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Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat 

binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het 

personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg. Het schoolplan omvat mede het beleid ten aanzien 

van de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen, niet zijnde ouderbijdragen of op 

de onderwijswetgeving gebaseerde bijdragen, indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich 

neemt waarmee de leerlingen binnen de schooltijden en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd 

onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen worden 

geconfronteerd. In het schoolplan wordt aangegeven op welke wijze de identiteitscommissie, bedoeld in 

artikel (WPO art. 17d, WVO art. 53d), invulling geeft aan het openbare karakter onderscheidenlijk de 

identiteit voor zover het betreft een samenwerkingsschool.  

(WPO art.12.1 / WVO art.24.1) 
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1 Inleiding 

 

1.1 Beknopte beschrijving van onze school 

Onze school maakt onderdeel uit van Lucas Onderwijs.   
 
Kenmerken leerlingen 
Bs Jeroen ligt in de Haagse wijk Spoorwijk. De school heeft momenteel 420 lln, waarvan ruim 85% van 
allochtone/ oorspronkelijk niet Nederlandse afkomst.  
De leerlingen bestaan globaal uit 6 groepen: Surinamers/ Antilianen, Marokkanen, Turken, Polen/ Oost-
Europeanen, Nederlanders en een restgroep met o.a. Zuid Amerikanen en Afrikanen. Totaal zijn er zo’n 
50 nationaliteiten op school aanwezig.  
Er is sprake van toenemende mobiliteit onder de ouders. Dat komt door de aantrekkende economie: er 
komen meer woningen beschikbaar. Tevens gaat een deel van de wijk op de schop. Ouders moeten dus 
verhuizen. Dit merken wij op school en vooral in de groepen. 
 
Kenmerken ouders en omgeving  

De situatie in de buurt 

Spoorwijk kent vele nationaliteiten. Een deel van de bewoners is illegaal.  
Er is sprake van onderverhuur, met name bij de nieuwe bewoners uit Oost Europa. 
 
De buurt kent zo zijn problemen: verveling van de jeugd, (jeugd) criminaliteit, drugdealers, inbraken, 
illegaliteit en mobiliteit. Door een intensieve buurtaanpak i.s.m. de gemeente is de buurt in een rustiger 
vaarwater gekomen. 
 
Relatief veel gezinnen, en dus onze kinderen, leeft onder de armoedegrens. Denk daarbij aan o.a. 
schulden:  afgesloten van water en licht, lid zijn van de voedselbank, geen geld voor kleding. 
Verder blijkt, dat de laaggeletterdheid in stadsdeel Laak, waar Spoorwijk een onderdeel van is, met 50% 
van het aantal 16-65- jarigen, ruim hoger is dan landelijk (11,9%). Ten opzichte van de gemeente Den 
Haag (24%) is het aandeel laaggeletterden in stadsdeel Laak ook hoger. 
 
De buurt kent voor de jeugd na schooltijd verschillende opvangmogelijkheden. Steeds beter worden 
zaken op elkaar afgestemd met de buurtpartners. Dit geldt ook voor de ouder- en buurtactiviteiten.   
Samen met de partners STEK, MOOI en Politie werken we aan een Brede Buurt Zone. We willen vanuit 
één visie werken aan een betere wijk. We willen het aanbod o.g.v. zorg en activiteiten op elkaar gaan 
afstemmen. Er is een samenwerkingsconvenant afgesloten tussen deze partijen. Het wijkgebouw wordt 
momenteel gerenoveerd. Vanaf september 2019 is er weer een mooi wijkcentrum.. 
 

De situatie van het gebouw 

De school is  gehuisvest in een gebouw van 11 jaar oud. 
In het gebouw zijn  17 leslokalen voorzien van o.a. een touchscreen, een  multifunctionele speelzaal, 
vergaderruimtes, een personeelsruimte. 
 
De school heeft een eigen gymzaal en speelzaal.  
De gym- en speelzaal wordt de gehele week gebruikt voor gymlessen. Bewegen speelt een voorname rol 
in de ontwikkeling van kinderen. Daarom vinden wij gym een belangrijk schoolvak. Gym is leren om 
samen met plezier te bewegen, als basis voor een actief en gezond leven. 
 
De school heeft lesruimten in het buurtcentrum “de Wissel”. Daar zijn de vaklokalen. Een groot deel van 
deze lesruimten worden gebruikt voor taalonderwijs aan volwassen 
 

1.2 Doelen van dit schoolbeleidsplan 

Dit schoolbeleidsplan geeft richting aan de ontwikkeling van onze school binnen de strategische koers 
van Lucas Onderwijs.  
Het plan dient tevens als verantwoordingsdocument voor de Inspectie van het Onderwijs, met een 
beschrijving van ons onderwijskundig beleid (hoofdstuk 3), ons personeelsbeleid dat bijdraagt aan de 
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ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig beleid (hoofdstuk 4) en het beleid met betrekking tot 
de bewaking en verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs (hoofdstuk 5). 
 

1.3 Wijze waarop dit schoolplan tot stand is gekomen 

 

Vaststelling schoolplan en schoolgids 

1. Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar het schoolplan vast. 

2. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks de schoolgids vast ten behoeve van het 

eerstvolgende schooljaar. 

3. Het bevoegd gezag zendt het schoolplan dan wel de wijzigingen daarvan en de 

schoolgids onmiddellijk na de vaststelling aan de inspecteur. 

(WPO art.16 / WVO art.24c) 

 
We hebben als team de missie en visie herijkt, ons doelen tot 2023 geformuleerd en de strategieën 
geselecteerd waarmee we onze visie in de jaren 2019 tot 2023 willen realiseren.  
 
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: 

- De evaluatie van het schoolplan 2015-2019. 
- De evaluaties van jaarplan/ jaarverslag. 
- Het meest recente inspectierapport. 
- Tevredenheidsmetingen/gesprekken van ouders, leerlingen en medewerkers. 
- Analyse van de opbrengsten en/of resultaten van methodeonafhankelijke toetsen. 
- Analyse van data ogv personeelsbeleid, financiën, leerlingenaantallen en prognoses. 
- Gesprekken met prof. E. Verbiest 
- Wijkontwikkelingen. 
- Landelijke ontwikkelingen. 

 
De analyse van deze gegevens, samen met onze missie en visie, heeft geresulteerd in een aantal 
strategieën, die voor ons 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. 
 
Samenhang met andere documenten 
 
De schoolgidsen in de periode 2019-2023 worden samengesteld op basis van de inhouden van het 
schoolplan en wetgeving. 
In dit schoolplan verwijzen we naar de volgende documenten, die aanwezig zijn op onze school: 

- Jaarplan en jaarverslag 
- personeelsbeleid 
- schoolgids 
- schoolondersteuningsprofiel 
- ondersteuningsplan samenwerkingsverband 
- veiligheidsplan 

 
Het moge duidelijk dat het leerkrachtentekort goed voelbaar is op bs Jeroen. Dat heeft natuurlijk effect op 
de uitvoering van onze ambities. 
Aan ambitie geen gebrek. Aan realisme trouwens ook niet. 
 
Dit plan heeft instemming van MR, goedkeuring van bestuur. 
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2 (maatschappelijke) Opdracht van onze school 

 

2.1 Waar staan we voor? 

 
 De visie: Gewoon Doen! 
 

2.1.1 Missie van Lucas Onderwijs  

Lucas Onderwijs stelt zijn scholen in staat en stimuleert hen het best denkbare onderwijs te bieden, opdat 
iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger. 
Lucas Onderwijs wil dat vormgeven door samen te werken: 

- vanuit waarden, in oorsprong ontleend aan de traditie van de christelijke geloofsgemeenschap; 

- aan aantrekkelijk onderwijs dat zich onderscheidt door ontwikkeling, aandacht voor kwaliteit, goede 

zorg voor de medewerkers en solidariteit met kansarmen; 

- in actief partnerschap met de maatschappelijke omgeving; 

- met ruimte voor diversiteit van de scholen. 

2.1.2 Missie van onze school 

 
a. De school is groter dan het gebouw. 
b. We stimuleren de zelfstandigheid van de kinderen. 
c. Socialisatie is belangrijk. 
d. Het leren staat centraal. 

 
Wij werken doel- en opbrengstgericht .  
Speerpunten zijn daarbij taal, rekenen, technisch- en begrijpend lezen. 
Het behalen van een goed resultaat staat voorop.  
Dat willen we doen door het kind centraal te stellen in een goede relatie met de ouders. 
 
Hoe doen we dat? 

 
1. Wij zijn open, eerlijk, optimistisch en nieuwsgierig, 
2. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk, 
3. We hebben vertrouwen in elkaar, 
4. Jij speelt een belangrijke rol! 
5. We leren van en met elkaar. Dat doen we o.a.: 

 Scholing 

 We geven feedback  

 We doen aan collegiale consultatie, aan coaching en intervisie. 
 
De identiteit van bs Jeroen 
Basisschool Jeroen is een katholieke school in een multiculturele wereld.  
Vanuit de waardes van ons geloof  handelen wij uit nieuwsgierig- en betrokkenheid. 
Onze school is vernoemd naar de Heilige Jeroen. 
  
Wie was Sint-Jeroen?    
In 851 vestigde de Ierse missionaris Jeroen zich in Noordwijk. Hier stichtte hij een eerste christelijke 
geloofsgemeenschap. Vijf jaar later werd Noordwijk getroffen door aanvallen van de Noormannen. Zij 
namen dorpspastoor Jeroen gevangen en besloten hem te berechten. Hij werd verhoord, maar weigerde 
zijn geloof af te zweren en te offeren voor de goden van de Noormannen. Op 17 augustus 856 is hij ter 
dood veroordeeld en onthoofd. 
 
Welk gedrag hoort bij ons geloof ; 
Het geloof in het kunnen van de kinderen, nieuwsgierig zijn, ontmoeten, vergeven, delen, respect, 
verdraagzaamheid, vertrouwen, onverzettelijkheid en doorzettingsvermogen zijn waardes die wij 
uitdragen èn verwachten van onze kinderen, ouders en omgeving. 
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Wat betekent dit ; 

Dat betekent, dat wij bij de katholieke feestdagen als Kerstmis en Pasen uitgebreid stil staan bij de 
betekenis van deze dagen. 
Deze dagen worden natuurlijk ook gevierd. Dat doen wij in gezamenlijkheid waarbij iedereen meedoet. 
 
 
Wat geloven wij nog meer ; 
Wij geloven in ontmoeten. Wij willen vieringen uit andere geloven met elkaar delen. Wij zullen jaarlijks 
een feest uit een ander geloof vieren. 
Daarnaast  willen ook de diverse gebedshuizen bezoeken en in gesprek gaan met de Imam en de Pandit.  
In de lessen besteden wij aandacht aan andere geloven. Wat ons zeer aanspreekt zijn de 
overeenkomsten en gedeelde waarden uit de diverse geloven. Wij willen dit met elkaar delen. 
 

