
Schoolplan Basisschool Park16Hoven 2020-2024 

 

1.  Voorwoord 

1.1  Voorwoord 

Voor u ligt het schoolplan van basisschool Park16Hoven, geldend voor de periode van 2020-2024. 
Het schoolplan is tot stand gekomen door een gezamenlijke inspanning van de directie en het team. 
 
Het schoolplan beoogt voor de komende 4 jaar het belangrijkste werkdocument te zijn van het 
schoolteam. Het beschrijft de dagelijkse praktijk en het beleid voor de komende jaren en biedt 
daardoor duidelijke en overzichtelijke handreikingen voor alle in de school werkzaam zijnde mensen. 
Het schoolplan bestaat uit een algemeen deel met beleid, doelstellingen en een aantal deelplannen. 
Voorts een specifiek deel met het veranderdeel. 
 
Het schoolplan zorgt samen met de ambitiekaarten en de kwaliteitskaarten voor een duidelijke lijn 
binnen de school. Van de leerkrachten wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de inhoud. 
 
Het schoolplan is gericht op de 9 ambities, welke uitgewerkt zijn in ambitiekaarten en gebaseerd op 
onze visie. Het eerste jaar van ontwikkeling is volledig omschreven in ons jaarplan, de overige jaren 
zijn algemener uitgewerkt. Vanuit onze ambities willen wij zo flexibel mogelijk schakelen op de 
veranderende maatschappij, waardoor we zo dicht mogelijk bij de kinderen blijven. 
De uitgewerkte doelen maken we zichtbaar op het databord en alle aanpassingen verwerken we in 
de opgestelde kwaliteitskaarten. 
 
 
2. Onze school 
 
2.1  Onze school 
Onze school 
 
Basisschool Park16Hoven 
Tinbergenlaan 50  
3045BJ Rotterdam 
010-3032550 
info@bsp16hoven.nl 
https://bsp16hoven.nl 
 
locatie groep 6-7-8 
Xerxesweg 13 
3045BZ Rotterdam 
 
 
Directeur 
Paul Burghouwt 
Adjunct-directeur 
Antoinet de Valk 
 
Bevoegd gezag 
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) 
Stationssingel 80 

mailto:info@bsp16hoven.nl
https://bsp16hoven.nl/


3033HJ Rotterdam 
Postbus 4250 
3006 AG Rotterdam 
010-4537500 
E: info@rvko.nl 
www.rvko.nl 
Voorzitter College van bestuur: drs. A.J.M. GrootZwaaftink 
 
Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) 
Postbus 23058,  
3001KB Rotterdam 
Telefoon: 010 2540800 
E-Mail:  info@B.O.O.R..nl 
www.stichtingboor.nl 
Voorzitter Collega van bestuur: dhr. H. van Blijswijk 
 
2.2.  Missie en Visie 
 

‘Alles wat aandacht krijgt, groeit’ 
 

Een kind bij ons op school krijgt op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel gebied kans zich te 
ontwikkelen. Een kind is een geheel van deze 3 gebieden. Wij willen dat kinderen aan het einde van 
de basisschool het volgende kunnen zeggen over zichzelf: 

• Ik kan rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en ben taalvaardig op 1S/2F niveau. 

• Ik durf me te uiten en kan buiten de paden denken. 

• Ik spreek een beetje Engels. 

• Ik heb normen en waarden ontwikkeld en respecteer die van een ander. 

• Ik heb mijn talenten kunnen ontdekken. 
Om bovenstaande te bereiken willen we een school zijn waar kinderen zich welkom,  gezien  en 
gewaardeerd voelen.  Waarbij een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen een groot goed is.  
Kernwoorden binnen de visie van de school zijn: eigenaarschap, samenwerken, zelfstandigheid, 
verantwoordelijkheid en “gezien worden”. 
 
Het kind staat centraal en zij moeten weten wat ze willen en moeten leren. We bieden als school de 
ruimte en de mogelijkheden om dit te bereiken. We reflecteren en evalueren als, school, als PLG, als 
groep en met de kinderen. We verbinden met elkaar en met de leerdoelen, waardoor we een 
betekenisvolle omgeving scheppen. 
 
Principes van waaruit we werken: 
 
1. Je bent een zelfstandig deel van het geheel: 
Je bent verwelkomend 
Je bent oprecht 
Je bent zorgzaam 
Je bent op de hoogte 
Je bent betrokken 
2. Iedereen is belangrijk 
3. Verras vanuit een gestructureerd, veilig geheel. 
4. Een mens is een creatief, scheppend en denkend wezen 
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De RVKO en  Stichting BOOR 
Basisschool Park16Hoven is een samenwerking vanuit twee besturen. 
Formeel bestaan er twee scholen, echter functioneert de school als één zelfstandige basisschool, met 
één visie, één visie, één ambitie en één schoolplan om te komen tot kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs voor alle kinderen van Park16Hoven. 
 
Park16Hoven combineert de beide missies en visies van deze besturen tot een sterke bestuursvisie: 
Onderwijs dat bijdraagt aan de talentontwikkeling van kinderen, waarbij kinderen zich ontwikkelen 
tot gelukkige mensen, welke in staat zijn ten volle te leven met en voor anderen. Ontwikkelen tot 
weerbare mensen met normbesef in deze snel veranderende wereld. 
 
Missie 
Het bieden van hoogwaardig onderwijs, waarbij kinderen kunnen uitgroeien tot volwassen 
wereldburgers. 
 
