij de groepsleerkrachten m.b.t. omgang met verschillen in de groep.  

Hoe wensen gerealiseerd kunnen worden m.b.t. de nieuwste ontwikkelingen.  

 

Samenvatting van te realiseren veranderingen m.b.t. kinderen met een ontwikkelingsvoor-

sprong: 

In de komende jaren willen we de Specialist in Hoogbegaafdheid binnen ons team reali-

seren. 
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4.1. Inleiding 

De zorg voor personeel is cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs. 

Op bovenschools niveau is het personeelsbeleid beschreven in het integraal personeels-

beleidsplan. Daarin is ook opgenomen op welke manier we de wettelijke eis vormgeven 

met betrekking tot evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende ta-

ken. 

Marzano c.s. geven aan, dat de factor “collegialiteit en professionaliteit” dragend is voor 

schoolontwikkeling. Op onze school streven we collegialiteit na, die zich uit in gedrag zoals 

door Fullan en Hargreaves omschreven:  

 Oprechte interacties, die beroepsmatig van aard zijn  

 Het openlijk met elkaar delen van successen, mislukkingen en fouten 

 Het tonen van respect voor elkaar 

 Het constructief analyseren en bekritiseren van praktijken en procedures. 

‘Levenslang leren’ geldt zeker voor de beroepsgroep van leraren. De ontwikkelingen en 

mogelijkheden volgen elkaar wat dat betreft in snel tempo op. Het is dus erg belangrijk de 

juiste keuzes te maken. Uitgangspunt bij die keuzes is het gezamenlijk vastgestelde beleid, 

zoals verwoord in dit schoolplan. Kenmerkend voor de wijze waarop professionalisering 

vormgegeven zal worden is, dat gebruik gemaakt wordt van ‘leren van en met elkaar’ 

rechtstreeks gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. Dit kan invulling krijgen binnen het 

team, maar zeker ook in samenwerking met collega’s van andere scholen. 

 

4.2. Personeelsbeleid in samenhang met onderwijskundig beleid 

In deze paragraaf noemen we de belangrijkste aandachtspunten van personeelsbeleid 

voor de komende vier jaar. Deze beleidsonderdelen hangen nauw samen met de voor-

nemens op onderwijskundig gebied. 

In relatie met het onderwijskundig beleid zijn op het gebied van personeelsbeleid de vol-

gende beleidsvoornemens van belang: 

 Taakbeleid 

 Formatie 

 Invulling wet BIO met betrekking tot bekwaamheidseisen, waaronder  

bekwaamheidsdossier 

 Nascholing  

 Persoonlijk ontwikkelingsplan  

 Begeleiding startende leerkrachten 
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Taakbeleid 

De BAC-P&O, heeft in overleg met de directeuren een inventarisatie gemaakt en voorstel-

len gedaan aan het Management Overleg Schaepmanstichting (MOS). Inmiddels han-

teert iedere school de uitgangspunten, zoals geformuleerd in het beleidsstuk arbeidsduur 

en jaartaak. Er is overeenstemming over de berekeningswijze van het aantal weken; Per 

leerkracht is een overzicht van de hoeveelheid ruimte (uren) die hij heeft voor de invulling 

van overige schooltaken. Er zal gestreefd moeten worden naar een zorgvuldige balans 

tussen gelijkheid binnen onze scholen en eigenheid van iedere school apart. 

 

Formatie 

Het formatiebeleid van het bestuur wordt ontleend aan de school- en formatieplannen 

van de individuele scholen en het personeelsbeleidsplan van de Dr. Schaepmanstichting. 

Het bestuur stelt jaarlijks het bestuursformatieplan voor het nieuwe schooljaar vast voor 1 

mei van het nieuwe schooljaar. Op basis van de meest recente prognoses wordt er naar 

gestreefd meer jaren formatiebeleid te ontwikkelen. Deze prognoses tonen voor de Dr. 

Schaepmanstichting de komende jaren een lichte groei aan. Er wordt structureel forma-

tieoverleg gevoerd met de directies van alle scholen. Dit onder leiding van de voorzitter 

van de beleidsadviescommissie personeel en organisatie. Tijdens het overleg worden de 

formatieverplichtingen op bestuursniveau afgestemd op de inzet van de formatie op de 

diverse scholen. Daarbij is de mobilliteit van de werknemers ( vrijwillig of op basis van 

noodzaak) onderwerp van gesprek. 

 

Invulling wet BIO met betrekking tot bekwaamheidseisen, waaronder  

bekwaamheidsdossier 

Telkens aan het begin van een schooljaar, wordt de cyclus IPB, stand van zaken en ver-

loop, centraal in het team besproken.  

 

Stap 1; Iedere medewerker van de Dr.Schaepmanstichting werkt met persoonlijke actie-

plannen (PAP). Dat betekent dat een aantal keren per jaar, de medewerker voor zichzelf 

een doel uitwerkt dat is gerelateerd aan de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling van de 

school. Deze ingevulde papformulieren bewaart de medewerker zelf in zijn bekwaam-

heidsdossier. Dit dossier bewaart de medewerker thuis.  

 

Stap 2; Iedere medewerker van de Dr.Schaepmanstichting vult één keer per jaar een 

competentielijst leerkrachten in. Wanneer deze het voorafgaande jaar al is ingevuld, vol-

staat het bijwerken van de lijst. Deze ingevulde lijst geeft een beeld van de vaardigheden 

en competenties waar de medewerker goed in is, en waar de medewerker zich verder in 

wil bekwamen. Deze ingevulde competentielijst bewaart de medewerker zelf in zijn be-

kwaamheidsdossier.  

 

Stap 3; Iedere medewerker van de Dr.Schaepmanstichting werkt één keer per jaar een 

Persoonlijk Ontwikkelplan uit (POP). De eerste keer is dat een geheel nieuw plan, de jaren 

die daarop volgen wordt dit plan bijgewerkt of aangepast. Dit POP is gebaseerd op een 

aantal gegevens: - Pap's; - Ingevulde competentielijst; - Schoolontwikkeling; - Persoonlijke 

wensen of ideeën. De medewerker bewaart dit Persoonlijk Ontwikkelplan zelf in zijn be-

kwaamheidsdossier. Twee weken voorafgaand aan het jaarlijkse pop- of functioneringsge-

sprek, geeft de medewerker een kopie aan de directie.  
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Stap 4; Iedere medewerker van de Dr.Schaepmanstichting heeft jaarlijks een pop- of func-

tioneringsgesprek met de directie. Het eerste jaar van de cyclus staat het POP-formulier 

centraal, het tweede en derde jaar betreft het een functioneringsgesprek waar de stand 

van zaken van de POP ook besproken wordt. Het vierde jaar is een beoordelingsgesprek. 

o Bij deze jaarlijkse gesprekken is de medewerker ervoor verantwoordelijk zijn bijgehouden 

bekwaamheidsdossier te laten zien. o Bij een pop- of functioneringsgesprek bereidt de 

medewerker het gesprek voor, door middel van het gespreksformulier pop- en functione-

ringsgesprek. Aantekeningen van het gesprek worden op dit formulier aangevuld. Directie 

en medewerker tekenen dit formulier en krijgen beiden een kopie van het verslag. o Bij 

een beoordelingsgesprek maakt de directie een verslag. Zowel medewerker als directie 

krijgen een kopie van dit verslag. 