2.2 Terugblik: wat hebben we in de afgelopen periode bereikt ? Een analyse. 

2.2.1 Schoolontwikkeling 2015-2019 

Evaluatie schoolplan 2015 - 2019       
 

Nr. Onderwerp Evaluatie 

1. Tijd Het 30 uur rooster zorgt voor een verlies van lestijd. Dat komt oa 
door het lopen naar het tweede gebouw, extra overleg met 
vakdocenten en gesprekken met leerlingen 

2. Kwaliteitszorg Cyclisch opgezet en uitgevoerd. Externen worden hierbij betrokken 

3. Aanbod Kaart  niet afgenomen.  

4. Pedagogisch 
Handelen 

Win Win verdient borging. De methode Ik jij, wij  samen verdient 
borging. We zijn ons bewust van de preventieve rol om het 
pedagogisch klimaat te verbeteren. Opstartplannen en focus helpen 
hierbij. De 8 uitgangspunten van SCOL worden leidend in ons 
handelen. 

5. Didactisch Handelen Er is vooral aandacht besteed aan instructie. Deze is verbeterd, 
maar nooit af. Focusgesprekken en groepsplannen helpen hierbij. 

6. Afstemming De afstemming van de leerstof is in de afgelopen jaren toegenomen. 
Meer leerlingen hebben baat bij deze afstemming. Door de  in- en 
uitstroom van onze leerlingen, met name de nieuwe Nederlanders, 
komt dit onderdeel wel eens onder druk te staan. ( zie 4 en 5) 

7. Act. en zelfstandige rol 
v.d. leerlingen 

De actieve rol van de leerlingen verdient nieuwe aandacht.  

8. Schoolklimaat Zie Pedagogisch handelen. Ouders geven terug dat zij zich welkom 
voelen. 

9. Zorg en begeleiding 
(toetsinstrumenten) 

De school werkt inmiddels met de nieuwste CITO LvS. We zijn 
gestart met focusgesprekken, drie per jaar. Samen met opstart- en 
groepsplan maakt het ons bewuster om de zorg te optimaliseren. De 
vele mutaties van onze leerlingen zetten een constante druk op ons 
onderwijs en zorg.  

10. Opbrengsten De normering CITO is verzwaard. De scores laten een dalende/ 
wisselende tendens zien. Individueel laten de leerlingen over het 
algemeen voldoende groei zien. 

11. Integraal 
Personeelsbeleid 

De gesprekcyclus is omgezet naar denken in kwaliteiten; 
ontwikkelingsgericht. Het leerkrachtentekort is goed merkbaar in 
school. (schooljaar 18-19 4 FTE) 

12. Contacten met ouders Er zijn kennismakingsgesprekken ingevoerd. Het team is daarin in 
geschoold. Verder werken we samen met een oudercoach. Er is een  
kwaliteitskring voor ouderbeleid. 

13. Externe contacten Vanuit de Brede Buurt Zone gedachte werken we samen met politie, 
STEK en MOOI. 

14. Inzet van middelen Wordt conform afspraken uitgevoerd.  

15.  Schooladministratie en 
schoolprocedures 

Naar tevredenheid. Vele mutaties van de leerlingen zorgen voor veel 
extra werk. De “controlecultuur” leidt tot onnodige werkdruk. 
Integrale verantwoording directeur staat daardoor onder druk. 
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16. Kwaliteitszorg (actief) 
burgerschap en 
(sociale) integratie 

Continu en cyclisch proces. Loopt volgens planning.  

17. De schoolleiding Twee directieleden en twee IB-ers vormen samen het MT. Nadenken 
over andere taakverdeling. 

18. Beroepshouding De studiedagen worden gebruikt voor taalontwikkeling, sociaal 
klimaat 

19. Levensbeschouwelijke 
identiteit 

Ontmoeten is het sleutelwoord. Aandacht voor andere geloven en 
feestdagen. 

20. Aanbod (actief) 
burgerschap en 
(sociale) integratie 

Er is  blijvend gewerkt aan de multiculturele omgang met de 
kinderen en ouders. We organiseren ontmoetingsprojecten.  
Wekelijks aandacht voor actuele onderwerpen. 

21. Beleidsterrein ICT De school maakt gebruik van Smartborden/ touchscreens. Iedere 
groep werkt met computers/ I-pads. In de groepen 5 t/m 8 wordt 
gewerkt met Snappet. Rekenen staat hierbij centraal. 
Door storingen komt het primaire onderwijsproces soms onder druk 
te staan.  

22. Taalleesonderwijs We moeten scherp blijven letten op de taalopbrengsten (mutaties). 
Scholing op dit gebied blijft wenselijk en nodig.  
In hoeverre is het onderwijs aan de nieuwkomers nog haalbaar 
binnen de huidige structuur? 

23. Rekenen en Wiskunde Loopt volgens planning 

24. Techniek De kinderen in groep 7 en 8 krijgen les in Robotica. Overigens zijn er 
geen docenten W&T te vinden 

25. Overige  

 
Verbeterpunten waar basisschool Jeroen in de komende schooljaren aan gaat werken: 
(zie ook: meerjarenbeleidplanning) 
 
1. Herijken Zelfstandig Werken en CLS: wat betekent dat voor jou als leerkracht? 
2. Planning en focus doelbewuster maken; effect voor jou als leerkracht? 
3. Opbrengsten verbeteren: effect op jou als leerkracht? 
4. Zorgprofiel herijken: wat betekent dat dan voor de school/ leerkracht? 
5. Focus houden op taalonderwijs.  
6. Onderwijs neveninstroom herijken. 
7. Bewuster leren van elkaar. (PLG) 
8. Verdere ontwikkeling Snappet. 
9. Teamontwikkeling: veel nieuwe mensen.  
10. Optimisme aanwakkeren. 
11. Passend Onderwijs: effect op school en leerkracht? 
12. Brede Buurt Zone: herijken. Kernvraag: wie doet wat? 

2.2.2 Stand van zaken 

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

STERKE KANTEN SCHOOL ONTWIKKEL  KANTEN SCHOOL  

Sterk:  
  
- Goede collegiale sfeer. 
- Professionele communicatie die gericht is op 

het optimaliseren van de kwaliteit van het 
onderwijs 

- Ouders zijn tevreden over de 
informatievoorziening. 

- Een loyaal, kritisch, snel veranderend en 
hardwerkend team 

- Goede kwaliteitszorg  
- Pedagogisch en didactisch handelen van het 

team 

Te ontwikkelen: 
 

- Door vele wisselingen: teamontwikkeling. 
- Bewust herbeleven van de kracht van 

samen. 
- Meer gebruik maken en erkenning van 

elkaars kwaliteiten (PLG) 
- Bewuster (jaar)plannen en houden aan 

afspraken en planning. 
- Veel taalzwakke kinderen stromen in. Heeft 

effect op kwaliteit van het taalonderwijs. We 
werken aan verdere deskundigheid van 
leerkrachten  
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- Een goed leerlingvolgsysteem 
- De zorg voor de leerlingen is op orde  
- Een veilige, rustige school, waar oog is voor 

rust en regelmaat. 
- Comfortabel gebouw 
- Voldoende ( individuele) opbrengsten 
- Coaching op de werkvloer 
 

- Na blijven denken over actieve rol van de 
kinderen 

- Doel – en opbrengst gericht werken        
(focus) kan bewuster 

- Herijken van de leertijdverlenging. 
- Ontwikkellijn sociaal emotionele ontwikkeling 

van kinderen . 
- Samenwerking met de ouders: scherp op 

blijven. 
- Gevolgen Passend Onderwijs: dat dient 

meer eigen te worden gemaakt 

 

2.3 Vooruitblik: wat komt er op ons af 

Overzicht kansen & bedreigingen 

Kans Gevolgen voor de school (conclusie) 

Populatie 

1. Veel nationaliteiten Ontmoeting, kleurrijk, bijdragen aan integratie. 

 Oudereducatie. Aanpak neveninstroom. 

Landelijk en gemeentelijk beleid 

1. Passend onderwijs  De zorg en kennis in school optimaliseren.  

2.Leertijdverlenging en brede scholen Verlengde leertijd: meer onderwijskansen voor 
kinderen. De school krijgt een buurtfunctie; 
afstemming van taken. 

3  Decentralisatie op bestuursniveau 
 

Besturen kunnen meer besluiten en regelen 
zonder ministeriële inmenging.  

4  Nieuwe gewichtenregeling Meer inkomsten 

Bestuursbeleid 

1. Meer centrale organisatie  Ontlasting schooltaken.  

2. Groot bestuur Meer invloed op gemeentelijk/ landelijk beleid 

3. Nadenken over vaardigheden van de toekomst Invloed hebben over het onderwijs van de 
toekomst 

Gebouw 

1. Modern gebouw. Vier lokalen en 
ouderkamer in buurtcentrum 

2. Verbouwing in “De Wissel”. Nieuwe 
inrichting 

1. Weinig onderhoud. 
2. Nieuwe kansen om visie weer hernieuwd 

leven in te blazen 
 

De wijk 

1. Toevoer nieuwe Nederlanders  Nieuwe leerlingen en nieuwe kandidaten voor 
taalonderwijs volwassenen 

2. Ontwikkeling Brede Buurt Zone 
 

Unieke kans om vanuit één buurtvisie samen te 
werken. 

 

Bedreiging Gevolgen voor de school (conclusie) 

Populatie 

1. Veel nationaliteiten  
 

Nederlands taal is een speerpunt. Uitdaging  voor 
leerkrachten. 

2. Veel mutaties/ verhuizingen Veel wisselingen; hoge druk op administratie; 
wisselende groepssamenstellingen en 
groepssfeer. 

Landelijk en gemeentelijk beleid 

1. Passend onderwijs Minder geld beschikbaar tbv  speciaal onderwijs. 
Druk op de zorg in school. Meer bureaucratie. 
Wachtlijsten SBO 

2. Meer controles en regelgeving  Veel administratief extra werk. 

3 Leerkrachtentekort Verhoogde werkdruk. Kwaliteit onderwijs onder 
druk 

Bestuursbeleid 

1. Meer centralisatie 
 

Afhankelijk worden van anderen; meer 
bureaucratie; zaken gaan over teveel schijven 
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1. Nadenken over vaardigheden van de 
toekomst. 

Wat is dan de toekomst? Oude wijn in nieuwe 
zakken? 

Gebouw 

1. Groei; alle ruimten zitten vol. 
 
 

2. Twee gebouwen 

Vol in de school; zoeken naar ruimtes om met 
kinderen onderzoek te doen of apart gesprekken 
te voeren. 
Inefficiënt.  

De wijk 

1. Veel nieuwe bewoners en wisselingen 
 

Scherp blijven op de samenhang 

       2. Decentralisatie van de landelijke overheid Grote druk op bestaande (financiële) systemen. 

 
Conclusies n.a.v. SWOT 
Op grond van de sterkte / zwakte analyse kunnen we het volgende constateren:                                    
1.Het leerkrachtentekort zorgt voor toenemende werkdruk. Continuering van de onderwijskwaliteit vraagt 
(te) veel van de school.  
2. Het gebouw van bs Jeroen zit aan de grens van zijn groeicapaciteiten. De verwachting is dat de groei 
van de  school stabiliseert en daarna licht afneemt. 
3. De organisatie van de school is door een andere aanpak van de verlengde leertijd overzichtelijker 
geworden. De groepsleerkracht heeft weer meer regie over zijn/ haar groep. 
4. Door de LTV is mede het bestaand beleid zoals  bijv. Taal, Win Win, zelfstandig werken, efficiënte 
lestijd en CLS onder druk komen te staan. 
5. Het (opnieuw) verdiepen en borgen van de in punt 4 genoemde zaken heeft prioriteit. 
6. Door de vele mutaties in het team heeft de teamontwikkeling aandacht nodig. 
7. Er zijn veel leerlingenmutaties. Dat heeft effect op de groepsontwikkeling en vraagt constante 
bewustwording van groepsontwikkeling. 
8. Taalontwikkeling van nieuwkomers vraagt om bezinning. 
9. Het zorgprofiel dient weer leidend te worden in het handelen. 
10. Optimisme is nodig in de constant complexe situatie waar de school zich in bevindt: veel gaat goed. 
11. De ontwikkeling BBZ herijken: centrale vraag: wie doet nu wat? Taalonderwijs aan volwassen wordt 
speerpunt. 
12. Koersvast blijven in een turbulent landschap. 
 