Kernwaarden: 

• Nieuwsgierig 

• Betrokken 

• Toekomstgericht 

• Verwondering 

• Gerechtigheid 

• Vertrouwen  

• Hoop 
 
De strategische beleidsplannen van beide besturen zijn te vinden op: 
RVKO 
BOOR 
 
 
2.3 De omgeving van de school 
 
De omgeving van de school 
Basisschool Park16Hoven staat in de gelijknamige wijk Park16Hoven aan de rand van de stad 
Rotterdam. Park16Hoven is een nieuwbouwwijk waar in 2028 ca. 1700 woningen zullen staan. De 
meeste leerlingen van onze school komen uit de wijk, of uit de woningen welke aan de rand van de 
wijk staan. Onze school is derhalve een echte wijkschool. Park16Hoven kenmerkt zich door het grote 
aantal nieuwbouwwoningen en de snelle groei van het aantal woningen. Tevens kenmerkt de wijk 
zich door het grote aantal hoogopgeleiden. Het aantal leerlingen is in snel tempo gegroeid. Januari 
2019 is een tweede school in de wijk 
gestart. Hierdoor is het aantal kinderen dat 
onze school instroomt veranderd. Het is 
lastig te zeggen wat dit zal doen met de 
daadwerkelijke instroom.  
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3. Schoolontwikkeling 
 
3.1. Inleiding op schoolontwikkeling 
Park16Hoven is een dynamische school, in een dynamische wijk in een dynamische tijd. Onze school 
heeft de mooie taak om in een explosieve groei de basis te verstevigen en ondertussen door te 
ontwikkelen. We hebben een team met een professionele cultuur. Wel een team dat ieder jaar 
verandert van samenstelling door de groei van de school. We hebben goed zicht op onze 
ontwikkelpunten, onze sterke kanten, maar ook onze valkuilen waar het kwaliteitszorg betreft en 
ontwikkeling. 
 
Het is ons duidelijk dat we kinderen in de huidige tijd andere vaardigheden moeten leren dan 
voorheen. Kennisoverdracht is niet meer het enige dat belangrijk is. Kinderen hebben meer 
vaardigheden nodig dan enkel reken- en taalvaardigheden om tegemoet te komen aan de 
toekomstige volwassen burger. Handelen vanuit normen en waarden, zelfkennis, samenwerken, 
reflecteren en het verbinden van kennis zijn vaardigheden die voor de toekomstige generatie van 
groot belang zijn. Bista noemt dit personificatie. Dit staat niet los van kwalificatie en socialisatie.  
 
Naast sterk en kwalitatief goed reken- en taalonderwijs, zal burgerschap, mens en maatschappij, 
wetenschap en technologie en kunst en cultuur deel uit maken van het sterke aanbod van 
Park16Hoven. Het kerncurriculum zal een bijdrage leveren aan het opdoen van anders soortige 
leervaardigheden, creatief denken en probleemoplossend vermogen creëren    
 
De komende 4 jaar zullen we ons richten op het versterken en borgen van onze basis op het gebied 
van rekenen, taal, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. Tevens zullen we ons ontwikkelen op 
het gebied van mens en maatschappij, kunst en cultuur, wetenschap en technologie en burgerschap 
om zodoende de kinderen een stevige en brede basis mee te geven. 
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3.3.  Doelen voor schoolplanperiode 2020-2024 
 
Voor de komende schoolplanperiode hebben we de volgende brede ambities: 
 

1. De kwaliteit van onze basis is van voldoende naar goed. 
 
Alle kinderen bij ons op school krijgen een solide basis mee op cognitief, sociaal en emotioneel 
gebied. Kinderen weten waar ze staan en kunnen, binnen hun eigen mogelijkheden, zoveel 
mogelijk hun eigen ontwikkeling sturen. Alles onder begeleiding en coaching van de leerkracht en 
ander professionals in onze organisatie. 
 
2. Curriculum.nu is geïntegreerd in ons onderwijs 
 
Kinderen leren dat de wereld en alles om ons heen met elkaar in verbinding staat. We vormen 
ons aanbod zo dat er veel verbindingen tussen de diverse vakgebieden ontstaat. We zetten de 
domeinen mens en maatschappij, kunst en cultuur, wetenschap en technologie zo op dat 
kinderen de verbindingen zien binnen de domeinen, maar ook tussen de domeinen. 
Leerkrachten worden in staat gesteld om meer te focussen op hun talenten en kwaliteiten.  
  
3. Met externe partners hebben we een aanbod van 0-12jaar en van 07:00-18:00 
 
Park16Hoven is een wijk waar veel ouders werken en waar ca 40% van de kinderen gebruik 
maakt van de BSO. Dit zien we als een kans. Aan het einde van deze schoolplan periode zal een 
aantal pedagogisch medewerkers een rol hebben in de ondersteuning en vormgeving van het 
curriculum van de school. Tevens zal er een doorgaande pedagogische lijn zijn, waardoor de 
sociale veiligheid en de structuur voor de kinderen vergroot is. 