 

Scholings en coachplan 

De Dr. Schaepmanstichting hecht veel belang aan investeren in medewerkers. Onderwijs 

is mensenwerk en dat kapitaal dient gekoesterd en versterkt te worden. Permanente ont-

wikkeling van mensen zorgt voor betere resultaten. Dit beleidsuitgangspunt dient veran-

kerd te worden in de organisatie. Bij medewerkers die zich blijvend ontwikkelen is niet al-

leen sprake van een toenemende professionaliteit, maar is over het algemeen ook sprake 

van een toenemende mate van betrokkenheid en loyaliteit aan de organisatie. 

 

Dit strategisch beleidsplan beschrijft de strategie waarmee verbetering van de prestaties 

van de organisatie duidelijk wordt.  

Het College van Bestuur en de directies van de scholen kent de visie en missie. Iedere 

school heeft een plan waarin duidelijk naar welke ( zoveel mogelijk ) meetbare resultaten 

gestreefd wordt. Op deze wijze is het mogelijk organisatiedoelen in samenhang te bren-

gen met de ontwikkeling van mensen. Leren en ontwikkelen worden bewust gepland om 

die doelen te bereiken. 

 

Directies zijn in staat te bepalen wat de leer- en ontwikkelbehoeften van hun schoolteams 

zijn, welke activiteiten moeten worden ondernomen en hoe het effect geëvalueerd 

wordt. Medewerkers kunnen uitleggen wat ze door persoonlijke ontwikkeling moeten be-

reiken voor zichzelf, het team en de organisatie. 

 

Dit alles vindt plaats in een cultuur waarin aandacht is voor erkenning, waardering en te-

vens voor aanmoediging om prestaties te verbeteren. Directies dienen te beschikken over 

vaardigheden om daadwerkelijk mensen te helpen zich planmatig te ontwikkelen. Zo krij-

gen medewerkers de overtuiging dat hun bijdrage van wezenlijk belang is voor de ontwik-

keling van de organisatie en dat hun ontwikkelingsactiviteiten in dat kader betekenisvol 

zijn. Vanuit deze visie gaan medewerkers zichzelf zien als “eigenaar” van hun  eigen ont-

wikkeling. 

 

Zodra deze visie op algemeen organisatieniveau en op schoolniveau op planmatige wijze 

wordt uitgevoerd, ontstaat inzicht in de totale investering voor leren en ontwikkelen van 

mensen. Dit maakt het mogelijk te bepalen op welke wijze leren en ontwikkelen de 

(school)organisatie heeft verbeterd en leert evaluatie hoe strategieën kunnen worden 

ontwikkeld/verbeterd om nog beter te presteren. De cirkel (PDCA) is rond. 
 

Inleiding op ons scholing en coachplan 

Het onderwijs heeft tegenwoordig te maken met veranderingen op verschillende niveaus: 

1.Maatschappelijke ontwikkelingen: effectief onderwijs, opbrengstgericht werken, 

Passend Onderwijs, Handelingsgericht Werken en de 1-Zorgroute ( zie Schoolplan 

2015 – 2019, schoolondersteuningsprofiel)  

2. Ontwikkelingen op bestuursniveau: gesprekscyclus (zie hieronder), convergente  

differentiatie 
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3. Ontwikkeling op schoolniveau: verdichting problematiek door veranderende 

leerlingenpopulatie, invoering Ontwikkelingsperspectieven,  

veranderende samenstelling team. 

 

Doelen van het scholingsplan 

- Het bevorderen van een goede werksfeer en een goed klimaat waarin het perso-

neel tot zijn recht komt, zich geaccepteerd en veilig voelt en waar samenwerking 

bevorderd wordt. 

- Komen tot verbetering en optimalisering van de kwaliteit van de arbeid. 

- Het realiseren van een effectieve inzet van mensen ten behoeve van de doelstel-

ling van de school: het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. 

- Personeel mede verantwoordelijk maken voor hun eigen professionele ontwikke-

ling. 

- De instrumenten voor personeelsbeleid samenhangend inzetten 

- Aanstellen van vakcoördinatoren 

- Coaching op klassenmanagement:  

 

Uitgangspunten zijn:  

a. de 7 componenten van de effectieve school.  

1. Helder stellen van duidelijke, meetbare onderwijsdoelen;  

2. Inzetten van effectieve tijd die wordt besteed aan de basisvaardigheden (keuze ma-

ken!);  

3. Genereren van extra tijd voor zwakke leerlingen;  

4. Inzetten van convergente differentiatie, kinderen zo lang mogelijk bij elkaar houden, 

werken met groepsplannen;  

5. Inzetten van effectieve instructiemodel;  

6. Vroegtijdig signaleren en gebruik van de voorschotbenadering;  

7. Monitoren van de resultaten en acties maken op de analyses.  

 

Ontwikkeling 

De medewerker wordt steeds opnieuw geprikkeld om ‘in beweging’ te blijven; om nieuwe 

taken op zich te nemen en nieuwe uitdagingen aan te gaan, zodat hij zich zelf blijft ont-

wikkelen.   

 

In het scholingsplan letten we op het volgende: 

Om het team gedurende hun hele loopbaan op ‘t Eimink flexibel, mobiel en vooral be-

trokken te houden, is scholing van het grootste belang. We moeten we het team active-

ren. Veel scholingsprogramma’s zijn gericht op vakinhoudelijke verbreding en/of verdie-

ping. De school pleit er voor om  functiegerichte en coördinerende scholing in te  zetten. 

Nu we met ‘t Eimink een hele ontwikkeling en een visie hebben neergezet is het goed om 

teamleden stil te laten staan bij eigen loopbaan op ‘t Eimink. Met de volgende vragen; 

wat heb ik tot nu toe gedaan? Wat weet ik over mezelf? Waar ben ik goed in? Wat maakt 

mij betrokken? Wat wil ik behouden en hoe ziet ‘t Eimink er over 5 jaar uit ? Welke kansen 

liggen er voor me? Voor de organisatie zou het waardevolle informatie kunnen opleveren. 

Het is een gestructureerde manier om eens echt de balans op te maken over de loop-

baan en het is een goede scholingsfaciliteit waarmee de teamleden de eigen verant-

woordelijkheid draagt en voor de loopbaanontwikkeling weer nieuwe impulsen kan ge-

ven. 

 

De leerkracht wordt aangesproken op zijn professionaliteit. De doelen, de opbrengsten en 

de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen staan centraal. De leerkracht diffe-

rentieert niet naar beheersing van de leerstof, maar differentieert naar instructie en naar 

tijd. Het tempo van het aanbieden van de leerstof wordt niet verlaagd, maar de leerstof 

komt vaker terug. Centraal staat de effectieve instructie door de leerkracht en het herha-

len, herhalen, herhalen. Om kwaliteit en effectief goed onderwijs te geven moeten de 

leerkrachten hun organisatie in de klas en hun instructievaardigheden veranderen. De 
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effectieve instructie is gebaseerd op het IGDI model. IGDI staat voor Interactief, Gediffe-

rentieerd, Directe Instructie.  

 

‘t Eimink is een lerende organisatie. Dit betekent dat we zowel de ontwikkeling van de 

kinderen als van het personeel belangrijk vinden. Voor het personeel betekent dit bijvoor-

beeld dat er gezamenlijke studiedagen georganiseerd worden, maar dat personeelsle-

den ook aan individuele na- en bijscholing doen. 

Onder leiding van een extern deskundige van de schoolbegeleidingsdienst Expertis wordt 

gewerkt aan verbetering van het klassenmanagement, I- zorgroute, vakgebieden; SEO, 

TECHNISCH EN BEGRIJPEND LEZEN en het werken aan de zelfstandigheid en zelfredzaam-

heid van de kinderen.  