De kansen die wij als school hebben, kunnen er voor zorgen dat we met nieuw elan en optimisme verder 
gaan op de ingeslagen weg.  
De bedreigingen en steeds weer wisselende opvattingen in de politiek daarentegen dwingen ons om zeer 
alert en koersvast te blijven. Niet het vele is goed, maar het goede veel. 

2.3.1 Ontwikkelingen in de omgeving van de school 

 
De wijk Spoorwijk is weer deels een doorgangswijk geworden. Dat komt door de opbloeiende economie. 
Er wordt veel nieuwbouw opgeleverd in de stad en bewoners uit de wijk verhuizen. In de achtergelaten 
huizen komen weer snel nieuwe bewoners. 
Een deel van de wijk wordt gesaneerd. Over een aantal jaar komen daar (minder) nieuwe bewoners voor 
terug. Desalniettemin blijft het aantal leerlingen redelijk constant. Aan te nemen valt dat het lln aantal 
stabiel blijft, licht gaat dalen. 
Het effect van deze ontwikkeling op de school is groot. Veel administratieve handelingen. Veel 
wisselingen in de groep. Bijna wekelijks staat de groepsdynamiek daardoor onder druk. 
 
Relatief veel gezinnen, en dus onze kinderen, leeft onder de armoedegrens. Ook zijn veel bewoners 
laaggeletterd. (zie 1.1) 
 
Dat heeft natuurlijk ook effect op onze kinderen. Veel van onze ouders zijn bewoners van de wijk en 
nemen de genoemde problemen mee de school in. 
De schoolmaatschappelijk werker, in eigen dienst, heeft met ruim 30% van de gezinnen regelmatig 
gesprekken over diverse en uiteenlopende problemen. 
Samen de SMW-er+(gedetacheerd) , IB-ers en onderwijsadviseur is een goed zorgteam aanwezig.  
In de onderbouw komen veel kinderen binnen met een taalachterstand. Ook is er sprake van een 
toenemend aantal kleuters met een taal- spraakstoornis. 
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De harmonisatiewet, de peuterspeelzalen zijn omgevormd tot peuterleerplekken, heeft een negatief effect 
op de ontwikkeling van wat ooit peuterspeelzalen was. 
Ouders weten, door hogere kosten en ingewikkelde subsidieregeling, minder goed de weg naar deze 
opvang te vinden. 
 
In het wijkcentrum “De Wissel” heeft een grote renovatie plaats gevonden. De is een mooi moment om 
stil te staan bij waar wij nu staan met onze partners STEK en MOOI.  
De  vraag “wie doet nu wat “ dient weer centraal te komen staan. 
Inmiddels heeft de samenwerking geleid tot een taalcentrum voor volwassenen. Met minimale middelen 
wordt aan zo’n 180 volwassenen Nederlands gegeven. Dat aantal gaat nog groeien. 
Ook met de politie, de wijkagent, wordt in de BBZ goed samengewerkt. Er zijn inloop spreekuren. Er is 
regelmatig preventief overleg.  
 
Met andere buurtpartners, zoals vertegenwoordigers van moskeeën en tempels, is regelmatig overleg en 
worden diverse projecten georganiseerd. 
 

2.3.2 Ontwikkelingen binnen de school  

 
Het leerkrachten tekort heeft, zoals eerder gezegd, grote invloed op de kwaliteit, werkdruk en welzijn van 
het team. Kleurrijke scholen hebben grote moeite om personeel te vinden. (zie laatste verslag 
onderwijsinspectie  “de staat van het onderwijs”) 
Er zijn afgelopen schooljaar 5 leerkrachten vertrokken. Er waren 4 leerkrachten met zwv en ook 4 
collega’s waren langdurig ziek. 
In het schooljaar 18-19 heeft de school daardoor met een structureel tekort van 4 FTE aan leerkrachten 
gewerkt.  
Dat wordt deels opgevangen met nieuwe collega’s die in diverse opleidingstrajecten zitten. (zij-instroom 
en avond Pabo) Er wordt gewerkt met meer onderwijsassistenten. Dat geeft aan de ene kant een nieuwe 
leuke teamdynamiek. Aan de andere kant werk je daarmee niet de 4 FTE aan ervaren leerkrachten weg.  
Tevens bestaat een deel van het team uit mensen die rond de 60 zijn. Dat heeft zo zijn invloed op de 
energie/ belasting van deze collega’s. 
 
Het werken met onderwijsassistenten wordt ervaren als een goede manier om de werkdruk te verlagen. 
De werkdrukgelden zullen daarom zoveel mogelijk gebruikt gaan worden om meer onderwijsassistenten 
te gaan inzetten.  
 
De samenwerking in het samenwerkingsverband vindt vooral plaats tussen de IB-ers. Dat is een prima 
ontwikkeling. 
De rol van de onderwijsadviseur heeft een positieve ontwikkeling doorgemaakt. 
Er is de laatste jaren een flinke instroom van kinderen met achterstanden, laag IQ. Ons zorgprofiel 
verdient aandacht. 
 
Het oude LTV rooster en vakken heeft geleid tot veel onrust. Voor een flink deel van onze kinderen, met 
hechtingsproblematiek, zijn veel wisselingen slecht bevorderlijk voor hun ontwikkeling (lees rust en 
regelmaat). 
Inmiddels is het rooster compacter en gaan we nadenken over een andere opzet van de LTV.  
 

2.4 Wat willen we in de komende periode bereiken 

2.4.1 Ambities en strategische beleidsdoelen van Lucas Onderwijs 

In 2017 is in dialoog met alle geledingen binnen en rond Lucas Onderwijs een koers uitgezet waarin elke 
Lucasschool zich kan herkennen. Een duidelijke bandbreedte met alle ruimte voor eigen 
verantwoordelijkheid. De invulling van die bandbreedte gaan we per school terugzien in het schoolplan 
voor de jaren 2019 – 2022.  
 
We gaan werken aan vijf hoofdthema’s die het hart van ons onderwijs raken.  

1. Doorlopende lijnen van PO-VO & IKC; 
o Elke school vindt een passende samenwerkingsvorm om doorgaande lijnen te borgen. 

2. Toekomstgericht onderwijs; 
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o In 2022 werken leerlingen in wisselende samenstelling aan persoonlijke doelen in nauwe 
samenwerking met hun leraren/coaches; indien nodig worden de primaire en secundaire 
processen daarop aangepast.  

o In 2022 zijn al onze leerlingen in staat om zich te ontwikkelen tot wereldburgers, als 
kritische leden van een internationale samenleving die samen met anderen tot creatieve 
oplossingen kunnen komen voor een diversiteit aan problemen. 

3. Passend Onderwijs; 
o Onderwijs op maat, passend bij de leerling. Daartoe hebben we verbeterd a. de 

doorontwikkeling ven groeps- en methode-doorbrekend werken, b. leerlijnen op maat, c. 
doorstroommogelijkheden binnen het VO, en we blijven daaraan werken.  

4. Toekomstgericht Personeelsbeleid 
o We professionaliseren continue en dragen zorg voor de duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers 
5. (Be)sturingsfilosofie. 

o In dialoog komen we tot een zienswijze op sturing in verbinding met de kernwaarden van 
Lucas Onderwijs 

o De sturingsfilosofie uit zich in taal over de wijze (houding/gedrag) waarop alle 
verantwoordingsniveaus in de organisatie sturen. Elke verantwoordelijkheid laag kan 
concreet aangeven hoe uiting aan de sturing wordt gegeven.   

 

2.4.2 De ambities en strategische beleidsdoelen van onze school 

 
Onze school maakt deel uit van Lucas Onderwijs. De ambities en strategische doelstellingen van Lucas 
Onderwijs vormen de context en de kaders voor onze schoolontwikkeling.  
 
Onze ambities;  
 

1. Kinderen gaan met plezier naar school en ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden                         
(verwachtingen).  

2. Een lerende organisatie. 
3. Goed personeelsbeleid. 
4. Buurtpartner; We worden de taalschool in Spoorwijk. 
5. Ouders zijn onze partners. 

 
 
De vijf hoofdthema’s van Lucas Onderwijs ( in omgekeerde volgorde; dat heeft te maken met de 
prioritering zoals de school dat ziet) 
 

1. (Be) sturingsfilosofie: De kernwaarden van de Lucas en school zijn leidend in ons gedrag. Dat 
geldt voor iedereen die in ons gebouw is: personeel, ouders, kinderen en derden. Leren van 
fouten, nieuwsgierig gedrag en samenwerking.(dialoog) Wij geloven in ontmoeten! 

2. (Toekomst) gericht personeelsbeleid: Zonder goed personeel komt je niet tot goed onderwijs. 
Goed in zijn vel zittend personeel, gemotiveerd, bereid tot leren en samenwerken zijn woorden 
die daarbij passen.  
Er zijn inhoudelijke gesprekken met elkaar, scholing zowel op schoolniveau als individueel, 
(verdiende) autonomie, duidelijke afspraken en maatwerk. Een flexibele grondhouding is 
noodzaak.  

3. Het zorgprofiel is leidend in ons handelen. Dat betekent, dat we aan de ene kant kijken waar we 
kunnen rekken en strekken bij aanname van nieuwe leerlingen en aan de andere kant goed 
blijven kijken of juiste dingen doen. Een punt van aandacht is de visie op zorg in de groep: voor 
welke kinderen, en met welke reden, geven we wat voor soort ondersteuning? 

4. Toekomstgericht onderwijs: Kinderen op onze school zijn gebaat bij rust en regelmaat. De school 
is vaak hun enige constante factor in hun leven. Dat betekent dat veranderingen ogv onderwijs  
stevig overdacht zijn en in kleine stappen gezet worden. Ouders zijn essentieel voor een goede 
ontwikkeling van de kinderen. 
Op school zijn 50 nationaliteiten. Als vanzelfsprekend is ontmoeten een speerpunt in ons 
handelen.  

5. De school werkt, al jaren, intensief samen met STEK, MOOI, Politie en CJG. We noemen dit een 
Brede Buurt Zone. Er is een convenant met MOOI en STEK. Wij zijn een netwerkorganisatie. De 
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samenwerking leidt tot een goede afstemming van de activiteiten en ruimtes. Er is een 
gezamenlijke buurtagenda. 
Een speerpunt van de komende 4 jaar is om een taalcentrum te worden. Er is een groot en divers 
aanbod voor volwassenen. We willen dit verder uitbouwen naar koppelingen met de 
arbeidsmarkt, integratie en gezinnen. 