 
De bovenstaande ambities dienen ervoor te zorgen dat onze school kwalitatief, toekomstgericht 
onderwijs biedt aan alle kinderen op de school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uitwerking schoolambities: 
 

Schoolambities Park16Hoven 2020-2024 

onderwerp doel proces succescriteria tijdpad 

Kwaliteit- zicht op 
leren samen met de 
leerling 

Leerling is eigenaar van zijn eigen 
leerproces en stuurt en controleert 
zijn gedrag om zijn doelen te 
behalen. 
Leerling is eigenaar van zijn eigen 
houding om op leerpleinen te  
werken 
Leerling is bewust van hoe het 
leerproces in zijn hersenen verloopt 
zodat hij weet waarom hij bepaalde 
taken moet uitvoeren. 
 

1. De leerdoelen van spelling en taal 
inzichtelijk maken welke bij de 
basisvaardigheden hoort en welke bij 
de leerlabs in samenhang geleerd 
kunnen worden. 

2. De leerdoelen van taal, spelling en 
begrijpend lezen op het databord en 
groeiportfolio op leerdoelniveau 
zichtbaar maken en daarmee geen 
cijfer meer in het rapport. 

3. Hersenbewust en groeitaal- leerling 
bewust maken van het proces van 
leren in relatie tot de hersenen. 
Leerkrachten versterken in welke 
feedback eigenaarschap versterkt bij 
leerlingen. 

4. Didactisch model instructiefocus 
rekenen (in de bus) borgen binnen 
groep 3 t/m 8  

5. Organisatiemodel ontwikkelen voor 
werken op leerpleinen met gebruik 
van rubrics (werken aan vlot “uit de 
bus”) 

6. Didactisch model instructiefocus gaan 
inzetten bij spelling en taal. 

7. Weekplanningen op PLG niveau met 
daarin een duidelijk dagelijks moment 
voor de weektaak en daarbij 
organisatie voor extra 
instructiemomenten op 
leerjaarniveau. 

− Kennis van leerlijnen en 
einddoelen per leerjaar. 

− Kennis van hersenwerking 

− Kennis van executieve functies 

− Sterk didactisch handelen vanuit 
EDI model. 

− Gestructureerde en opgeruimde 
leeromgeving waar leerlingen 
weten wat er van ze verwacht 
wordt. 

− Analyse en interpretatie van data 
om leerlingen goed in hun leren te 
kunnen volgen en daarnaar 
handelen. 

− Dezelfde groeitaal door de hele 
school. 

− Kwaliteitskaarten voor elk proces 

− Ambitiekaarten met duidelijke en 
realistische doelen. 

− Goede en professionele 
samenwerking binnen het 
team/PLG/parallel. 

− Voldoende huisvesting  

− Voldoende gekwalificeerd 
personeel.  

 

Schooljaar 2020-2021 
PLG 1-2 
Processtappen: 3, 9,10,11,12, 14, 
15 
PLG 3-5 
Processtappen: 1, 2, 3, 4, 6, 14,15 
PLG 6-8 
Processtappen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
 
 
 
Schooljaar 2021-2022 
PLG 1-2 
Processtappen: 9,10,11,12,13,14, 
15 
PLG 3-5 
Processtappen: 2, 5, 7 
PLG 6-8 
Processtappen: 7 en 8 
 
 
 
Schooljaar 2022-2023 
PLG 1-2 
Processtappen: 9,10,11,12,13,14, 
15  
PLG 3-5 
Processtappen: 7 en 8 
PLG 6-8 
Processtappen: 8 
 
 



8. Groepsdoorbroken niveaugroepen 
organisatieplan ontwikkelen van 
lezen, begrijpend lezen, rekenen en 
spelling. 

9. Borgen van spelend leren in groep 1-2 
10. Themaspin en samenwerken binnen 

het thema 
11. Evaluatie themaspin 
12. Zicht op leren groep ½ in Kijk 
13. Doelen groep 1-2  beter zichtbaar in 

portfolio. 
 

 

Schooljaar 2023-2024 
PLG 1-2 
Processtappen: 9,10,11,12,13,14, 
15 
PLG 3-5 
Processtappen: 8 
PLG 6-8 
Processtappen: 8 
 

 

Kwaliteit – Sterke 
pedagogische basis  
 

Leerling is eigenaar van zijn eigen 
emoties en gedrag naar andere en 
zijn omgeving. De leerling heeft 
inzicht in zijn eigen gevoel, 
kwaliteiten, talenten en wat hij nog 
moeilijk vindt. De leerling leert een 
onderdeel te zijn van een 
democratische samenleving. 

14. Borgen van Vreedzame School 
15. Zichtbaar maken van onze 

grondregels 

 

  

Curriculum.nu  
Leerlab Mens & 
Maatschappij 

 
Het leergebied Mens & 
Maatschappij (M&M) gaat over de 
mens, over groepen mensen en 
over de wisselwerking 
tussen mens en omgeving. 
Leerlingen leren binnen het 
leergebied over het heden, het 
verleden en over 
de toekomst. Leerlingen leren over 
concepten zoals plaats & ruimte, 
tijd & chronologie, macht & gezag 
en welvaart. Naast aandacht voor 
de maatschappij is er ook 
nadrukkelijk aandacht voor ‘de 

 
1. Blink borgen vanuit het stappenplan 

en kwaliteitskaart. 
2. Leerlijn opbouwen in samenhang met 

K&C, M&M en W&T. 
3. Lesplan van thema’s opbouwen per 

leerlab. 
4. Een thema stappenplan ontwikkelen 

zodat vanuit de leerlijn verschillende 
themaprojecten gegeven kunnen 
worden in de leerlabs. 