 

Door middel van team en bouwvergaderingen willen we beleid ontwikkelen om aan de 

zelfstandigheid van kinderen bij ons op school meer aandacht te kunnen geven. 

 

Wij kiezen voor convergente differentiatie, waarbij wordt geprobeerd de verschillen tussen 

kinderen zo klein mogelijk te houden en is het onderwijs, bijvoorbeeld door het gebruik van 

drie instructiegroepen binnen eenzelfde leerstofeenheid er op gericht de basisorganisatie 

van het leerstofjaarklassensysteem in stand te houden.  

 

Het hele team (leerkrachten, bouwcoördinatoren, intern begeleider en directie) is geza-

menlijk verantwoordelijk voor een zo optimaal mogelijke zorg voor de leerlingen. 

 

De directie van de school is gericht op het creëren van de school als lerende organisatie, 

een continue ontwikkeling van het onderwijs met aandacht voor de bewaking van de 

doorgaande lijn. De directie stelt zich tot doel om nieuwe onderwijskundige ontwikkelin-

gen binnen ‘t Eimink te introduceren en waar mogelijk te implementeren. Er wordt ge-

tracht onderwijs aan leerlingen met een specifieke onderwijs behoefte te verbeteren. Pro-

cedures mogen niet star zijn, maar dienen steeds in ontwikkeling te zijn.  

 
Begeleiding, ondersteuning, stimulering en professionalisering van de leerkrachten staat 

centraal. Leerkrachten worden d.m.v. klassenconsultatie van en gesprekken met de intern 

begeleider begeleid, ondersteund en gestimuleerd om de zorg voor leerlingen binnen de 

groep zo optimaal mogelijk uit te voeren. Leerkrachten worden in functioneringsgesprek-

ken gestimuleerd om zichzelf te scholen en te bekwamen. Ook op teamniveau worden er 

scholing aangeboden.  

 

4.3. Consequenties voor de meerjarenplanning 

 

1. Onderhouden van het scholings en coachplan 

 

2015 2019 

2. Beschrijven ven een coachplan voor startende leerkrachten 

 

2015 2016 

3.Uitvoeren van het coachplan startende leerkracht  2016 2019 

4.Klasbezoeken vormgeven door elkaars lessen te bezoeken en 

samen lessen voor te bereiden en te leren van elkaars didacti-

sche handelen 

2016 2019 
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5.1. Inleiding 

Kwaliteitszorg is de basis van waaruit we het onderwijs op onze school vormgeven. 

In dit hoofdstuk beschrijven we op welke wijze wij onze kwaliteit bewaken, borgen en ver-

beteren. Eerst geven we aan welke aspecten deel uitmaken van onze zorg voor kwaliteit. 

Vervolgens wordt uiteengezet op welke wijze we ervoor te zorgen dat al deze aspecten in 

onderlinge samenhang een compleet en evenwichtig kwaliteitssysteem vormen. 

 

 

5.2. Voorwaarden van onze kwaliteitszorg 

Onze kwaliteitszorg baseren we op het INK-model. In dit model (aangepast voor het on-

derwijs), is een onderverdeling gemaakt in organisatie (leiding, personeelsbeleid, doelen 

en strategie, middelen en processen) en resultaten (waardering personeel, ou-

ders/leerlingen, personeel en leeropbrengsten). Door systematisch na te gaan of de ge-

wenste effecten en resultaten gehaald worden, wordt het mogelijk het beleid waar nodig 

bij te sturen. 

In die zin maken we gebruik gemaakt van de plan-do-check-act cyclus. In het INK-model 

kort weergegeven door leren en verbeteren. 

 

Leiderschap 

 
Personeels-

beleid 
 

Management 

van 

processen 

 
Waardering 

personeel 
 

Leer-

opbrengsten 

      

 
Doelen en 

strategie 
  

Waardering 

ouders/leerl. 
 

      

 
Inzet 

middelen 
  

Waardering 

omgeving 
 

   
Organisatie  Resultaten 

  Leren en verbeteren   

 

De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het hierna beschreven kwaliteits-

zorgsysteem. De werkzaamheden zijn onder andere: 

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

zorg 

 het vastleggen van taken en het bewaken van de samenhang; 

 het vastleggen en bewaken van teamafspraken; 

 het creëren van draagvlak. 

 het bevorderen van professionele kennis en vaardigheden bij de leraren 
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 het organiseren van een op kwaliteitsverbetering gerichte samenwerking (w.o. het sys-

tematisch geven van feedback). 

 

Voor de leerkrachten geldt, dat zij betrokken zijn op en zich medeverantwoordelijk weten 

voor de kwaliteit van het onderwijs op de school als geheel.  Dit  vanuit de opvatting, dat 

ontwikkelend onderwijs slechts mogelijk is, als er sprake is van een professionele cultuur.  

Kenmerkend daarvoor zijn: ontwikkelend vakmanschap; betrokkenheid; verantwoordelijk-

heid, niet alleen voor de eigen taak, maar voor het onderwijs op de school als totaliteit; 

bereidheid tot reflecteren op eigen handelen. 

Onze school maakt zijn maatschappelijke taak waar door goede contacten te onder-

houden met voor ons onderwijs relevante collega scholen, instanties, verenigingen en 

overige organisaties. Over de activiteiten, die we in dit kader doen en de effecten, die 

dat ons inziens oplevert leggen we verantwoording af naar de betreffende instanties en 

ons bestuur en de ouders. 

Het voorgaande schetst het kader en de sfeer van waaruit wij kwaliteitszorg vorm geven. 

 

5.3. De inrichting van onze kwaliteitszorg 

Bij de inrichting van onze kwaliteitszorg is het schoolplan het richtinggevend document bij 

de kwaliteitsverbetering. Daarnaast gebruiken we het jaarlijks op te stellen actieplan om 

vinger aan de pols te houden en het schoolontwikkelingsplan bij te stellen. 

Beide documenten hangen nauw met elkaar samen en zijn een belangrijk hulpmiddel bij 

het systematisch doorlopen van de kwaliteitscyclus. 

 

Schoolplancyclus 

Voor het samenstellen van het schoolplan hanteren wij de volgende werkwijze: 

We starten met een nauwgezette bepaling van hoe de stand van zaken met betrekking 

tot alle beleidsaspecten van de school is. Een aantal onderdelen die bij deze zogenaam-

de positionering gebruikt worden, zijn onderdeel van een kortere cyclus, dan de school-

plancyclus, die 4 jaar beslaat. Waar dat het geval is geven we dat aan. 

Voor de positionering gebruiken we de volgende middelen, werkwijzen: 

Analyse van de leerlingenpopulatie 

Ieder jaar stellen we vast welke leerlingen bij ons op school speciale onderwijsbehoeften 

hebben. Het gaat daarbij om: 

 Aantal leerlingen met extra gewicht 

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

rekenen (OPP) 

 Aantal leerlingen met het Nederlands als tweede taal 

 Aantal leerlingen met een Arrangement. 

De intern begeleider maakt dit overzicht in april, zodat het kan worden meegenomen in 

de jaarlijkse evaluatie van het beleidsplan. 