 

2.5 Onze voornemens voor de komende vier jaar 

2.5.1 Analyse en conclusie: waar gaan we aan werken 

 
Zie 2.2 en 2.3 
 
Analyse en de belangrijkste conclusies: (gezien eigen sterke/ zwakke punten) 
 
Het moge duidelijk zijn dat de school terug moet naar de basis: 

 De uitgangspunten van zelfstandig werken en CLS moeten weer speerpunt in de school worden, 

 Leerkrachtkwaliteiten, teamontwikkeling en leren van elkaar krijgt weer  een centrale rol, 

 Focus op opbrengsten en vervolgaanpak, 

 Voortgang taalscholing, denk ook aan de nieuwkomers, 

 Verdere ontwikkeling Snappet, 

 Visie op LTV en de BBZ zone (maatschappelijke opdracht) verder uitwerken, 

 De 8 uitgangspunten van SCOL worden leidend in onze aanpak. 

De speerpunten voor ontwikkeling (zie bijlage met de meerjarenplanning) 

 
Speerpunt 1; Zelfstandig werken en CLS wordt het speerpunt in schooljaar 19-20. Met het anders 
opzetten van de LTV ontstaat er in de ochtend weer een ononderbroken les-blok tussen 8.30u en 10.00u. 
Tijdens dit les-blok wordt weer volgens het principe van het zelfstandig werken gewerkt. CLS is een 
middel om de actieve rol van de kinderen bij de lessen te verhogen. Focus op doelbewust plannen, 
lessen voorbereiden, instructie, verwerking en behaalde doelen. Een voorwaarde om tot leren te komen, 
is dat de kinderen zich veilig en thuis voelen op school. Een goed sociaal klimaat is daarom belangrijk op 
school. De 8 uitgangspunten van SCOL zijn leidend.  
 
Speerpunt 2; Voortgang van de taalontwikkeling. Veel van onze kinderen komen met (grote) 
taalachterstand binnen. Een deel van onze kinderen zijn nieuwkomers. Dat zorgt ervoor dat taal een 
speerpunt is in ons onderwijs. Een extern deskundige ondersteunt ons daarbij. 
 
Speerpunt 3;  Het behouden en aannemen van goed gekwalificeerd onderwijspersoneel. De school heeft 
last van het leerkrachtentekort. Dat verhoogt de werkdruk en zet spanning op de resultaten.  
Dat betekent dat we zorgen voor goed personeelsbeleid,  een duidelijke visie uitdragen en eigen mensen 
opleiden.  
Een krachtig middel is om de teamontwikkeling te koppelen aan het onderwijsbeleid (de uitgangspunten 
van een PLG hanteren.) 
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3 Onderwijskundig beleid 

 

De beschrijving van het onderwijskundig beleid omvat in elk geval: 

a. de uitwerking van de wettelijke voorschriften betreffende de uitgangspunten, de doelstelling en de 

inhoud van het onderwijs, 

b. de door het bevoegd gezag in het schoolplan opgenomen eigen opdrachten voor het onderwijs in een 

onderwijsprogramma,  

c. het pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat, en  

d. het zorgdragen voor de veiligheid op school, bedoeld in artikel 3b. 

(WPO art. 12.2 / WVO art. 24.2) 

3.1 Uitgangspunten en doelstellingen onderwijskundig beleid Lucas Onderwijs 

Lucas Onderwijs is een dynamische en betrokken stichting voor bijzonder primair en voortgezet 
onderwijs. Wij werken vanuit de visie dat ieder kind recht heeft op het best denkbare onderwijs, om zich 
te kunnen ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger. We stimuleren onze 
scholen dit te bieden binnen de kaders van onze filosofie 'Vrijheid in verbondenheid' 
 

3.1.1 Missie en uitgangspunten  

Voor de komende vier jaar zijn de volgende richtinggevende uitspraken van belang voor onze 
activiteiten en prioritering:    

 

Er wordt gezamenlijk gewerkt aan : 

 Doorgaande ontwikkeling van ieder kind, 

 Het zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van het kind, 

 De creativiteit en actieve rol van het kind, 

 Samenwerking en betrokkenheid stimuleren, 

 Respect en nieuwsgierigheid stimuleren. 

 Waardevolle burgers in den dop 

 

Hoe doen we dat? 

 We werken en plannen doelgericht adv een goedwerkend LvS,  

 Focusgesprekken ondersteunen dit proces, 

 We werken met de 8 SCOL uitgangspunten en Win Win als uitgangspunt, 

 We bevorderen de zelfstandige houding van de kinderen, 

 We experimenteren en leren van elkaar, 

 We geven het goede voorbeeld en hebben en geven vertrouwen, 

 We krijgen en nemen verantwoordelijkheid, 

 We  pakken patronen aan, 

 We maken persoonlijk contact: zijn uitnodigend, toegankelijk  en tevens geven we ook  

grenzen aan, 

 Er is aandacht voor Burgerschapszin en andere geloven, 

 We geven (extra) bewegingsonderwijs en creatieve vakken. 

 

Wie doet wat? 

 De leerkrachten en onderwijsassistenten geven doelgericht onderwijs, 

 De Ib-ers zorgen voor een werkbaar zorgplan en bewaken de afspraken rondom de zorg, 

 De smw-er is er voor de gezinnen/ kinderen die hier behoefte aan hebben en sparringpartner 

voor leerkrachten, 

 De OOP-ers zorgen voor  de administratie en het gebouw, 

 De directie is de smeerolie in het gebouw: ze zorgen voor een professioneel  en prettig 
werkklimaat, 

 De vakleerkrachten zorgen voor hoogwaardig vakonderwijs , 

 Experts van buitenaf  helpen ons om de school verder te professionaliseren, 

 De ouders zijn onze partners.  
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Dat betekent dus dat : 

 Er opbrengst-gericht wordt gewerkt, 

 Er aandacht is voor een veilig pedagogisch en sociaal klimaat, 

 Kinderen zelfstandig werken, vragen stellen, onderzoeken en samen werken, 

 De motivatie van de kinderen wordt gestimuleerd, 

 Het onderwijs aanschouwelijk is, 

 Coöperatieve werkvormen worden aangeboden en gedaan, 

 De  leeromgeving uitdagend is, waarbij ICT ondersteunend is, 

 We nieuwsgierig zijn, 

 We gezamenlijke doelen hebben, 

 We heldere regels hebben, 

 We leren van elkaar. 

 

3.1.2 Strategische doelstellingen  

 
Bij het opstellen van het schoolplan 2019-2023 kan geen enkele school zijn ogen sluiten voor allerlei 
ontwikkelingen die plaats vinden of plaats gaan vinden. Ze zullen invloed hebben op de manier waarop 
het onderwijs op school gestalte krijgt. We benoemen deze ontwikkelingen en zullen er, indien voor onze 
school relevant, bij de specifieke hoofdstukken op terugkomen.  
 

 Landelijk beleid  
Landelijk gezien is een aantal ontwikkelingen aan te duiden die invloed hadden, hebben of krijgen op de 
dagelijkse praktijk van het onderwijs. Op een rijtje: 
 

a. Aanpak leerkrachtentekort 
b. Nieuwe cao’s voor OP, OOP en directies 
c. Passend Onderwijs 
d. De verregaande regelgeving rond scholen/ besturen 
e. Ontwikkeling Curriculum.nl; vernieuwing van kerndoelen 
f. Nieuw onderwijstoezicht 
g. Kwaliteitszorg en audits 
h. Inkomsten van gemeenten staan onderdruk door oa toenemende zorgtaken 
i. Stagnering van de economische groei  

 

 Bestuursbeleid  
Lucasonderwijs heeft de afgelopen periode een nieuw koersplan ontwikkeld en vastgesteld. 
Het Koersplan heeft de naam “Koersbeweging 2022” . 
Het woord “beweging” impliceert  dat veel in en rond het onderwijs in beweging is. 
Er zijn 5 koersthema’s vastgesteld 
 

1. Doorlopende leerlijnen PO-VO & KC. 
2. Toekomstgericht onderwijs. 
3. Passend Onderwijs. 
4. Toekomstgericht personeelsonderwijs. 
5. (Be) sturingsfilosofie. 
 

Een en ander is verwoord in “Koersbeweging 2022”. (zie 2.4.1.) 
 

 Schoolomgeving 

Ook plaatselijk en regionaal zijn er ontwikkelingen die hun invloed hebben. We noemen in elk geval: 
 

a. Leerkrachtentekort: concurrentiestrijd om leerkrachten. 
b. De samenwerking met onze buurtpartners STEK, CJG, Politie en MOOI. 
c. De samenwerking met de gemeente. 
d. De samenwerking met het Samenwerkingsverband SPOH bij de uitvoering van Passend 

Onderwijs. 
e. Mobiliteit van gezinnen. 
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3.2 De organisatie van het onderwijsleerproces binnen de school 

 
De organisatie in leerjaren, bouwen of anderszins; 
De school werkt met leerjaarklassen. Er zijn 4 kleutergroepen. Vanaf groep 3 zijn alle leerjaren dubbel. 
Er is een neveninstroomgroep.   
Per leerjaar is er wekelijks overleg over planning en voortgang leerproces. 
Tevens zijn er bouwvergaderingen. Onderdeel daarvan is intervisie. 
Verder zijn er studiedagen. Individueel volgen collega’s diverse scholingstrajecten. 
 
De organisatie vanuit onderwijsconcept; 
De school werkt met jaargroepen. Er wordt lesgegeven door groepsleerkrachten. Er vindt ondersteuning 
plaats door zorgleerkrachten, leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten. 
 
De organisatie van doorgaande lijnen (in-, door-, uitstroom): 
Alle nieuwe kinderen hebben bij inschrijving (de school volgt de procedure zoals in Den Haag 
afgesproken) een kennismakingsgesprek met een MT lid. In dit gesprek worden de waardes, 
uitgangspunten en regels van de school besproken. Ouders verklaren zich bij inschrijving akkoord met 
het besprokene. 
Jaarlijks zijn er meerdere groepsbesprekingen (focusgesprekken). Onderwerpen zijn oa de sociale 
ontwikkeling van het kind en de groep. Natuurlijk kijken we ook naar de cognitieve ontwikkelingen van de 
kinderen en de groep. 
De school heeft het CITO LvS.  
Bij de overgang naar een andere groep wordt zorgvuldig naar de kinderen en groep gekeken en zijn er 
olv de IB-ers overgangsbesprekingen. 
Indien kinderen uitvallen (sociaal en cognitief) wordt afhankelijk van de zwaarte een plan van aanpak 
gemaakt. Er is er overleg met de ouders. 
Bij het verlaten de school van de kinderen in groep 8 volgt de school de BOVO procedure in Den Haag 
 
De organisatie van groep overstijgende thema’s of projecten: 
De school werkt met kwaliteitskringen. Deze groepen houden zich bezig met beleidszaken van school. 
Voor de diverse groep overstijgende zaken/ thema’s worden werkgroepen ingericht. Daarbij kun je 
denken aan bijvoorbeeld het Ontmoetingsproject. 
De school kent geen teamvergaderingen. Wel inhoudelijke flitsvergaderingen. Deelname is facultatief. 
 
 

3.3 De inrichting van het onderwijsleerproces binnen de groep 

 

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces 

kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.  