5. Weekplanning op PLG niveau waarin 
de leerlabs groepsdoorbroken 
worden aangeboden vanuit de 
talenten van het team. 

 

− Kennis van leerlijnen  
− Stellen van goede 

onderzoeksvragen 

− Coachvaardigheden van 
leerkrachten. 

− Materialen en ruimten die 
ondersteunend zijn aan de 
leerdoelen en themaprojecten. 

− Heldere jaarkalender die aansluit 
wanneer een periode voorbereid 
moet worden. 

− Leerkrachten die vanuit passie en 
talent in een leerlab het leerplan 
vormgeven. 

 
Schooljaar 2020-2021: 1,2,  
Schooljaar 2021-2022: 3, 4 
Schooljaar 2022-2023: 3, 5 

 



mens’ binnen de onderdelen ethiek 
en welzijn. De leerlingen leren 
hoe ze op een systematische 
manier kunnen kijken naar 
situaties, verschijnselen of 
ontwikkelingen. Ze leren 
zo ‘denken in oorzaken & gevolgen’ 
of ‘denken in overeenkomsten & 
verschillen’. Daarnaast leren 
leerlingen, zoals dat nu ook al 
gebeurt, praktische werkwijzen 
zoals ‘informatie verzamelen’ en 
‘informatie ordenen 
 

Leerlab – Wetenschap 
& Technologie 

Leerlingen leren over technologie, 
de creatieve en innovatieve 
mogelijkheden hiervan en de plek 
die techniek heeft in hun leven. 
Leerlingen leren over de invloed 
van technologie en de 
(on)bedoelde effecten hiervan op 
de maatschappij. Leerlingen leren 
vragen te stellen, onderzoek uit te 
voeren, waarnemingen te 
interpreteren en een relatie te 
leggen tussen onderzoek en kennis. 
Leerlingen leren systematisch 
problemen op te lossen en maken 
ontwerpkeuzes met oog voor de 
gebruikers en de context. 
 

 

 
  

Leerlab – Kunst & 
Cultuur 

Leerlingen leren al spelend 
experimenteren, creëren en 
imiteren en krijgen inzicht in eigen 
kunnen. Door het oefenen van 
maakstrategieën ontwikkelen zij 
artistiek-creatief vermogen. 

   



Leerlingen leren op een eigen 
manier in een artistieke vorm 
uitdrukking te geven aan 
ervaringen, gevoelens en ideeën. Ze 
verkennen het specifieke van de 
kunsten om in die ‘taal’ te 
communiceren. Leerlingen leren 
aangeboden artistieke technieken 
en vaardigheden gebruiken om te 
creëren in (bewegend) beeld, klank, 
woord en met beweging in relatie 
tot de ruimte of omgeving. 
Leerlingen leren het product en het 
proces (tussentijds) te presenteren 
en leren te reflecteren op het werk- 
en leerproces van zichzelf en van 
anderen. 
 

Leerlab Sport & 
Bewegen 

Leerlingen leren binnen hun eigen 
mogelijkheden beter deelnemen 
aan veel nieuwe én bekende 
activiteiten rond 
beweeguitdagingen die afgeleid zijn 
van de actuele beweegcultuur. 
Leerlingen leren een positieve 
attitude t.a.v. gezond en veilig 
bewegen. Ze ervaren 
beweegactiviteiten met 
verschillende inspanningsniveaus 
en betrekken dat op zichzelf. 
Leerlingen leren een positieve 
attitude t.a.v. gezond en veilig 
bewegen. Ze ervaren 
beweegactiviteiten met 
verschillende inspanningsniveaus 
en betrekken dat op zichzelf. 
Leerlingen worden zich bewust van 

   



hun eigen rol en gedrag en dat van 
anderen in beweegsituaties. Zij 
leren hun eigen (on)mogelijkheden 
en die van anderen accepteren en 
daarmee om te gaan. Leerlingen 
leren over activiteiten die op straat, 
pleinen en speelveldjes worden 
gedaan of van sport zijn afgeleid. 
De beweegactiviteiten in deze 
contexten kennen hun eigen doel 
en regels. 

Kindcentrum 
 

Een integrale ontwikkelingslijn voor 
kinderen van 0-13 jaar. 
Een ononderbroken periode waarin 
leerlingen worden gezien in hun 
groei.  
Een voorziening die van 7.00u tot 
19.00u kinderen een plek geeft om 
te leren en te spelen. 
Een team die vanuit dezelfde visie, 
kernwaarden en missie om de 
kinderen staat. 

1. Onderzoeken naar geldstromen en 
organisatievormen – bezoeken van 
IKC’s, literatuur en deelname aan 
kennisgroepen. 

2. Opstellen van een gezamenlijke visie, 
kernwaarden en missie. 

3. Doorgaande ontwikkellijn 0-13 
beschrijven die aansluit tussen beide 
organisaties. 

4. Organisatievorm ontwikkelen die 
TSO/BSO medewerkers integreert in 
de schoolorganisatie. 

5. Samenwerking PLG1/2, IB en KDV 
versterken o.b.v. ontwikkellijn 0-6. 
 

− Ontschotting van zorg en 
onderwijs binnen de overheid. 

− Duidelijke ontwikkelingslijn  van 0-
13 jaar. 

− Een team van mensen met 
passende kwaliteiten en talenten 
die binnen de rollen noodzakelijk 
zijn. 

− Een team die vanuit dezelfde visie, 
kernwaarden en missie werkt. 