 

Rapportage: aan het team 

Te gebruiken bij: evaluatie en opstellen van het jaarlijkse actieplan en bijstelling school-

ontwikkelingsplan 

 

Overzicht van de positie in de wijk/regio 

De directeur maakt een overzicht van de positie van de school in onze wijk. Daarin komen 

de volgende aspecten aan de orde: 

 overheidsbeleid en samenwerkingsverband (eens per twee jaar); 
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 tevredenheid en verwachtingen van ouders (elke twee jaar wordt bij de ouders de 

tevredenheid bepaald met behulp van een vragenlijst. 

 Kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van de leerlingenpopulatie ook in relatie 

met de ontwikkeling op de collega-scholen (eens per 4 jaar) 

 een SWOT-analyse (eens per vier jaar) 

 Zicht op contacten met instellingen, verenigingen,  collega scholen. We gaan na wat 

deze contacten voor effecten hebben binnen de school en hoe de betreffende in-

stellingen de contacten waarderen. Op basis daarvan bepalen we op welke wijze 

het contact voortgezet wordt. 

 

Rapportage aan: Bevoegd gezag, medezeggenschapsraad, team en betrokken instan-

ties. 

Te gebruiken bij: evaluatie, opstellen en bijstellen van het schoolontwikkelingsplan en het 

jaarlijkse actieplan. 

 

Het bepalen van de doelen van de school 

Eens in de vier jaar stelt het team, op initiatief van de directeur, doelen voor het onderwijs 

vast (op basis van de analyse van de uitgangspositie). Deze doelen worden vastgelegd in 

de missie en visie. Bij de beschrijving komen de volgende onderdelen aan de orde: 

 Te bereiken doelen op het gebied van onderwijs en leren. 

 De te bereiken leeropbrengsten  Deze worden ieder jaar vastgesteld (tussen- en eind-

resultaten; rekening houdend met onze populatie) volgens het bijgevoegd op-

brengstdocument. 

 Te bereiken doelen op gebied van school-specifieke aspecten. Het gaat hier om 

doelen waarmee we  ons willen profileren. 

 

Rapportage aan: Het bevoegd gezag, de medezeggenschapsraad. 

Te gebruiken bij: jaarlijkse analyse van de huidige situatie (wat is er van de doelen al ge-

realiseerd en wat moet nog worden nagestreefd)  

Het bevoegd gezag stelt de doelen vast. 

 

Analyse van de huidige situatie aan de hand van de doelstellingen 

Jaarlijks wordt middels de evaluatie van het jaarplan bepaald of de daarin genoemde 

doelstellingen zijn gerealiseerd. Eens per 4 jaar gaat de directeur na in hoeverre de 

schooldoelstellingen uit het schoolplan zijn gerealiseerd. Daarbij worden de volgende in-

strumenten ingezet: 

Voor doelen op het gebied van onderwijs en leren en school specifieke aspecten: 

De in te zetten instrumenten zijn afhankelijk van de gekozen doelen. Het kan gaan om: 

 Klassenbezoeken 

 Functionerings- en beoordelingsgesprekken 

 Interviews met ouders 

 Interviews met kinderen 

 Interviews met leraren 

 Een enquête en/of schooldiagnose-instrument: (naam invullen) 

Voor doelen op het gebied van te bereiken leerresultaten 

 Het in de bijlage genoemd overzicht van toetsinstrumenten 

De directeur neemt het initiatief voor de uitvoering van de analyse. Daartoe wordt jaarlijks, 

in overleg met het team, een plan van aanpak gemaakt. 
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Rapportage aan: het bevoegd gezag, de medezeggenschapsraad, het team. 

Te gebruiken bij: het actieplan en de bijstelling van het meerjarenplan 

 

Evaluatie schoolplan 

(Zie hoofdstuk 2) 

In het vierde uitvoeringsjaar wordt de balans opgemaakt van de resultaten van de afge-

lopen schoolplanperiode. Naast de eigen gegevens wordt ook gebruik gemaakt van de 

gegevens van de inspectierapporten om inhoudelijk vast te stellen waar de school zich 

ten aanzien van onderwijskundige ontwikkeling op dit moment bevindt.  

Alle gegevens uit deze en hiervoor genoemde acties worden door de directeur geanaly-

seerd op sterke en zwakke punten (SWOT-analyse).Deze wordt gepresenteerd op een 

studiedag voor het team, waarbij ook informatie verstrekt wordt over relevante ontwikke-

lingen van dat moment en in de nabije toekomst. 

Op basis van deze informatie en met gebruik maken van de inzichten en ideeën van de 

leerkrachten worden missie en visie van de school waar nodig geactualiseerd en bijge-

steld en worden strategische doelen geformuleerd voor de nieuwe schoolplanperiode. 

Deze visie en de daarop gebaseerde strategische doelen vormen de basis voor de verde-

re invulling van het schoolplan.  

Gezien de formele status van dit document wordt dit vastgesteld door MR en bestuur van 

de school. Ouders worden middels de schoolgids op de hoogte gesteld van de hoofdlij-

nen van beleid, zoals dat vastgesteld is in het schoolplan. 

 

Jaarplancyclus 

Systematische evaluatie van beoogde beleidsresultaten en de kwaliteit van onderwijs en 

leren 

De directeur stelt jaarlijks een evaluatieplan op (als onderdeel van het actieplan) voor 

evaluatie van de beleidsdoelen. Evaluatie van de leerresultaten zijn een vast onderdeel 

van dit plan. 

De evaluatie van de beleidsresultaten die m.b.v. het jaarlijkse actieplan worden nage-

streefd gebeurt aan de hand van de volgende instrumenten (afhankelijk van de aard van 

het na te streven resultaat): 

 Klassenbezoeken om na te gaan in hoeverre beleidsvoornemens en schooldoelstellin-

gen worden gerealiseerd. Daarnaast vinden klassenbezoeken plaats in het kader van 

het geven van feedback op het onderwijsgedrag. 

 Functionerings- en beoordelingsgesprekken waarin ook is de leeropbrengsten van de 

betreffende groep aan de orde komen. 

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

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

avonden. 

 Toetsinstrumenten om leerresultaten vast te stellen (zie bijlage). 

 

Het jaarlijkse actieplan wordt ieder jaar opgesteld met behulp van onderstaand schema: 

Onderwerp 1. ……………………. 

Beoogd  

resultaat  

Te ondernemen 

acties (ook ver-

melden door wie) 

Periode 

van  

uitvoering 

Te gebruiken 

instrument om 

het resultaat te 

meten 

Evaluatie 

Periode  

Resultaat van 

de meting 
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Rapportage aan: Bevoegd gezag, medezeggenschapsraad en team 

Te gebruiken bij: Opstellen actieplan en bijstellen en/of opstellen schoolontwikkelingsplan 

tijdens jaarlijkse studiedagen waarin de voortgang van het vierjarig beleidsplan wordt ge-

evalueerd. 

Doel van deze dagen zijn verder: 

conclusies trekken uit de resultaten van het evaluatieplan en op basis hiervan een jaarlijk-

se acties vaststellen (met per actie beoogde resultaten) t.b.v. de voortgang van het vier-

jarig beleidsplan. 

 

Het jaarlijks opstellen van het scholingsplan. Het scholingsbeleid sluit aan op de school-

ontwikkeling zoals die is omschreven in het schoolontwikkelingsplan. Daarnaast blijft er in 

het scholingsbudget ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van leraren op basis van de 

afspraken in de persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP’s). 