            

   (WPO art. 8.1 / WVO, art 2.2)  

 
In de hierna volgende paragrafen wordt aangegeven op welke wijze wij invulling geven aan de wettelijke 
eisen. 
 
3.3.1. Doorlopende leerlijn  
Op onze school geven we hieraan als volgt vorm: 

Om in beginsel een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen, is onze school 
klassikaal ingericht. Binnen die klassikale structuur zijn er zeker mogelijkheden om een eigen 
leertempo kans te geven. Ook kunnen er in uitzonderlijke gevallen klassen worden overgeslagen. 
Binnen die klassikale structuur zorgen methodes voor de leerlijnen. Hierdoor zijn de voorwaarden 
geschapen om een onderwijsleersituatie te scheppen die het mogelijk maakt dat de leerlingen een 
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen op alle aspecten van hun ontwikkeling. 
Deze aspecten betreffen onder andere de verstandelijke, sociale, motorische, emotionele en 
creatieve ontwikkeling. 
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3.3.2. Burgerschapsonderwijs  
Dit geven wij op de volgende wijze vorm:  

Bs Jeroen ademt burgerschap. Dat begint al met een handgeven bij binnenkomst en vertrek. Wij 
hebben regelmatig aandacht voor andere geloven en culturen. 
Op school zijn 50 nationaliteiten. Het kan niet anders dan dat we dagelijks bezig zijn met 
begrippen als respect, de ander en samen.  
“Wij geloven in ontmoeten” is ons uitgangspunt. Iedere drie jaar organiseren wij een groot 
ontmoetingsproject met alle gebedshuizen rond de school.   
De actualiteit wordt wekelijks in de mb/ bb  besproken We kijken naar het jeugd- en weekjournaal. 
De seo  methode IK, JIJ en WIJ Samen komt ook wekelijks aanbod. Hierin komen onderwerpen 
als gevoel, de ander etc aan bod. 
In de WO-methode “Wijzer Door” komen ook regelmatig onderwerpen als integratie, samen zijn, 
andere culturen langs etc . Groep 8 krijgt seksuele voorlichting. 
Met Dodenherdenking werkt de school samen met de buurtpartner STEK. 

 
3.3.3. Ontwikkeling in beeld 
De manier waarop wij de ontwikkeling van leerlingen volgen: 

De school heeft het CITO LvS. Samen met de opbrengsten van de methoden gebonden toetsen  
bespreken we de ontwikkeling van de kinderen. Dat doen we dmv focusgesprekken (IB-er, 
groepsleerkracht en directie); drie maal per jaar. Gekeken wordt naar het sociaal welbevinden en 
de leerontwikkeling van de kinderen.  
In groep 3 doen we mee aan het DGO. In groep 7 is de entree toets en groep 8 heeft de CITO 
eindtoets. 
Snappet levert een goed beeld op hoe de kinderen zich ontwikkelen ogv rekenen.  
De groepsleerkrachten maken doelplannen. Nav van de analyses kan het zijn dat we aparte 
plannen maken voor een groep als bijvoorbeeld blijkt dat bijvoorbeeld de rekenontwikkeling van 
een groep stagneert. 
Wat betreft de sociale ontwikkeling: de kleuterbouw werkt met de KIJK registraties. Groep 3 heeft 
het DGO. In de groepen 6,7 en 8 wordt gewerkt met de SCOL vragenlijsten. 
Voor de extra zorg zijn de zorgleerkrachten.  Er is maandelijks zorgoverleg tussen IB-ers, 
maatschappelijk werk en directie.  
Tweemaandelijks komt het SOC bijeen. Onderwijskundige adviseurs en externen zoals schoolarts 
sluiten hierbij aan.  

 
3.3.4.  Onderwijstijd 
Op onze school hanteren we de volgende onderwijstijd: 

Alle kinderen op school hebben extra leertijd. Alle kinderen krijgen in 8 schooljaar tenminste 7520 
uur onderwijs. Door de extra leertijd loopt dit aantal uren gestaag op. 
De kinderen krijgen in die extra uren meer beweging, muziek, robotica. 
Het moge duidelijk zijn dat het leerkrachtentekort grote spanning zet op de ononderbroken 
ontwikkeling van de kinderen. Wij hebben een stappenplan uitval leerkrachten. Daarin staat 
precies aangegeven wat te doen bij uitval van een leerkracht.  

 
3.3.5. Anderstaligen  
De manier waarop wij omgaan met leerlingen met een andere voertaal dan het Nederlands: 

Regelmatig komen kinderen rechtstreeks uit het buitenland onze school binnen. 
In de kleuterbouw draaien de kinderen, soms  na een onderzoek, “gewoon” mee met het 
programma. Afhankelijk van hun taalkennis worden deze kinderen door een onderwijsassistent 
ondersteunt in hun (taal)ontwikkeling. 
Kinderen in vanaf groep 3 worden eerst getest. We hebben twee aparte opvanggroepen voor de 
neveninstroom. Daar krijgen de kinderen 4 dagdelen Nederlandse taal. De andere dagdelen zitten 
ze bij hun leeftijdsgenoten in een reguliere groep. Na maximaal 1.5 jaar dienen deze kinderen ogv 
taal op groep 4 niveau te zijn. 
In de groep en op het schoolplan mogen de kinderen het eerste jaar leeftijdsgenoten als tolk 
gebruiken. 
De komende schoolplanperiode gaan wij onderzoeken of dit op een andere manier kan. Denk 
daarbij aan een andere opzet van de taalklassen: voltijds en meer gericht op integratie ipv alleen 
woorden. Dit samen met de ouders. 
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3.4 De inhoud van ons onderwijs 

 
Ons leerstofaanbod voldoet aan de kerndoelen en referentieniveaus. Wij werken met de volgende 
methodes/leerlijnen om de eindtermen te behalen: 
 

Rekenen Snappet/ Pluspunt 

Taal en spelling Taal Actief 

Leren lezen Lijn 3 

Technisch lezen Station Zuid 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip  

Schrijven Pennenstreken 

Engels Take it easy 

Geschiedenis  Wijzer Door… 

Aardrijkskunde  Wijzer Door… 

Natuuronderwijs Wijzer Door… 

Sociaal Emotioneel Ik, JIJ en Wij Samen 

Verkeer  Wegwijs 

 
We bereiden onze kinderen voor op een toekomst met veel open einden. We weten nu niet hoe de 
wereld van 2040 er uit ziet. Dat maakt het best uitdagend om invulling te geven aan die rugzak van onze 
leerlingen. Wat hebben zij nodig om straks beslagen ten ijs te komen. Wat zijn die 21-ste-eeuwse 
vaardigheden die kinderen nodig hebben?  
 

- Communiceren: het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap. 
- Samenwerken: het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en 

ondersteunen. 
- Sociale en culturele vaardigheden: het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met 

verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden. 
- Zelfregulering: het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag. 
- Creativiteit: het bedenken van nieuwe ideeën en deze kunnen uitwerken en analyseren. 
- Kritisch denken: het kunnen formuleren van een eigen, onderbouwde visie of mening. 
- Digitale geletterdheid: dienend gebruik maken van ICT 
- Probleemoplossingsvaardigheden: het (h)erkennen van een probleem en tot een plan kunnen 

komen om het probleem op te lossen. 
 
In de praktijk betekent dat voor onze school dat we ons in ieder geval richten op: 
 

- de bewuste keuze van onze basisschool om taal- en rekenontwikkeling een belangrijke 
plek te geven, 

- het zelfstandige werken een speerpunt is, 
- het gebruik van coöperatieve werkvormen bij ons onderwijs,  

een ondersteunende plek voor ICT in ons onderwijsaanbod, 
- het herijken van de verlengde leertijd. 

 
In algemene zin willen we dus een school zijn die haar leerlingen ondersteunt om alles uit hun 
mogelijkheden te halen, mede door ons aanbod en onze aanpak, waardoor bij alle belanghebbenden 
(kinderen, ouders, stichting, gemeente, inspectie) een positief beeld heerst.  
 
 
Wat is naar ons inzicht nodig om te bereiken waarvoor we willen gaan: 
 

a. Onderwijskundig leiderschap dat professionele ontwikkeling stimuleert.  
b. Onderwijskundig leiderschap met specifieke aandacht voor leerkrachtontwikkeling door 

klassenconsultaties en een regelmatige gesprekscyclus. 
c. Optimisme. 
d. Continue leerkrachtontwikkeling. 
e. Kwaliteitszorg die systematisch en cyclisch van aard is. 
f. Een pedagogisch-didactische aanpak van leerkrachten die zich kenmerkt door: 
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- activiteit en zelfstandigheid van leerlingen, 
- het stellen van ambitieuze doelen, 
- doelgerichte lesaanpak,  
- doelgerichte jaarprogrammering, 
- optimisme, 
- effectieve inzet van tijd, 
- effectief klassenmanagement. 

 
De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs jaarlijks 
willen toetsen. 
 

3.5 Pedagogisch klimaat, schoolklimaat en veiligheid 

 

Zorgplicht veiligheid op school 

 

1. Het bevoegd gezag draagt zorg voor de veiligheid op school, waarbij het bevoegd gezag in ieder geval: 

a. beleid met betrekking tot de veiligheid voert, 

b. de veiligheid van leerlingen op school monitort met een instrument dat een representatief en actueel 

beeld geeft, en 

c. er zorg voor draagt dat bij een persoon ten minste de volgende taken zijn belegd; 

1e het coördineren van het beleid in het kader van het tegengaan van persen, en 

2e het fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten.   

2. Onder veiligheid, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan de sociale, psychische en fysieke veiligheid 

van leerlingen. 

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over het instrument, 

bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, dat door de school wordt vormgegeven of gekozen, waaronder:  

a. de aandachtsgebieden die het instrument inzichtelijk maakt,  

b. de representativiteit van het instrument, en 

c. de frequentie waarmee het instrument wordt ingezet. 

        (WPO art. 4c / WVO, art. 3b) 

           

Veiligheid op school is een gezamenlijke verantwoordelijkheid; van de directie, de leerkrachten, de 
medezeggenschapsraad, de ouders en de leerlingen. Veel veiligheidsaspecten zijn vastgelegd in wetten. 
De wet verplicht de school aan veiligheidseisen te voldoen om ongelukken te voorkomen, maar verplicht 
de school ook regelingen te treffen omtrent agressie, geweld en pesten. Veiligheid begint bij het 
regelmatig controleren van het schoolgebouw en het schoolplein. Naast controle van de materiële stand 
van zaken op school, gaat het ook om het gedrag van de aanwezigen in de school, de samenwerking 
tussen betrokkenen en een veiligheidsbeleid dat praktisch en oplossingsgericht moet zijn. In het 
veiligheidsplan beschrijven wij de zaken, die veiligheid bij ons op school moeten waarborgen. 
  
Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar brengen een groot gedeelte van de dag door op school om te 
leren, maar ook om te spelen en te sporten. Serieus letsel als een gebroken arm of hoofdletsel, als 
gevolg van ongelukken in en om school, komt in deze leeftijdsgroep relatief veel voor. Daarnaast willen 
wij dat onze leerlingen zich veilig “voelen” op onze school. We spreken daarom niet alleen over een 
fysiek veilige omgeving, maar ook over een sociaal veilige omgeving. 
 