 

Schooljaar 2020-2021: 1,2 
Schooljaar 2021-2022: 3 en 4 
Schooljaar 2022-2023: 3,4, 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



4. Onderwijskundig beleid 
 
4.1. Inleiding 
In hoofdstuk 4 omschrijven we alle wettelijke verplichtingen rondom onderwijskundige zaken. Hierin 
verantwoorden we hoe wij hebben voldaan aan onze basiskwaliteit. Om dit document leesbaar te 
houden, beperken wij ons tot de kern en verwijzen we waar mogelijk naar documenten en /of 
kwaliteitskaarten waar een uitgebreidere verantwoording in is terug te vinden. 
 
4.2 Uitgangspunten, doelstelling en inhoud van het onderwijsaanbod. 
 



Op Park16Hoven stroomt het gemiddelde kind uit naar HAVO/VWO. Dit is het basisniveau van ons 
onderwijs. Onze ambities binnen de reguliere methodes zijn daar dan ook op aangepast. Door ons 
onderwijskundig handelen aan te passen naar doelgericht onderwijs, willen we het percentage 
kinderen dat 1S/2F referentieniveau behaald, passend maken naar de school. 
 
De zorg om kinderen is geenszins een individuele aangelegenheid van alleen de leerkracht. Het is een 
gezamenlijke verantwoording van het gehele team. Het is van groot belang dat er vast procedures 
gevolgd worden. Deze procedures zijn omschreven in de kwaliteitskaarten. De kwaliteitskaarten 
vormen samen met de ambitiekaarten voor een kwaliteitsaanpak op onze school. 
Voor 10 domeinen zijn er 1 juli 2020 ambitiekaarten geschreven om het beleid nog meer vorm en 
houvast te geven. 
Deze 10 domeinen zijn: 

1. Rekenen 
2. Taal 
3. Lezen 
4. Sociale veiligheid en Burgerschap 
5. Kwaliteitszorg 
6. Thematisch onderwijs/ mens en maatschappij 
7. Continuous improvement 
8. Kunst en Cultuur 
9. Wetenschap en technologie 
10. Ouderbetrokkenheid 

De ambitiekaarten monden uit in kwaliteitskaarten, waarin de procedures zijn uitgeschreven. 
 
In ons zorgplan omschrijven we de zorgniveaus en hoe deze uitwerken in de praktijk. 
De zorgniveaus welke omschreven staan, stellen ons in staat om de taken en verantwoordelijkheden 
op elk niveau helder te hebben en te houden, zodat we aan de zorg van het kind kunnen voldoen. 
Op Park16Hoven onderscheiden we 5 niveaus van zorg: 
 
Niveau 1: algemene zorg in de groep (regulier lesprogramma) 
Niveau 2: extra zorg in de groep 
Niveau 3: speciale zorg in overleg met de intern begeleider 
Niveau 4: speciale zorg, hulp van een extern hulpverlener 
Niveau 5: bovenschoolse zorg 
Voor het reguliere programma maken we gebruik van methodes. Deze methodes geven ons het 
houvast om zodoende de gestelde kerndoelen te behalen, die voor het primair onderwijs gelden. In 
de ambitiekaarten, staan deze verder uitgewerkt.  
Het volgen van leerlingen doen we met ons leerlingvolgsysteem. Hiervoor maken we gebruik van 
methodegebonden toetsen, Cito, KIJK en Zien. De opbrengsten worden geregistreerd in parnassys en 
vervolgens geanalyseerd. Deze analyse vindt plaats per leerjaar, bouw en op schoolniveau. We 
maken hiervoor gebruik van databorden, paralleloverleg (analyse per leerjaar), PLG-overleg (analyse 
per bouw) en team-overleg (analyse op schoolniveau). De intern begeleider heeft hierin een 
signalerende en ondersteunende rol. Vanuit de analyse wordt in leeruniek een groepsplan 
geschreven voor de groepen 3-8. De groepen 1-2 maken een themaspin, waarin de doelen worden 
verwerkt en de differentiatie naar aanleiding van de analyse wordt daarin verwerkt op groeps- en 
bouwniveau.  In de komende schoolplanperiode zal het door de kinderen beheerde groeiportfolio, in 
samenspraak met het databord van de groep een steeds grotere rol gaan spelen in het volgen van 
het individuele kind. 
Kinderen goed volgen zorgt ervoor dat we op Park16Hoven snel kunnen schakelen tussen de, in het 
zorgplan, omschreven zorgniveaus.  
 



Alle kinderen van groep 8 maken de Cito-eindtoets. Alle kinderen van groep 6 en 7 krijgen vanuit de 
school een richtlijn betreffende het VO. Deze richtlijn is gebaseerd op ons leerlingvolgsysteem. In 
groep 8 krijgen de kinderen een eindadvies. De procedure is terug te vinden in de kwaliteitskaart 
“route VO”. 
 

kwaliteitskaart route VO 

 
Op Park16Hoven is de sociale en emotionele basis van net zulk groot belang als de cognitieve basis. 
Het werken met Continuous Improvement (CI), waarbij iedereen in de school de gelegenheid krijgt 
om te leren reflecteren, in combinatie met De Vreedzame School (DVS), geeft ons de mogelijkheid 
voor een ruime mate van socialisatie en personificatie. Deze twee methodieken en de leerlingraad, 
zijn de hoeksteen van onze burgerschapsvorming. Onze school is een mini samenleving, waarbinnen 
kinderen in een veilige setting kunnen leren hoe je als individueel mens kan opgroeien binnen onze 
democratie. 
In de kwaliteitskaart DVS en CI is terug te vinden hoe dit precies vorm krijgt binnen onze school. 
 