 

Kwaliteitshandboek 

In het kwaliteitshandboek staat een beschrijving van onze werkwijze in de vorm van beslui-

ten en procedures. Het kwaliteitshandboek bevat ook een vierjaarlijkse planning, die aan-

geeft wanneer de besluiten en procedures worden geëvalueerd. Per besluit/procedure is 

aangegeven op welke wijze deze wordt geëvalueerd 

Daarnaast evalueren we jaarlijks onze leeropbrengsten met het team. We doen dit aan 

de hand van het eerder genoemde opbrengstendocument. 

 

Rapportage: team, bevoegd gezag. 

 

5.4. Consequenties voor de meerjarenplanning 

 

Borgen van hierboven beschreven acties  2015 2019 

Leerkrachten eigenaar maken van hun eigen ontwikkeling 2015 2019 

Werken met de nieuwe jaartaak 2015 2019 

Jaarlijks opstellen van een actieplan als hierboven beschreven 2015 2019 

Het kwaliteitsboek onderhouden volgens de 4 jaar cyclus 2015 2019 

jaarlijks opstellen van het scholingsplan 2015 2019 

bijstellen en/of opstellen schoolontwikkelingsplan tijdens jaarlijkse 

studiedagen waarin de voortgang van het vierjarig beleidsplan 

wordt geëvalueerd. 

 

2015 2019 

jaarlijks een evaluatieplan op (als onderdeel van het actieplan) 2015 2019 

Analyse van de leerlingenpopulatie 2015 2019 

een overzicht van de positie van de school in onze wijk. 2015 2019 
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6.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk starten we met een overzicht van de veranderingsonderwerpen in de ko-

mende schoolplanperiode. Daarbij wordt zo concreet mogelijk aangegeven welke resul-

taten we ten aanzien van deze onderwerpen in de komende 4 jaren nastreven. Waar dat 

relevant is zullen we een inschatting  maken van de materiële kosten en indien van toe-

passing personele kosten, die een bepaalde verandering met zich mee zullen brengen.  

Vervolgens geven we in een globale planning aan wanneer deze onderwerpen aan de 

orde zullen komen 

Op basis van dit meerjarenplan wordt jaarlijks een gedetailleerd actieplan opgesteld. Bij 

de opstelling van zo’n zal rekening gehouden worden met de resultaten van het voor-

gaande schooljaar. 

 

6.2. Veranderingsonderwerpen en resultaten 

Speerpunten 1 t/m 5  

1. Eigentijds onderwijs en aandacht voor talenten   

2. Pedagogische klimaat: PBS (Positiv Behaivor System) 

3. Bredeontwikkeling: IKC (Integraal Kind Centrum) 

4. Eigenaarschap bij personeel en leerlingen 

5. ICT onderwijs 

 

Speerpunt 1.  

 

Eigentijds onderwijs en aandacht voor talenten 

 

Waarom willen we dit? 

Onderwijs moet kinderen toerusten met de basisvaardigheden taal, rekenen en lezen, 

maar ook met vaardigheden die nodig zijn om verantwoordelijk burger te kunnen zijn in 

de 21e eeuw. Want we geloven dat leerlingen met onze ondersteuning, vanuit eigen posi-

tieve kracht, hun talenten kunnen ontdekken en verder ontwikkelen. Het is onze opdracht 

om uit ieder kind te halen wat erin zit, het te helpen al zijn talenten te ontwikkelen en te 

benutten. Ons onderwijs neemt de onderwijsbehoeften van kinderen als uitgangspunt.  

 

Waar willen we naartoe? 

Naar een rijke leeromgeving waar kinderen de mogelijkheden krijgen om hun talenten te 

ontdekken en de vaardigheden te kunnen oefenen die passen bij de samenleving waarin 

ze terecht komen.  
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Hoe komen we daar? 

Door verschillende werkvormen aan te bieden waarin onderstaande vaardigheden aan-

bod komen en waar talenten geoefend worden: 

• Communicatie 

• Samenwerken 

• ICT Geletterdheid 

• Creativiteit 

• Kritisch denken 

• Probleemoplosvaardigheden 

• Sociale en/ culturele vaardigheden (incl burgerschap)  

 

Doel  

(inhoudelijke doelen) 

 

 

Het onderwijs af te stemmen op de vaardigheden die de 

toekomstige samenleving van onze kinderen vraagt.  

Resultaat 

(concrete resultaatverplich-

ting smart geformuleerd) 

 

 

We zien een school waarin kinderen mogelijkheden krij-

gen om de vaardigheden die ze nodig hebben voor de 

toekomstige samenleving te oefenen. In de school wor-

den verschillende werkvormen ingezet die het oefenen 

van de vaardigheden stimuleren.  

 

Daarnaast wordt  er een rijke leeromgeving gecreëerd 

waarin talenten kunnen worden ontdekt. 

Organisatie en werkwijze 

(wat is nodig qua overleg, 

werkwijze en professionalise-

ring)  

 

- Inventariseer per school de beginsituatie (meer- 

mindermodel) om vervolgens schooleigen keuzes 

te maken op het gebied van bovenstaande 

vaardigheden. 

- Afhankelijk van de uitkomst moet er een imple-

mentatietraject komen en een passende overleg-

structuur. 

- Kennis/deskundigheid van onderstaande 

 

Door middel van studiedagen, intervisie, coaching op de 

werkvloer 

 

Van scholen wordt het volgende verwacht: 

bewustzijn van veranderende samenleving 

Kennis van ontwikkeling van het (jonge) kind 

Kennis van doorlopende leerlijnen 

Veel variatie in werkvormen 

Aandacht voor evaluatie en borging 

Creëer eigenaarschap bij leerkrachten 

Bouw voort op wat aanwezig is: HGW/OGW 

Stimuleer samenwerking/netwerkvorming 

Koppel competentiegericht werken aan kernvakken 

en/of thema’s 

Taakverdeling en verant-

woordelijkheden 

(CvB, directie, ib, ict, etc.)  

 

Directies: zie hierboven. Dit vervolgens vertalen naar ei-

gen schoolplan. 

Van leerkrachten worden de volgende vaardigheden 

verwacht: 

Variatie  in didactiek 

gebruik van ICT tools 

Verbindingen tussen vakgebieden leggen 

professionele groei en eigenaarschap 

Leerkrachten leren een koppeling te maken naar com-
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petentiegericht werken 

 

Planning 

 

 

 

 

2015/2016 

-Oriënteren op passende 

werkvormen 

-Vakoverstijgend werken 

-Oriënteren op de vaardig-

heden 

-Oriënteren op passen de 

thema’s 

 

2016/2017 

-Implementatie van werk-

vormen 

-Implementeren van de 

vaardigheden in de the-

ma’s 

2017/2018 

-Uitwerken van een thema 

gekoppeld aan de vaar-

digheden 

2018/2019 

-implementeren van de 

thema voor een school-

jaar 

Middelen 

(materialen/ methoden en 

eventuele kosten die ge-

maakt worden) 

 

 

- Methoden en materialen die we in huis hebben 

- Techniekkast – materialen 

- Oriëntatie op een passende methode 

Knelpunten  

 

 

- Tijdspad in combinatie met de kernvakken 

- Durven loslaten van een methode lijn 

Evaluatie 

(wanneer vindt deze plaats, 

hoe en door wie)  

Gedurende het proces, zullen we bijsturen. 

- Per schoolperiode in een MT overleg 

 

 

Speerpunt 2. PBS 
 

Waarom willen we dit? 

Wij willen een pedagogisch, veilig klimaat is, zodat alle kinderen kunnen gedijen en geen 

kinderen worden buitengesloten of gepest. 