De school heeft een veiligheidsplan waarin oa de gedragscode en gedragsregels staan.  
Verder heeft de school een klachtenregeling en rechtpositieregeling zoals door Lucasonderwijs is 
vastgesteld. 
 
De methode ‘Ik, Jij, Wij Samen’ 
Op basisschool Jeroen werken wij in alle klassen met de methode ‘Ik, Jij, Wij Samen’. 
Door eerst iets over jezelf te ontdekken (IK) kun je ook over de ander leren (JIJ) en kun je samen goed 
met elkaar omgaan (WIJ). Dit is het uitgangspunt van ‘Ik, Jij, Wij Samen’. 
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‘Ik, Jij, Wij Samen’ is een methode die de begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling 
ondersteunt. Met de methode werken leerkrachten samen met de leerlingen aan het opbouwen en het 
vergroten van sociale vaardigheden en het omgaan met gevoelens. 
In de methode komen onderwerpen aan bod als trots zijn, complimentjes geven, samen spelen, vrienden 
maken en pesten.  
 
Win Win: 
De leerkrachten hebben een Win Win training gevolgd. 
Win Win is een doeltreffende benadering van de orde in de groep: 
Van orde verstorend gedrag tot ontwikkelingskans. 
Problemen worden mogelijkheden. 
Het beëindigen van orde verstorend gedrag is een noodoplossing! 
We willen alternatief gedrag aanleren met een blijvend effect, in alle situaties. 
Door het geven van verantwoordelijkheid! 
 
De Bouwstenen van WinWin: 

1. Drie Pijlers 
2. Zeven posities 
3. Vier typen gedrag (A, B, C en D) 
4. Activiteiten en Strategieën (preventief, directe aanpak, vervolgacties) 

Er is een pestprotocol op school.  
 
De Specifieke klassen- en schoolregels 
De klassen- en schoolregels hebben wij onderverdeeld in regels in school, in de klas, tijdens de pauze 
en/of buiten spelen en in de kleedkamers. Ook hebben wij specifieke huisregels voor leerkrachten 
opgesteld. 
 
Hoe volgen we de sociale competentie en veiligheid? 
De Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, 
welbevinden en sociale veiligheid. Deze wordt door leerkrachten en door kinderen, vanaf groep 6, twee 
keer per jaar ingevuld. 
We gebruiken SCOL om: 
• de ontwikkeling van sociale competenties op groeps- of op schoolniveau planmatig aan te pakken. 
• met de uitkomsten van de SCOL-scores onderwijs inhoudelijk vorm te geven. 
• leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, snel op het spoor te zijn. 
• het welbevinden en de sociale veiligheid van leerlingen te monitoren. Hiermee voldoen we aan de  
   wettelijke eisen. 
De Leerling SCOL geeft zicht op de mening van de leerling zelf: 
• brengt de sociale competenties in kaart per leerling en per groep. 
• monitort het welbevinden en de sociale veiligheid van leerlingen. 
• geeft een nuttige aanvulling op de resultaten van de SCOL. 
• helpt prioriteiten vast te stellen. 
• helpt planmatig te werken aan de ontwikkeling van sociale competenties. 
 

3.6 Zorg en begeleiding 

 
In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij in kaart gebracht wat wij aan mogelijkheden, grenzen en 
ambities hebben ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Elke 
leerling is echter uniek, dus zullen we indien nodig per leerling nagaan welke onderwijsbehoeften de 
leerling heeft en of en hoe wij daar aan kunnen voldoen. Zo nodig kunnen wij voor extra ondersteuning 
een beroep doen op het samenwerkingsverband passend onderwijs in onze regio. In het 
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat beschreven welke ondersteuning alle scholen 
zelf moeten bieden (basisondersteuning) en voor welke ondersteuning, onder welke voorwaarden, we bij 
het samenwerkingsverband terecht kunnen. Alvorens we hulp van buitenaf inroepen gaan we aan de slag 
binnen onze eigen mogelijkheden. We geven hierna beknopt weer op welke wijze de structuur op onze 
school functioneert: 
 
Onze leerlingenzorg vindt plaats binnen 3 belangrijke kaders: 
 

a. Het rijksbeleid inzake Passend Onderwijs 



  20 

b. Het Ondersteuningsplan 2018-2022 van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Haaglanden. 

c. Ons school specifieke schoolondersteuningsprofiel 
 
Wanneer we bij ons op school over leerlingenzorg spreken, bedoelen we de zorg voor álle leerlingen op 
onze school. We denken daarbij meer in termen van afstemming en minder in termen van hulpverlening. 
Hieronder volgen de belangrijkste uitgangspunten en kenmerken van onze leerlingenzorg:  
 

a. Wij bieden op onze school Passend Onderwijs aan alle leerlingen die binnen ons 
schoolondersteuningsprofiel passen. Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis voor ons 
handelen en is te vinden op de website van de school. De IB-ers zijn verantwoordelijk 
voor de leerling ondersteuning die met de beschikbare middelen zo lang als kan op 
school gegeven wordt en organiseert passende ondersteuning (lichte of zware 
ondersteuning) volgens de procedures van het SPOH waarbij onze school is 
aangesloten. Kortom, alvorens we hulp van buitenaf inroepen gaan we aan de slag 
binnen onze eigen mogelijkheden. 

  
b. In het ondersteuningsproces van onze school wordt handelingsgericht en planmatig 

gewerkt. Het proces start bij de signalering door een leerkracht of door de ouders van 
een ondersteuningsbehoefte bij een leerling en eindigt op het moment dat passend 
onderwijs voor deze leerling gerealiseerd is.  

 
c. Ons proces van handelingsgericht werken (HGW) bevat de volgende stappen: 

 
- Verzamelen van gegevens uit toetsen, observatie, en gesprekken met leerlingen/ouders in een 

groepsoverzicht 
- Het groepsoverzicht biedt beknopt en bondig zicht op de geplande vaardigheidsgroei per 

leergebied, de groei van de leerlingen op meerdere toets momenten en hoe het actueel staat met 
de factoren die de ontwikkeling en het leren van de leerlingen belemmeren en bevorderen 

- Signaleren van de leerlingen die zich niet conform de verwachtingen of prognose ontwikkelen 
- Benoemen van onderwijsbehoeften van leerlingen 
- Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften in subgroepen 
- Doelgericht opstellen van een groepsplan op basis van de clustering 
- Uitvoeren en evalueren van het groepsplan 
- Afsluiten met groepsbesprekingen 
- Monitoren en evalueren. Twee maal per jaar vindt een evaluatie plaats of de leerlingen hun 

geplande vaardigheidsgroei bereikt hebben 
 
 

d. Onze leerlingenzorg richt zich niet alleen op het helpen bij problemen, maar zeker ook op 
het voorkomen van problemen. Zorgpreventie is voor onze school van groot belang. 
Goed onderwijs is daarbij de krachtigste factor. De professionaliteit van de leerkrachten 
speelt bij deze preventieve zorg een sleutelrol. Effectieve instructie en effectief 
klassenmanagement met een stevige pedagogisch-didactische basis en een positieve 
grondhouding zijn daarbij gevraagd. Die positieve grondhouding van de leerkracht zorgt 
er voor dat een kind zich ook met zijn beperkingen veilig en geaccepteerd voelt. 

 
e. Binnen het kader van deze preventieve gerichtheid speelt de samenwerking met onze 

PeutersLeerPlek Dikkie Dik ook een belangrijke rol. Al bij de aanmelding en eerste 
weken op onze school willen we zo goed mogelijk op de hoogte zijn van de ontwikkeling 
van leerlingen. Het zwaartepunt van de begeleiding van leerlingen ligt daarom bewust in 
de eerste jaren. 
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3.7 Resultaten behalen, bewaken en borgen 

 
a. Welke opbrengsten en hoe volgen we en waarom (cognitief, sociaal-emotioneel) 

 
Onze opvatting over opbrengsten is, dat de individuele groei van een kind voorop 
staat, hoe volgen wij die en brengen wij dat in beeld. 
 
In het CITO LvS kijken we naar de opbrengsten van rekenen, spelling, technisch 
en  begrijpend lezen. We vinden dit de kernvakken van ons onderwijs. 
Middels de afname van de CITO-toetsen krijgen wij een goed beeld van de 
individuele ontwikkeling van de kinderen, maar ook van de groepsgemiddelden.  
Op sociaal gebied, minstens net zo belangrijk, werken bij de kleuters met de 
KIJK registratie, in groep 3 het DGO en in de groepen 6,7, en 8 nemen we de 
SCOL vragenlijst af. We krijgen zo een prima beeld over de sociaal emotionele 
ontwikkeling van onze kinderen. Verder wordt er in de groepen 4 t/m 8 ook 
gewerkt met sociogrammen. Tevens zijn er regelmatig gesprekjes met de 
kinderen door de leerkracht. (zie 3.6) 
 
Iedere groep maakt aan het begin van het schooljaar een focusplan sociale 
ontwikkeling  en een doelenplan van de groep. Deze plannen keren regelmatig 
terug tijdens de focusgesprekken. 
Tijdens de focussengesprekken worden analyses gemaakt ogv van cognitieve en 
sociaal emotionele ontwikkeling. Indien nodig worden individuele afspraken of 
groepsafspraken gemaakt en gevolgd.  
Deze te maken afspraken zijn afhankelijk van de ontwikkeling van een leerling of 
groep. Centrale vraag: ontwikkelt een kind/ groep volgens verwachting? 
Wat maakt dat een ontwikkeling stagneert? 
In het IB- MT overleg worden op hoofdlijnen van de analyses besproken en 
afspraken gemaakt over vervolg en borging.  

 
b.  Hoe / wie analyseren resultaten en wanneer evalueren met het team. 

 
Na iedere toets periode maken de IB-ers de eerste analyse. Samen met de 
groepsleerkrachten en directeur worden deze dan besproken en, indien nodig, 
een PvA opgesteld. 
Er worden klassenconsulaties gedaan. Adv van kijkwijzers wordt door het IB-MT 
in de groepen bezoeken afgelegd. 
In het MT overleg worden de effecten op schoolniveau besproken. Daar waar 
nodig wordt het beleid aangepast. 
Jaarlijks vindt een gesprek tussen cld en directeur plaats over de ontwikkelingen 
en effecten op schoolbeleid. 
De directeur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de eindopbrengsten. Het moge 
duidelijk zijn, dat de IB-ers een cruciale rol hierin spelen. 
 

c. Hoe leggen we verantwoording af over de opbrengsten (aan ouders, bestuur, 
overige betrokkenen) 

                                                
Met de ouders hebben we meerdere keren per jaar overleg over de voortgang/ 
ontwikkeling van hun kind. 
Alle onze CITO data zijn ook in te lezen door het bestuur. In de gesprekscyclus 
tussen cld en directeur is het onderdeel ontwikkeling verankerd. 
In onze schoolgids (ook beschikbaar op onze site) staan de adviezen van groep 
8. Op de site Scholen Aan Zet kan iedere Nederlander onze opbrengsten en 
gegevens zien. 