In het schoolondersteuningprofiel (SOP) heeft de school omschreven wat we kunnen bieden aan 
additionele zorg en wat de grenzen van onze zorg zijn. 
 
De school hanteert de volgende tijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30uur tot 
12.00uur en van 13.00uur tot 14.45. Op woensdag geven we les van 08.30uur tot 12.30uur. De 
deuren gaan open om 08.15uur. De inloop aan locatie Xerxesweg is tot 08.35uur, om ouders de 
gelegenheid te bieden ook met deze kinderen mee te lopen. We vragen aan ouders die meelopen 
naar de klas om de kinderen alles zo zelfstandig mogelijk te laten doen. Tevens adviseren wij de 
ouders van groep 4-8 steeds minder mee te lopen naar de klas, om de zelfstandigheid van de 
kinderen te vergroten. 
 
 
 
 
 
 
 

 zorgplan 

ambitiekaart rekenen 

kwaliteitskaart rekenen 

SOP 

kwaliteitskaart DVS 

kwaliteitskaart CI 

 
4.3 Pedagogisch-didactisch klimaat en schoolklimaat 
 
Didactisch handelen 
Op Park16Hoven geven leerkrachten op effectieve wijze vorm aan gedifferentieerd onderwijs (vanuit 
groepsplannen en doelen welke zichtbaar zijn op het databord). Wij differentiëren volgens het 
groepsplan en passen dat aan naar aanleiding van de bevindingen die we tijdens de lessen doen. De 
differentiatie vindt plaats volgens het EDI (expliciete directe instructiemodel). Binnen de weektaak 



krijgen kinderen ruimte voor hun eigen sturing en planning, waardoor we tegemoet komen aan de 
verantwoordelijkheid en het eigenaarschap van de kinderen.   
Elementen binnen de aanpak: 

• Het hebben van hoge verwachtingen. 

• Verwachtingen zichtbaar maken door het stellen van doelen op het groepsdatabord. 

• Werken via EDI. 

• Evalueren en reflecteren met behulp van het databord. 

• Gebruik maken van coöperatieve werkvormen. 
 
Pedagogisch klimaat 
Het pedagogisch klimaat ligt aan de basis van al ons handelen. Elk mens ontwikkelt zich het best in 
een veilige gestructureerde omgeving. Op onze school werken we voortdurend aan een sfeer van 
veiligheid, verantwoordelijkheid, openheid en respect voor elkaar. Dat doen wij vanuit de open 
levensovertuiging welke zowel door het openbare als het Katholieke  karakter van de school 
ondersteund wordt. De databorden en de methode voor De Vreedzame School geven hier mede 
vorm aan. Onze kernregel: “Op Park16Hoven ben je; verantwoordelijk, respectvol, aardig en jezelf”. 
Hebben we uitgewerkt en concreet gemaakt in alle situaties op de school.  Zo kunnen we de 
verwachting die we hebben van kinderen concreet vorm geven en kunnen we iedereen die in onze 
school is aanspreken op die verwachtingen. 
 

gedragskaart gang 

 
Met ons signaleringsinstrument Zien en gebruikmakend van de databorden en De Vreedzame School 
helpen en stimuleren wij onze kinderen om vanuit reflectie, zelfvertrouwen en inzicht in eigen 
gedrag een positieve maar kritische levenshouding te ontwikkelen. Wij achten het van essentieel 
belang dat alle professionals in onze organisatie daarbij het juiste voorbeeld geven. 
 
De basis van ons pedagogisch handelen ziet er concreet als volgt uit: 
 

• Minimaal één maal per week is er een pro-actieve les vanuit De Vreedzame School. 

• De gedragsfocus wordt minimaal één maal per twee weken besproken tijdens het databord 
gesprek. 

• Kinderen kunnen naar aanleiding van de zichtbaar opgehangen verwachtingen aangesproken 
worden door iedere professional in de school. 

• Successen worden zichtbaar gemaakt op het databord. 

• Door het groeiportfolio leren kinderen kritisch naar zichzelf kijken en leren ze te reflecteren. 

• We werken met leerlingmediatoren 
 
De TSO-medewerkers werken volgens dezelfde richtlijnen van De Vreedzame School. 
Leidinggevenden hebben de training gevolgd en verspreiden onder de medewerkers dezelfde 
handelswijze. Dit is vastgelegd in de kwaliteitskaart TSO. 
 
 

Educatief partnerschap 
Een kind kan zich optimaal ontwikkelen indien de driehoek ouder-kind-school sterk is vorm gegeven. 
School en thuis dienen daartoe elkaars partner te zijn en elkaar ook als zodanig te zien. Deze 
samenwerking richt zich op alle domeinen van de ontwikkeling en dient zo nauw sluitend mogelijk te 
zijn. Hier geldt ook dat zowel de schoolse professionals als de ouders een rolmodel dienen te zijn 
voor de kinderen om uit te kunnen groeien tot talentvolle, kritische burgers in de toekomst. 
 