 

Waar willen we naartoe? 

’t Eimink is een fijne, veilige scholen waar kinderen zich prettig voelen. Er heerst een peda-

gogisch klimaat waarin kinderen zonder belemmering hun talenten kunnen ontplooien. 

Een klimaat dat ten goede komt aan het werkplezier van de leerkrachten. 
 

Hoe komen we daar? 

De heeft een schoolbreed systeem dat voldoet aan de 5 pijlers: 

1. schoolbreed (doorgaande lijn gr. 1 t/m 8; afstemming leerkrachten) 

2. preventief 

3. besluitvorming over gedrag op basis van data-gestuurd 

4. aanleren van gewenst gedrag 

5. samenwerking met ouders en zorg 
 

Doel  

(inhoudelijke doelen) 

 

 

Het creëren van een veilig klimaat is, zodat alle kinderen 

kunnen gedijen en geen kinderen worden buitengesloten 

of gepest. 

 

Resultaat 

(concrete resultaatverplich-

ting smart geformuleerd) 

- Het pedagogisch klimaat is niet de oorzaak van ontwik-

kelingsbelemmeringen bij kinderen. 

- Pestgedrag beperkt zich tot een enkel incident en kan 
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gereguleerd worden dankzij de veilige omgeving en het 

hanteren van een adequaat pestprotocol. 

Organisatie en werkwijze 

(wat is nodig qua overleg, 

werkwijze en professionalise-

ring)  

 

Schooljaar 2014 2015 zijn we gestart met een extern des-

kundige die ons mee neemt in de organisatie en werkwij-

ze. Er zijn PBS team overleggen gepland gedurende het 

schooljaar, studiedagen en teamvergaderingen 

Taakverdeling en verant-

woordelijkheden 

(CvB, directie, ib, ict, etc.)  

 

Werken met PBS team waar een ieder zijn verantwoorde-

lijkheid heeft.  

Planning 

 

 

 

 

2015/2016 

- uitbouwen van de 

gedragsmatrix 

openbare ruimte 

- in de klassenmap 

verwerken 

- Tot afspraken komen 

in de groep  

- Beloningsysteem 

bedenken 

- Ouders informeren 

2016/2017 

- Borgen van de ge-

dragsmatrix open-

bare ruimte 

- in de klassenmap 

verwerken 

- Tot afspraken ko-

men in de groep  

- Beloningsysteem 

bedenken 

- Ouders informeren 

2017/2018 

- Borgen van de ge-

dragsmatrix open-

bare ruimte 

- in de klassenmap 

verwerken 

- Borgen van groeps-

afspraken 

- Beloningsysteem 

borgen 

- Ouders participatie 

2018/2019 

- Borgen van de ge-

dragsmatrix open-

bare ruimte 

- in de klassenmap 

verwerken 

- Borgen van 

groepsafspraken 

- Beloningsysteem 

borgen 

- Ouders participatie 

Middelen 

(materialen/ methoden en 

eventuele kosten die ge-

maakt worden) 

 

 

- gedragsmatrix 

- beeldmateriaal 

- Beloningsmateriaal 

- Materialen voor de groepen 

Knelpunten  

 

 

- borgen van de gemaakte schoolafspraken en het 

levendig houden van de regels.  

Evaluatie 

(wanneer vindt deze plaats, 

hoe en door wie)  

 

Tijdens het PBS team overleg  

 
 

Speerpunt 3. IKC 

 

Waarom willen we dit? 

We geloven dat kinderen ons vertrekpunt zijn.  Het pedagogisch en didactisch handelen 

van professionals moet erop gericht zijn dat kinderen en ononderbroken ontwikkeling kun-

nen doormaken. Voor die ontwikkeling is een veilige omgeving een belangrijke voorwaar-
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de. De ouders zijn partners van de professional. En als professionele organisaties moeten 

we met elkaar samenwerken.  

 

Waar willen we naartoe? 

Een Integraal Kind Centrum is een basisvoorziening voor alle kinderen van 0 – 12 jaar. Er is 

sprake van een gezamenlijke pedagogische en educatieve visie en er is één aansturing 

op het geheel. Het IKC bestaat minimaal uit basisonderwijs en kinderop-

vang/peuterspeelzaalwerk. Binnen het IKC wordt een doorlopende leerlijn gerealiseerd 

van 0 - 12 jaar en is er sprake van één lijn in zorg, afstemming en communicatie met ou-

ders, kinderen en de wijk. Met alle kind-voorzieningen in de wijk wordt samengewerkt. De 

kinderen worden in het IKC uitgedaagd zich breed te ontwikkelen. 

 

Hoe komen we daar? 

Het vertrekpunt is 2015, daar heeft een inventarisatie plaatsgevonden tijdens een ouder-

avond om te starten met een peuterspeelzaal groep. Gezamenlijk wordt er een plan van 

aanpak geschreven en om beleid te ontwikkelen. We streven naar kindcentra bestaande 

uit één organisatie, met één leidinggevende, vanuit één personeelsbeleid en financieel 

kader, met  één pedagogisch en educatief plan en ruime dag-arrangementen. Waarbij 

de instellingen zoveel als mogelijk onder één bestuur vallen en fysiek zijn geclusterd op één 

plek.  

 

Doel  

(inhoudelijke doelen) 

 

 

- Doorgaande lijn 0-12 

- Opbrengstgericht onderwijs 

- Zorg in en om de school 

- Brede ontwikkeling (sport, cultuur en ontmoeting) 

- Partnerschap van ouders 

- Intensiveren van samenwerking 

- Focus op 2-4 jaar. 

 

Resultaat 

(concrete resultaatverplichting 

smart geformuleerd) 

 

 

- Binnen de kindcentra vindt planmatige professionali-

sering plaats; deskundigheidsbevordering die bij-

draagt aan professioneel en opbrengstgericht han-

delen. Daarbij wordt één zorgroute gehanteerd, 

waarbij we voor ieder kind een passende plek kun-

nen bieden.  

- We werken planmatig aan het vergroten van de ou-

derbetrokkenheid. Het doel daarbij is, in partner-

schap met ouders zo goed mogelijk bij de ontwikke-

lingsbehoefte van het kind aan te sluiten. 

 

Organisatie en werkwijze 

(wat is nodig qua overleg, 

werkwijze en professionalise-

ring)  

 

- Er is een IKC werkgroep bestaande uit Directie, Ib-er 

leerkracht onderbouw en leidinggevende van het 

kindercentrum.nl 

 

Taakverdeling en verantwoor-

delijkheden 

(CvB, directie, ib, ict, etc.)  

 

- Er is een eenvoudige en effectieve organisatie. Er is 

één aansturing op de gezamenlijke werkwijze. 

 

- De leiding van het IKC ligt in handen van het onder-

wijs c.q. de school. 

 

- Er is een samenwerkingsovereenkomst. 
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- Als de samenwerking niet naar tevredenheid loopt 

wordt dit bespreekbaar gemaakt binnen het sa-

menwerkingscluster, en besproken met de leiding-

gevende IKC en indien zonder gewenst resultaat te-

ruggekoppeld naar het betreffende bestuur en de 

werkgroep. 