 

3.8 Samenwerking 

 
Al eerder beschreven is de samenwerking in de Brede Buurt Zone. (zie 2.4.2.  5)  
Natuurlijk is gemeente Den Haag ook een belangrijke samenwerkingspartner. 
Bs Jeroen is onderdeel en werkt mee aan de Haagse Educatieve Agenda. 
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Tevens, en al eerder beschreven, werken wij samen met de SPOH. (zie 3.6) 
 
Verder zien wij onze ouders als een belangrijke samenwerkingspartner. 
In het kort onze visie: 
 
Ouderbetrokkenheid 3.0 
Den Haag heeft haar beleid ingezet op “Ouderbetrokkenheid 3.0”. Die benadering vind je terug in de visie 
die de KK heeft geformuleerd. 
 
De ouders op onze school vormen een zeer heterogene doelgroep – qua gezinssamenstelling, qua 
culturele achtergrond, qua opleiding, qua taligheid, qua financiële stabiliteit…  
Daarom vergt Ouderbetrokkenheid niet één benadering. Om die reden hebben wij twee basale dimensies 
onderscheiden: 

- Ontwikkeling van ouderbetrokkenheid is enerzijds: ruimte maken voor de stem van ouders; de 
wijze waarop wij als school de inbreng van ouders relevant vinden en serieus nemen en de 
ouders serieus zien als partners van school (in de gezamenlijke opvoeding van kinderen). 

- Die ontwikkeling is anderzijds: het faciliteren en ondersteunen van ouders/opvoeders/gezinnen 
met specifieke behoeften, in het bijzonder kwetsbare gezinssituaties. Daarvoor is zicht op 
(contact met) de gezinnen een voorwaarde.  

Het zijn overigens twee kanten van dezelfde medaille: ondersteuning van kwetsbare ouders en gezinnen 
biedt kansen op een krachtiger opvoeding thuis (= onderwijskansen voor kinderen). 
 
 
 
De startvragen bij de formulering van onze schoolvisie zijn daarom uiteenlopend, zoals: 

 Hoe kunnen we ouders en gezinnen versterken/ondersteunen/faciliteren, waardoor hun kinderen 
het beter kunnen doen op school? En welke benaderingen vergt dat? 

 Hoe kunnen ouders en school komen tot vormen van partnerschap die voor beide ‘partijen’ 
werkzaam zijn? 

 Wat zijn de verwachtingen van ouders; wat hebben zij nodig? 

 Wat zijn onze verwachtingen van ouders, en wat hebben wij als school nodig? 
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4 Personeelsbeleid 

 

De beschrijving van het personeelsbeleid omvat in elk geval:  

a. het voldoen aan de eisen van bevoegdheid en de wijze waarop de bekwaamheid wordt onderhouden, 

b. de maatregelen met betrekking tot het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering 

van het onderwijskundig beleid,  

c. het pedagogisch-didactisch handelen van het onderwijspersoneel, 

d. het document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding, bedoeld 

in artikel 32d, en 

e. de wijze waarop rekening wordt gehouden met de inbreng van leerlingen op dat beleid.  

(WPO art. 12.3 / WVO art. 24.3) 

4.1 Uitgangspunten en doelstellingen personeelsbeleid Lucas Onderwijs 

4.1.1 Visie en uitgangspunten  

‘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. 

Strategische doelstellingen  

 
‘Levenslang leren’ is op onze school een kernattitude voor alle betrokkenen. Uitgangspunt bij te maken 
scholingskeuzes is het vastgestelde beleid, zoals verwoord in dit schoolplan. Kenmerkend voor de wijze 
waarop professionalisering vormgegeven wordt, is dat gebruik gemaakt wordt van ‘leren van en met 
elkaar’ rechtstreeks gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. Dit kan niet alleen invulling krijgen binnen het 
team, maar zeker ook in samenwerking met collega’s van andere scholen en experts van buitenaf.  

4.2 Personeelsbeleid op schoolniveau dat bijdraagt aan de ontwikkeling en uitvoering van het 
onderwijskundig beleid 

 
Op onze school streven we collegialiteit en professionaliteit na. Dat uit zich in gedrag als: 
 

  Het openlijk delen van successen, mislukkingen en fouten 

  Het tonen van respect voor elkaars mening 

  Het praten mét elkaar in plaats van over elkaar 

  Open staan voor feedback 

  Het constructief analyseren en bekritiseren van praktijken en procedures 
 
Om de competentie-ontwikkeling van onze leerkrachten de vinger aan de pols te houden, zijn een aantal 
zaken qua personeelsbeleid in onze school structureel verankerd. 
 

a. Klassenbezoeken om na te gaan in hoeverre  schooldoelstellingen worden gerealiseerd.  
b. Klassenbezoeken in het kader van competentie-ontwikkeling door het geven van feedback op het 

onderwijsgedrag. 
c. Focusgesprekken waarin de leeropbrengsten en sociaal welbevinden van de betreffende groep 

aan de orde komen. 
d. De gesprekscyclus waarbij ontwikkeling centraal staat. 
e. De persoonlijke competentie-ontwikkeling. 
f. Het begeleiden (van nieuw beginnende) leerkrachten, leerkrachtondersteuners en 

onderwijsassistenten. 
g. Studiedagen en intervisiebijeenkomsten. 
h. Onderzoek reizen. 
i. Scholing. (zowel op schoolniveau als individueel) 
j. Persoonlijke coaching 
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Werkdruk is een veelgehoord woord in het onderwijs. Onze school hanteert het principe van de 
communicerende vaten: er zijn weken waar heel veel moet met volle weken; er zijn weken waar het 
rustiger is. Bij elkaar opgeteld komt een ieder aan zijn/ haar NJT. 
Samen met de MR en team wordt regelmatig gemonitord hoe het staat met de werkdruk. 
Ons uitgangspunt: wat moet dat moet, wat kan dat kan. Maatwerk is het toverwoord. Wij geloven niet in 
allerlei opgetuigde systemen ( juist die systemen voelen als werkdruk) maar in de milde omgang met 
alles wat moet en kan. 
Aan het begin van het schooljaar wordt de jaarplanning vastgesteld.   
 
In de gesprekscyclus staat ontwikkeling centraal: Hoe gaat het met je, wat is je ambitie (en hoe vorm te 
geven) en hoe vinden we elkaar zijn de drie belangrijkste vragen tijdens gesprekken. 
De kwaliteiten van een medewerker staan hierin centraal. 
Na ieder gesprek wordt vastgesteld waar de medewerker en school behoefte aan hebben ogv scholing/ 
ontwikkeling. Soms gaat het om persoonlijke ontwikkeling. Soms gaat het om verdere teamscholing.  
Samen met de medewerker wordt een plan opgesteld. 
Wij hebben ook een coach. Deze coach ondersteunt de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. 
 
Adv de jaarevaluatie en analyse wordt bekeken welke scholing voor het gehele team nodig is. 
 
Voor zaken als  functiebouwwerk, managementstatuut, evenredige vertegenwoordiging vrouwen in 
schoolleiding etc , houden we aan ons aan de bestuursafspraken van Lucasonderwijs.  
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5 Kwaliteitsbeleid 

 

De beschrijving van het stelsel van kwaliteitszorg omvat in elk geval het zorg dragen voor:  

a. Het bewaken dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen en dat het 

onderwijs wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen, bedoeld in artikel 2, 

tweede lid, en 

b. Het vaststellen welke maatregelen ter verbetering nodig zijn.  

        (WPO art. 12.4 / WVO art. 24.4) 

 

5.1 Uitgangspunten en doelstellingen kwaliteitszorg Lucas Onderwijs  

 

5.1.1 Uitgangspunten voor het stelsel van kwaliteitszorg 

Het stelsel van kwaliteitszorg voor Lucas Onderwijs is ingebed in de PDCA cyclus en gericht op 
kwaliteitsdoelen van de organisatie. Kwaliteitszorg krijgt primair vorm op schoolniveau, op regio- en 
bestuursniveau bestaat kwaliteitszorg uit maatregelen die de kwaliteit op schoolniveau ondersteunen, 
stimuleren en helpen verbeteren.  

 
Voor het stelsel van kwaliteitszorg bij Lucas Onderwijs zijn de volgende uitgangspunten vastgesteld.  
Het stelsel:  
- draagt bij aan de brede kwaliteitsambitie van Lucas Onderwijs; 
- is ingebed in een kwaliteitscultuur; 
- maakt gebruik van de rollen en verantwoordelijkheden die binnen Lucas Onderwijs zijn belegd; 
- volgt de beleidscyclus en is gericht op de kwaliteitsdoelstellingen van de organisatie; 
- maakt optimaal gebruik van de beschikbare managementinformatie op alle niveaus; 
- hanteert betrouwbare instrumenten en methodieken; 
- is naast kwaliteitsontwikkeling ook gericht op preventie van zwakke scholen en afdelingen, en bevat 

richtlijnen over hoe te handelen mocht dat onverhoopt toch dreigen.      

 

5.1.2 Doelstelling kwaliteitsbeleid  

Het kwaliteitsbeleid van Lucas Onderwijs is erop gericht de realisatie van de ambities en doelstellingen te 
ondersteunen, zowel op Lucas als op schoolniveau. De op Lucas niveau in het koersdocument 
uitgewerkte strategische doelstellingen, zijn op schoolniveau vertaald in school specifieke ambities en 
doelstellingen.  
 
De doelen die de school zich stelt worden geëxpliciteerd (Plan), de kwaliteit van uitvoering en de 
resultaten worden bewaakt (Do) en afgezet tegen de beoogde doelen (Check). Zo leren we met elkaar, 
voeren we verbeteringen door, borgen we de opbrengsten en leggen we verantwoording af aan onze 
stakeholders (Act). Op deze wijze is de cirkel van ons kwaliteitszorgstelsel rond.   
 
Als wij het hebben over kwaliteitszorg, dan bedoelen we, dat we op een gestructureerde manier de goede 
dingen nog beter proberen te doen. Dat beter doen is onze collectieve ambitie. Het gaat in de kern om vijf 
vragen:  
 
a. Doen wij de goede dingen? 
b. Doen wij die dingen ook goed? 
c. Hoe weten wij dat? 
d. Vinden anderen dat ook? 
e. Wat doen wij met die wetenschap? 
 

5.1.3 Inrichting en ondersteuning kwaliteitsbeleid van de school 

 
De inrichting van onze kwaliteitszorg 
Bij de inrichting van onze kwaliteitszorg is het schoolplan en het Koersplan Lucasonderwijs het 
richtinggevend document bij de kwaliteitsverbetering. Daarnaast gebruiken we het jaarlijks op te stellen 



  26 

jaarjaarplan/ jaarverslag om vinger aan de pols te houden. Beide documenten hangen nauw met elkaar 
samen en zijn een belangrijk hulpmiddel bij het systematisch doorlopen van de kwaliteitscyclus. 
Vier keer per jaar overlegt het MT met een extern adviseur om de voortgang jaarplan nauwlettend te 
monitoren. 
 
De directeur maakt samen met het schoolteam jaarlijks een evaluatie. op (als onderdeel van het jaarplan/ 
jaarverslag) voor evaluatie van de beleidsdoelen.  
Evaluatie van de leerresultaten zijn een vast onderdeel van dit plan. De evaluatie van de 
beleidsresultaten die m.b.v. het jaarlijkse actieplan worden nagestreefd, gebeurt aan de hand van de 
volgende instrumenten (afhankelijk van de aard van het na te streven resultaat): 

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

- De gesprekscyclus/ focusgesprekken waarin ook is de leeropbrengsten en sociaal welbevinden 
van de betreffende groep aan de orde komen. 