Goede samenwerking tussen school en thuis start met een goede communicatie. Hiertoe hebben we 
een kwaliteitskaart communicatie opgesteld.  
De basis van de samenwerking is het groeiportfolio van de kinderen, waarbij het kind de punt is van 
de driehoek en de ouders en de leerkracht. Vanuit het groeiportfolio kunnen afspraken gemaakt 
worden hoe de professional en de ouder het kind kunnen bijstaan in zijn/haar ontwikkeling.  
 
 
Leidend zijn de thema’s van DVS en onze principes. Deze vormen met elkaar de basis van waaruit we 
met ouders optimaal contact willen maken. Van onze ouders verwachten wij dezelfde opstelling naar 
alle professionals in de school. 

1. We horen bij elkaar   
2. We lossen conflicten zelf op  
3. We hebben oor voor elkaar  
4. We hebben hart voor elkaar  
5. We dragen allemaal een steentje bij  
6. We zijn allemaal anders  

Je bent verwelkomend 
Je bent oprecht 
Je bent zorgzaam 
Je bent op de hoogte 
Je bent betrokken 
 

 
De middelen die we gebruiken om met ouders in contact te zijn, staan beschreven in de 
kwaliteitskaart communicatie. 
 

kwaliteitskaart communicatie 

 
 

4.4.  Veiligheid 
 
Veiligheid 
Als school dragen wij zorg voor de veiligheid van onze kinderen in alle aspecten. Onze werkwijze ligt 
vast in ons veiligheidsplan. In dit plan staan onder anderen de volgende onderdelen beschreven: 
 

• Preventieve maatregelen 

• Handelen naar aanleiding va incidenten 

• Incidentenregistratie 

• Beleid sociale media 
 
Onderaan deze paragraaf vindt u een link naar ons veiligheidsplan en onze kwaliteitskaart sociale 
veiligheid. 

veiligheidsplan 

kwaliteitskaart sociale veiligheid 

 
 
Coördinator veiligheidsbeleid en pesten. Aandachtsfunctionaris. 
Sandra Henrichs is onze coördinator sociale veiligheid en onze anti-pest coördinator. Zij heeft hier 
ook een opleiding voor gevolgd. 
Ghislaine Heij en Gerdien Gelderblom zijn beiden aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en 
kindermishandeling. 
 
Monitor sociale veiligheid 
Op Park16Hoven monitoren wij de sociale veiligheid op diverse manieren: 

• Leerkracht vragenlijsten van Zien 

• Leerling vragenlijsten van Zien (groep 5-8) 



• Vragenlijst veiligheid vanuit DVS 

• Kwaliteitsvragenlijsten 
Na de analyse van de vragenlijsten volgt tijdens de groeps- en/of leerlingbespreking met de IB een 
eventueel individueel plan voor een kind of een groep. 
Een groepsdoel welke uit de vragenlijsten wordt gedestilleerd wordt focus op het databord, waarbij 
de kinderen uit de groep participeren in de oplossing, aanpak, voortgang en evaluatie middels 
plus/delta. 
Een schoolbrede analyse wordt gedeeld met de leerlingraad en daarop worden actiepunten uitgezet 
en gemonitord door de leerlingraad. 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
We werken op school volgens de landelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In de 
meldcode staat wie, wanneer, welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of 
kindermishandeling. Bij vermoedens geven wij een signaal af in de verwijsindex (SISA). 
 
Op Park16Hoven hebben we 2 getrainde aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en 
kindermishandeling, die extra deskundigheid hebben op dit gebied. Tevens brengen zij dit thema 
regelmatig onder de aandacht van het schoolteam. Zij functioneren tevens als klankbord en 
ondersteuner voor collega’s bij dit thema. 
 
Van onze professionals verwachten wij dat ze signaleren, dat ze ontwikkelingen en signalen waarover 
zij zich zorgen maken vastleggen in parnassys en dat zij deze signalen tijdig delen met de IB-er en de 
aandachtsfunctionaris.  
 
Voor meer informatie over het werken met de meldcode verwijzen wij naar de website van de RVKO 
of van BOOR. 
 

4.5 Toekomstgericht onderwijs 
Het is onze missie om kinderen hoogwaardig onderwijs te bieden, waarbij zij kunnen uitgroeien tot 
volwassen wereldburgers in de toekomst. 
 
Voor ons houdt dit in dat we goede resultaten willen behalen op de basisvakken en aandacht willen 
hebben voor de persoonlijke ontwikkeling. 
 
De toekomst is niet vaststaand en aan snelle verandering onderhevig. Dat houdt in dat we kinderen 
meer mee moeten geven dan alleen de basisvakken rekenen en taal. Dat we meer moeten bieden 
aan kinderen dan kennisoverdracht. Voor de toekomst hebben we mensen nodig die kritisch kunnen 
kijken naar hun eigen handelen, mensen die kunnen handelen vanuit normen en waarden, mensen 
die kunnen bepalen wat goed en fout is en mensen die nieuwsgierig de wereld in kijken met een 
open blik. Ons handelen als school moet erop gericht om kinderen daar naartoe te brengen. 
Dat betekent dat we onderwijs waar mogelijk in samenhang aan bieden. 
 
Hoe bereiken we dat? 
 