 

Planning 

 

 

 

 

2015/2016 

- Inventarisatie  

- Inrichten ruimte 

- Start aug 2015 

- ouderparticipatie 

2016/2017 

- Intensiveren van sa-

menwerken 

- Beleid verder ontwik-

kelen met boven-

staande doelen die 

uitgewerkt wordt in 

een plan van aanpak 

2017/2018 

- Intensiveren van sa-

menwerken 

- Beleid verder ont-

wikkelen met boven-

staande doelen die 

uitgewerkt wordt in 

een plan van aan-

pak 

2018/2019 

- Intensiveren van sa-

menwerken 

- Beleid verder ontwik-

kelen met boven-

staande doelen die 

uitgewerkt wordt in 

een plan van aanpak 

Middelen 

(materialen/ methoden en 

eventuele kosten die gemaakt 

worden) 

- Ruimte in de school 

- Materialen om peuteronderwijs vorm te geven 

- Volgsysteem in afstemming met de school 

Knelpunten  

 

 

- Inrichting van het schoolgebouw om onder een dak 

samen te kunnen werken 

- De GGD controle 

Evaluatie 

(wanneer vindt deze plaats, 

hoe en door wie)  

- In het IKC overleg 

- Per periode in de schooljaar planning 

 

Speerpunt 4: Eigenaarschap 

 

Waarom willen we dit?  

1. positieve stimulans geven aan de kwaliteit van het onderwijs, resultaatgerichtheid ver-

hogen 

2. vakmanschap verhogen (kennis, vaardigheden en houding) 

3. collega’s durven en kunnen initiatieven nemen   

4. een grote betrokkenheid  

5. werkplezier   

6. zelf-reflecterend vermogen  

 

Waar willen we naartoe? 

Alle collega’s zijn zich bewust van hun eigen en van de gezamenlijke verantwoordelijkheid 

voor de individuele leerlingen, voor een groep, voor het team en voor de school. De 

groepsleerkracht neemt het initiatief als casemanager gedurende het onderwijsproces 

van een leerling of een groep en is hier verantwoordelijk voor.    
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Hoe komen we daar? 

- vakgebieden verdelen onder de collega’s, zodat zij zich steeds meer eigenaar voelen 

- samenwerken collega’s stimuleren 

- collega’s faciliteren (voorbereiden en uitvoeren teamvergadering, bouwoverleg, intervi-

sie, studiedagen)  

- vertrouwen geven en waardering uiten 

- veranderende rol van de schoolleiding: van leidend naar faciliterend en ondersteunend. 

Van onderwijskundig leiderschap  het accent verleggen naar systeemleiderschap 

 

Leerlingen 

 

Waarom willen we dit? 

1. betrokkenheid verhogen (eigen leerproces, groep, school e.d.) 

2. kritisch denken stimuleren 

3. motivatie verhogen 

4. opbrengsten verhogen (leerresultaten, sociaal en emotioneel, probleem oplossend 

vermogen, creativiteit)  

 

Waar willen we naartoe? 

Leerlingen leren ontdekken welke talenten en vaardigheden ze hebben en deze beter 

kunnen ontwikkelen zodat zij optimaal voorbereid worden op hun plek in de samenleving. 

 

Hoe komen we daar? 

- meer ruimte geven voor eigen initiatief 

- actief betrekken bij het eigen leerproces (rapportgesprekken, gesprekken bij het Ontwik-

kelingsperspectief, schoolverlatersgesprekken e.d.) 

- inbreng leerlingen bij leerlingenraad 

- werken vanuit de principes van de talenten 

 

Doel  

 

 

Onderdeel Leerkrachten: 

- opbrengsten  verhogen  

-  zelfsturende teams creëren 

- minder afhankelijk van de schoolleiding 

- passie en betrokkenheid creëren, werkdruk verlagen  

- kritisch op eigen handelen en ontwikkeling 

 

Onderdeel Leerlingen: 

-Leerlingen actief betrekken bij onderwijsproces 

- Opgroeien als zelfstandige individuen 

- Leerlingen kunnen en durven verwoorden op welke wijze 

zij het best onderwijs kunnen krijgen  

Resultaat 

 

 

Op basis van vakmanschap en grote deskundigheid zelf-

standig beslissingen en initiatieven durven en kunnen ne-

men, op onderwijskundig, didactisch en sociaal en emotio-

neel gebied. 

Organisatie en werkwijze 

 

Middels studiedagen, teamvergaderingen, pop- en functi-

oneringsgesprekken gezamenlijk met het team de koers 

bepalen richting eigenaarschap. 

Middels coachingsgesprekken 

Aandacht voor individuele scholing en gezamenlijke scho-

ling om de deskundigheid te verhogen. 

Vanuit data overleg plannen (bespreken methode gebon-

den toetsen) 

Taakverdeling en verantwoor-

delijkheden 

 

Directie/MT: werkt aan het systeem, faciliteert, geeft ver-

trouwen en ondersteunt. 

Medewerkers: werken in het systeem en nemen steeds 
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meer verantwoordelijkheden op zich in het proces. 

Planning 

 

 

 

 

2015/2016 

- meer inhoud aan  

  bouwoverleggen geven 

(en frequenter) 

- vergaderstructuur aanpas-

sen, prioriteiten stellen 

- leerlingen betrekken bij de  

  inhoud van het de les en 

werking  

-leerlingen betrekken bij  

 schoolverlatersgesprekken 

 

2016/2017 

- proces evalueren, daar 

waar nodig bijstellen en ver-

diepen 

- bovenbouwleerlingen be-

trekken bij de rapportbespre-

kingen 

 

2017/2018 

- proces evalueren, daar 

waar  

 nodig bijstellen en verdie-

pen 

- middenbouw leerlingen  

 betrekken bij de  

 rapportbesprekingen 

 

2018/2019 

- realisatie van onderwijskun-

dig leiderschap naar systeem  

  leiderschap 

- proces evalueren, daar 

waar nodig bijstellen en ver-

diepen 

 

Middelen 

 

 

Nascholingsbudget 

Knelpunten  

 

- financiën 

 

Evaluatie 

 

-aantal keren per jaar tijdens MT overleg, teamvergaderin-

gen, bouwoverleg en studiedagen 

 
Speerpunt 5: ICT onderwijs 

 

ICT, een must-have in het onderwijs  

Eigentijds onderwijs is niet denkbaar zonder daarbij ICT te betrekken. De Schaepmanstich-

ting zorgt ervoor dat de scholen in de formulering van hun visie ingaan op ICT en het ge-

bruik daarvan in het onderwijs. De Schaepmanstichting ontwikkelt daarnaast nieuwe doel-

stellingen ten aanzien van de inzet van ICT, waarbij een verbinding wordt gelegd met de 

ontwikkeling van kinderen en de onderwijsdoelen.  

 

 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

- vaste Windows systemen 

- Tablets 

- Chromebooks 

- Onderwijskundige software methode afhankelijk 

- Onderwijskundige software methode onafhankelijk 

- Software niet methode afhankelijk (Windows, beveiligingssoftware, etc.) 