- Het CITO LvS 
- Evaluaties (bijvoorbeeld d.m.v. korte vragenlijstjes) van oudercontacten en ouderavonden. 
- Toetsinstrumenten en SCOL vragenlijsten om leerresultaten  en sociale welbevinden vast te 

stellen. 
 

5.2 Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit die wordt gerealiseerd 

 

Data verzamelen 
Kwaliteit moet blijken. Daarom verzamelen onze leerkrachten gegevens over de ontwikkeling van onze 
leerlingen tot en met het einde van de basisschool. Daarmee bezitten wij een schat aan informatie. Om 
het onderwijs te verbeteren (op leerling-, groeps- en schoolniveau) willen we leren nog beter gebruik te 
maken van deze uitkomsten. We willen beter worden door de uitkomsten te analyseren, te begrijpen en te 
vertalen naar concrete voorstellen voor verbetering. Op deze manier wordt het afnemen van toetsen een 
hulpmiddel om ons onderwijsproces te verbeteren. 
Onze school maakt daarbij gebruik van het CITO leerlingenvolgsysteem. 
Kwaliteit moet ook blijken als het gaat om het personeel. Daarom wordt via de gesprekkencyclus 
aandacht besteed aan de ontwikkeling van het personeel. (wat is je ambitie?) 
 
Relatie personeelsbeleid 
Kwaliteitszorg heeft een directe relatie met integraal personeelsbeleid. De kwaliteit staat en valt immers 
met de mensen voor de klas. Binnen de school willen we daarom beter worden door continue te werken 
aan een sfeer waarin we met elkaar over de resultaten van het onderwijs kunnen spreken, elkaar 
feedback kunnen geven en waar plaats is voor coaching en intervisie. 
 
Kwaliteitszorg is de basis van waaruit we het onderwijs op onze school vormgeven.  We beschrijven op 
welke wijze wij onze kwaliteit bewaken, borgen en verbeteren. 
 
Inventarisatie gegevens 
Om gegevens te verzamelen, maken we gebruik van de volgende middelen: 
 

 Gesprekken met leerkrachten. De directie voert in de gesprekscyclus 
focusgesprekken, ontwikkelgesprekken en beoordelingsgesprekken met 
medewerkers. Doel van de gesprekken is het vergroten van het welbevinden van 
de medewerkers en de kwaliteit van onderwijs. 

 Diverse gesprekken met de tussen cld en directie.  

 Klassenbezoeken (aan de hand van kijkwijzers) 

 CITO-LOVS 

 Methode gebonden toetsen 

 Uitstroom voortgezet onderwijs 

 Onderwijsinspectie 

 Divers tools op bestuursniveau 
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Daarnaast denken we ook aan: 
 

  Leerling tevredenheid peilingen: een leerlingenraad oprichten is een ambitie 

  Personeelstevredenheidspeilingen 

  Oudertevredenheidspeilingen   

  Externe kwaliteitsaudits  
 
We realiseren ons dat we de gegevens moeten analyseren en interpreteren, dat we verbeteringen 
moeten plannen en realiseren en na verloop van tijd weer opnieuw moeten meten. De kwaliteitszorg van 
onze school is daarom een cyclisch proces, waarbij we gebruik maken van de zgn. PDCA-cirkel (Plan-
Do-Check-Act).    
 

                                                      
 
 

5.3 Verantwoording afleggen over de gerealiseerde kwaliteit 

 
Uit het schema blijkt dat alle aandachtsvelden van het ons model aan de orde komen. De informatieve 
dekking is dus voldoende.  

Leiderschap 

 
Personeels-
beleid 

 

Management 
van 
processen 

 
Waardering 
personeel 

 

Leer-
opbrengsten 

      

 
Doelen en 
strategie 

  
Waardering 
ouders/leerl. 

 

      

 
Inzet 
middelen 

  
Waardering 
omgeving 

 

   
Organisatie  Resultaten 

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

- het systematisch doorlopen van de kwaliteitscyclus bij de activiteiten m.b.t kwaliteitszorg; 
- het vastleggen van taken en het bewaken van de samenhang; 
- het vastleggen en bewaken van teamafspraken; 
- het creëren van draagvlak; 
- het bevorderen van professionele kennis en vaardigheden bij de leraren; 
- het organiseren van een op kwaliteitsverbetering gerichte samenwerking (w.o. het systematisch 

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.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.socius.be/PDCA-cyclus&ei=PCbKVIX0AYKxUfmogcgK&bvm=bv.84607526,d.d24&psig=AFQjCNHkRw6p3PCDG38qnZHao3PHYV8quQ&ust=1422620150844304
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Kenmerkend daarvoor zijn: ontwikkelend vakmanschap; betrokkenheid; verantwoordelijkheid, niet alleen 
voor de eigen taak, maar voor het onderwijs op de school als totaliteit; bereidheid tot reflecteren op eigen 
handelen. 
Onze school maakt zijn maatschappelijke taak o.a. waar door goede contacten te onderhouden met voor 
ons onderwijs relevante collega scholen, instanties, verenigingen en overige organisaties. Over de 
activiteiten, die we in dit kader doen en de effecten, die dat ons inziens oplevert, leggen we 
verantwoording af naar de betreffende instanties en ons bestuur en de ouders. Het voorgaande schetst 
het kader en de sfeer van waaruit wij kwaliteitszorg vorm geven. 
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6 Financieel beleid 

 

 
6.1 Lumpsum financiering – ondersteuning 

 
Jaarlijks wordt met het bestuur samen een begroting vastgesteld. Tevens is er sprake van een 
meerjarenplanning op dit gebied. In gesprekken met de clusterdirecteur komt de uitvoering van dit 
beleid aan de orde. 

 

6.2 Externe geldstromen 
 

De school maakt deel uit van het HEA-plan van de gemeente Den Haag. Dit betekent 

o.a. dat er geld beschikbaar is voor schakelklassen, neveninstroom, leertijd-verlenging en 
ouderbeleid. 
De school is onderdeel van SPOH. Dat betekent dat er geld beschikbaar komt voor de 
leerlingenzorg.  

 

6.3 Begrotingen 
 

De school volgt de begrotingscyclus van Lucasonderwijs. 

 
6.4 Sponsorbeleid 

 
De school houdt zich qua sponsorbeleid aan de convenant sponsorbeleid van 
Lucasonderwijs. 
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7 Bijlagen 

 

7.1 Lijst verplichte documenten 

In de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) staan documenten benoemd waarvoor het bevoegd gezag 
verantwoordelijk voor is ten aanzien van het beschrijven van beleid. In de lijst hieronder staan verplichte 
documenten, welke op schoolniveau toegankelijk dienen te zijn. 
 
 

 
  

Nr. Naam Te vinden 

 Managementstatuut Lucasonderwijs 

 Formatieplan Lucasonderwijs 

 Personeelsbeleid 
vrouwen/schoolleiding 

Lucasonderwijs 

 Schoolondersteunings- 
profiel 

School 

 Meldcode Veiligheidsplan/ schoolgids 

 Klachtenregeling Schoolgids  

 Bekwaamheidsdossiers School  

 Rechtspositieregeling Lucasonderwijs 

 Taakbeleid School 

 Functiebouwwerk Lucasonderwijs 

 Functiemix (L10 en L11 
functies) 

Lucasonderwijs 

 Functiebeschrijvingen Lucasonderwijs 

 Professionaliserings- 
kaders 

Lucasonderwijs 

 Collectief  
Professionaliseringsplan 

Schoolplan, Jaarplan 

 Gesprekkencyclus School; directie 

 Veilige werk – en leer 
omgeving 

Veiligheidsplan 
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7.2 Meerjarenplanning schoolontwikkeling 2019-2023 (Plan, Do, Check, Act) 

bs Jeroen 

 

Speerpunten      

 Activiteiten 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-

2023 

Opmerkingen: 

voor details; 

zie JP/ JV 

19/20 

a Zelfstandig werken 

en CLS centraal in 

onderwijs 

 

Scholing, 

intervisie en KC. 

Instructie 

centraal (PD) 

Intervisie en KC. 

Feedback en 

uitgestelde 

aandacht 

centraal (D) 

Intervisie 

en KC. 

Evaluatie 

centraal: 

feedback 

op 

behaalde 

doelen (C) 

Intervisi

e en 

KC. 

Borgen 

van 

totaal 

verhaal 

(A) 

 

b Focus op 

doelgericht werken 

in relatie opbrengst.  

 

Instructie, KC 

en intervisie. 

Focus op 

gesprekken en 

vervolgafsprake

n (PD) 

KC en intervisie: 

borgen vervolg 

afspraken. (D) 

D C  

c Goed 

personeelsbeleid 

(en 

teamontwikkeling). 

 

Visie centraal. 

Inhoud 

onderwijs 

koppelen aan 

teamontwikkelin

g (zie a, b en d) 

; scholing, 

intervisie, 

coaching, 

sturing/ duiding, 

evaluatie, 

leergesprekken. 

(PD) 

Scherp blijven 

op haalbaarheid 

en belasting (C) 

 

 

Vervolg. 

Verdiende 

autonomie en 

geven van 

feedback 

centraal. 

Intervisie en 

samen lessen 

voorbereiden. 

(D) 

 

 

 

C 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

Het vinden van 

goed 

personeel en 

ontwikkeling 

personeel 

heeft de 

hoogste 

prioriteit. 

We hebben 

een eigen 

(Lucas) coach 

 

 

 

Cyclisch 

proces 

d Taalontwikkeling; 

verdere uitwerking 

van ingezet taalplan.  

 

 

Herontwerp van 

neveninstroom. 

 

Voortzetting 

scholing team: 

aandacht voor 

doelen, 

succescriteria 

en feedback 

(PD) Evaluatie 

neveninstroom 

en ontwerp PvA  

(P,) 

Vervolg D 

 

 

 

Plan van aanpak 

(D) 

C 

 

 

 

D 

A 

 

 

 

C 

We werken 

met een extern 

deskundige. 

Opbrengsten 

studiereis 

meenemen in 

overwegingen. 
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e Zorg en begeleiding: 

ondersteuningsprofi

el uitgangspunt. 

Onderzoeken effect 

van extra 

begeleiding voor 

wie? 

Evaluatie 

bestaand beleid 

(C, A) 

 

C, A 

P  

 

 

P 

D 

 

 

D 

D 

 

 

C 

Denk aan 

samenwerking 

SPOH en 

buurtpartners 

f Ouder 

samenwerking  

Uitvoeren van 

opgesteld plan 

(PD) 

D D C  

g Snappet 

 

Scholing en KC. 

Leren data 

analyse: wat 

betekent dat 

voor jouw 

volgende les? 

(PD) 

Chromebooks? 

P 

Vervolg D Onderzoek 

naar 

uitbreiding 

taal (C)   

 

P Een interne 

coach is 

aanwezig. 

h Sociaal emotionele 

ontwikkeling 

 (SCOL 

uitgangspunten) 

Scholing (PD) Vervolg (D) C A  

i Ontwikkeling LTV Visie en welke 

extra vakken? 

(P) 

A A C  

j Ontwikkeling BBZ Wie doet wat?* 

Nieuw PvA 

maken (P) 

Taalschool voor 

volwassenen 

(P) 

D 

 

 

D 

D 

 

 

C 

C 

 

 

A 

*=Wijk 

centrum 

gerenoveerd 
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