- Netwerkprinters 

- Wifi en bekabeld netwerk 

  

De organisatie en werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn: 

- overlegmomenten tussen ict en directie 

- werkmomenten tussen ict en schoolteam 

- overlegmomenten ict en externe instanties 

- overlegmomenten ict binnen werkgroep ict-ers Dr. Schaepmanstichting 
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De taakverdeling is als volgt: 

- ict beleid wordt gevormd in samenspraak met schoolteam; de opzet daartoe 

gaat altijd in onderling overleg ict en directie 

- ict heeft de taak voor signalering onderwijskundige behoefte leerlingen en leer-

krachten en gaat hiertoe in overleg met de directie 

- ict volgt nieuwe ict ontwikkelingen en bekijkt in samenspraak met de directie hoe 

deze ingezet kunnen worden binnen het onderwijs 

- ict en directie beschrijven in schooljaarplannen de rol van ict in het onderwijs 

- ict is zelf verantwoordelijk voor op peil houden eigen kennis en kunde zoals die 

noodzakelijk is voor het onderwijs 

 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen  

realiseren: 

2015-2016 

 

● Zorgen voor goede betrouwbare hardware; afschrijving en uitfase-

ring oude hardware 

● Zorgen dat leerkrachten de aanwezig software gebruiken; opzeg-

gen van software die niet meer wordt gebruikt 

● Implementatie van mobiele devices binnen de daartoe bestemde 

groepen;  

● Leerkrachten krijgen kennis van nieuwe ict middelen en materialen 

● Opzet van specifieke leerbehoeften leerkrachten en vaststellen wel-

ke hulp daarvoor geboden kan worden 

● Ambitie bepalen door leerkrachten van ict binnen het onderwijs 

● Aanzet maken gebruik van Apps binnen het onderwijsleerproces 

● Leren werken met nieuwe ict onderwijs leermaterialen en de invloed 

hiervan op het onderwijs en klassenmanagment 

● Kennisneming van 21ste eeuws vaardigheden binnen het onderwijs; 

als voorbeeld flipping de classroom , zelf eigen maken van kennis 

door de leerling, programmeren als vak 

● Volledig online werken van documenten door de leerlingen en de 

leerkrachten 

● Kosten en besparingsoverzicht inzet ict middelen t.o.v. bestaande 

inzet en gebruik onderwijsleermaterialen 

2016-2017 

 

● Scholing leerkrachten in het gebruik van ict middelen binnen het 

onderwijs 

● Vaststelling gebruik welke onderwijskundig Apps; uitgangspunten 

hierbij zijn adaptief en differentiatie 

● Inventarisatie voorwaarden voor volledige online leeromgeving wat 

betreft de leerstof; uitgangspunt is zoveel mogelijk device onafhan-

kelijk 

● Kennisneming van nieuwe ict gerelateerde onderwijskundige mate-

rialen door het team; waar nodig leren werken met de nieuwe ont-

wikkelingen als dat het onderwijs ten goede komt 

● Inventarisatie van de verwachtingen die ict kan bieden binnen het 

onderwijsleerproces; welke te verwachten rendement kan ict gaan 

bieden 

● Inventarisatie en uitproberen online leeromgeving voor de leerling 

● Inventarisatie en opzet welke rol ict gaat vervullen binnen de 1-

zorgroute 

● Behoefte verwachtingen opstellen aantal devices/leerling 

● Vaststellen en borging 21ste eeuws vaardigheden binnen het on-

derwijsleerproces 

● Borging online werken van documenten door de leerlingen en de 

leerkrachten 
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2017-2018 

 

● Borging onderwijskundige Apps en de inzet ervan 

● Borging ict leermiddelen en leeromgeving 

● Borging ict vaardigheden leerkrachten 

● Kennisneming van nieuwe ict gerelateerde onderwijskundige mate-

rialen door het team; waar nodig leren werken met de nieuwe ont-

wikkelingen als dat het onderwijs ten goede komt 

● Vaststelling aantal devices/leerling 

● Vaststelling online leeromgeving voor de leerling 

● Rendement vaststelling ict gebruik binnen het onderwijs 

● Vaststellen opbrengsten die gehaald kunnen worden door de inzet 

van ict met een koppeling naar de 1-zorgroute 

● Investeren in nieuwe ict middelen 

2018-2019 ● Vaststelling en gebruik gepersonaliseerde leeromgeving voor de 

leerling 

● ict middelen zijn binnen het klassenmanagement beargumenteerd  

opgenomen binnen de daartoe geschikte vakgebieden en voldoen 

aan de 21 ste eeuws vaardigheden 

● leerkrachten, leerlingen en ouders (externe instanties) hebben een 

omgeving waar een gedetailleerd zicht is op behaalde resultaten 

● Kennisneming van nieuwe ict gerelateerde onderwijskundige mate-

rialen door het team; waar nodig leren werken met de nieuwe ont-

wikkelingen als dat het onderwijs ten goede komt 

 

De mogelijke knelpunten zijn: 

● financieel; zijn en blijven er voldoende middelen beschikbaar om de vernieuwin-

gen door te kunnen voeren 

● tijdsaspect; kan er voldoende ruimte gezocht worden voor de leerkrachten om 

deze veranderingen eigen te maken  

● snel veranderende wereld van ict mogelijkheden; wat er vandaag niet is kan er 

morgen wel zijn maar ook omgekeerd zodat een plan aangepast moet worden 

 

 

Samenvatting te realiseren veranderingen ICT: 

ICT gaat zorgen voor een verandering in de manier van lesgeven en het klassenma-

nagement.  De leerkracht zal bij de inzet van ict een meer coachende rol krijgen en 

leerlingen zullen jaargroep doorbrekend kunnen leren op een eigen tempo. Kernbe-

grippen zijn: relevant - duurzaam - concreet - innovatief - overdraagbaar - draagvlak - 

ambitie - haalbaar - kerndoelen 

 

 

6.3. Overzicht veranderingsgebieden in de schoolplanperiode 2015-2019 

 

Onderwerp 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Eigentijds onderwijs 

en aandacht voor 

talenten 

 

 

 

 

 

x x x x 
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PBS Preventieve, 

schoolbrede aan-

pak pedagogisch 

klimaat 

 

 

x x x  

IKC  

Brede ontwikkeling 

 

 

x x x x 

(Hoog)begaafdheid  

 

 

 

x x x x 

ICT Onderwijs 

 

x x x x 

Onderwijs aan  

jonge kind 

 

 

x x x x 

Rekenonderwijs x x x X 

Eigenaarschap bij 

leerkracht en leer-

ling 

x x x X 

Beweegwijs x x x X 

Schooltijden x x   

Op grond van het voorgaande zullen jaarlijks gedetailleerde actieplannen opgesteld 

worden waarin opgenomen zijn: 

 Doelen en tussendoelen; 

 Acties om deze doelen te realiseren; 

 Verantwoordelijke persoon binnen de school voor de uitvoering; 

 Welke externe ondersteuning gewenst is; 

 In welke periode van het schooljaar de acties uitgevoerd worden; 

 Welke financiële middelen door de school ingezet moeten worden om de verandering 

uit te voeren. 

 

6.4 Sponsoring 

Alle scholen zijn verplicht om in hun schoolplan aan te geven welk beleid ze voeren met 

betrekking tot sponsoring. 

Onze school onderschrijft dit convenant en beschouwt het als bijlage bij dit schoolplan. 

De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn: 

 Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstel-

lingen van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke 
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en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. Sponsering moet in overeenstemming zijn 

met de goede smaak en fatsoen. 

 Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en 

de onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen 

 Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïn-

vloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de 

school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van 

sponsormiddelen. 

 De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd 

gezag over sponsoring. 

 

Tevens zijn de volgende principes van kracht: 

 Nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van leer-

lingen;  

 Bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke be-

trokkenheid;  

 De samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige invloed hebben op 

de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen;  

 De kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring.  

 

Bovengenoemde punten vinden hun basis in het convenant sponsoring dat de staatsse-

cretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en alle landelijke onderwijsorganisaties 

van besturen, personeel, leerlingen en ouders en een aantal andere organisaties hebben 

ondertekend 

 

 

 

 

 

vrijdag 18 mei 2018 