Verantwoordelijk 
Ieder kind is anders en dat vraagt de verantwoordelijkheid van iedereen om het aanbod zoveel 
mogelijk op maat aan te bieden. De instructie beiden die een kind nodig heeft. Om verantwoordelijk 
te kunnen zijn sceppen we een omgeving waarin dat kan. Werken via divices, waardoor de 
ontwikkeling makkelijker te volgen wordt en waardoor het makkelijker wordt de verwerking op maat 
aan te bieden. Doelen inzichtelijk maken op borden en in de groeiportfolio, waardoor je kunt sturen 
en de verantwoordelijkheid kunt “pakken”. De fysieke omgeving zo inrichten dat we doelgericht 
onderwijs kunnen bieden en kinderen kunnen groeien naar zelfstandigheid. 



 
Respectvol 
Iedereen, maar vooral kinderen, moeten zich veilig en vertrouwd voelen in de schoolomgeving. 
Respectvol omgaan met elkaar en de omgeving ligt hieraan ten grondslag. Alleen in zo’n omgeving 
kun je optimaal tot leren komen. Op Park16Hoven ben je: “verantwoordelijk, respectvol, aardig en 
jezelf”. Grondregels welke we inzichtelijk maken in elke situatie. De vreedzame school helpt ons deze 
grondregels betekenis te geven en houvast om kinderen uit te kunnen laten groeien tot respectvolle 
mensen. 
 
Aardig en jezelf zijn 
We achten het van groot belang om jezelf te leren kennen. Weten wie je bent en wat jouw 
grondhouding is helpt je om anderen te kunnen begrijpen en helpt je om te kunnen handelen vanuit 
normen en waarden. Het helpt je om goed te kunnen reflecteren op jezelf en jouw rol in de 
omgeving. Door coöperatieve werkvormen, debatteren en filosoferen, krijgen kinderen de kans om 
op hun eigen handelen te reflecteren.  
 
 
 
4.6 Voorschool en VVE 
 
Park16Hoven heeft geen eigen peuterspeelzaal. Dat maakt dat we geen beleidsplan PSZ/VVE hebben. 
In het pand aan de Tinbergenlaan is wel een peuterspeelzaal van Peuter en Co gevestigd. In 
samenspraak hebben we wel een werkplan opgesteld om de samenwerking en doorstroming van 
peuters vanuit Peuter en Co zo professioneel mogelijk te laten verlopen. 
 

 werkplan PSZ Peuter en Co 
 
 
 

5.   Personeelsbeleid 
 
5.1 Inleiding personeelsbeleid 
Dit hoofdstuk bevat alle wettelijke verplichtingen van zaken die onze school op personeelsgebied 
beschreven moet hebben. Om het leesbaar te houden, beschrijven we de kern en voegen we waar 
mogelijk documenten toe voor een uitgebreidere verantwoording. 
 
De eerste paragraaf gaat over bevoegdheid en bekwaamheid en  is vanuit beide besturen ontstaan, 
aangezien alle personeel een bestuursaanstelling heeft bij RVKO dan wel bij BOOR. 
 
De daaropvolgende twee paragrafen betreffen de school. Hierin geven we overzicht van de 
personele ontwikkeling en de ontwikkelingscultuur van de school. Tevens maken we met elkaar 
duidelijke afspraken hoe we als professionals naar elkaar handelen en hoe we het pedagogisch en 
didactisch handelen naar de kinderen toe in lijn zetten. 
 
5.2 Personeelsbeleid BOOR en RVKO 
 
De school is onderdeel van zowel de RVKO als stichting BOOR.  Alle medewerkers op onze school zijn 
derhalve werkzaam bij één van beide besturen. Leerkrachten met een aanstelling bij RVKO staan in 
principe voor een klas met kinderen ingeschreven bij de RVKO. Leerkrachten met een aanstelling bij 
stichting BOOR staan in principe voor een klas met kinderen ingeschreven bij stichting BOOR.  



Het beleid van de school is er op gericht dat kinderen zo goed mogelijk onderwijs krijgen. Dat kan 
betekenen dat een leerkracht voor een klas komt waarbij de kinderen ingeschreven staan bij het 
andere bestuur. In dat geval detacheren we de leerkracht naar het andere bestuur. 
 
Beide besturen beschikken over een gedegen (strategisch) personeelsbeleid. Op organisatieniveau 
wordt van werving en selectie tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst stevig ingezet op 
duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers. 
 
Vanuit de besturen wordt, vanuit visie, aangestuurd gezamenlijke en individuele ontwikkeling van 
alle professionals in de organisatie. De behoefte van ontwikkeling wordt op schoolniveau afgestemd 
op basis van de ontwikkeling van de school en de IBP-cyclus van het individu. We onderscheiden hier 
een volgorde van belang in. 

• Invullen van hiaten in de individuele professionele competenties. 

• Ontwikkeling van kennis en vaardigheden voor een specifieke taak. 

• Ontwikkeling van de persoonlijke ambitie op basis van affiniteit. 
 
 
Gedetailleerde informatie over het personeelsbeleid van de RVKO of van stichting verwijzen we naar 
de personeelsdocumenten welke te vinden zijn op de intranet-sites van beide besturen. 
 
5.3 Personeelsbeleid school 
 
De visie van de school is het bieden van kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen. Dat vraagt van 
de school dat we moeten werken met goed geschoolde en gekwalificeerde professionals. Hiervoor 
hebben we als een inwerkprogramma opgesteld en werkwijzen ontwikkeld om deze kwaliteit te 
waarborgen. We vinden het van belang om dicht op de ontwikkeling van onze leerkrachten te zitten. 
Door inzet van didachtisch-coaches, consultaties door IB, mini-POP’s en directie monitoren wij deze 
ontwikkeling en kunnen wij, indien nodig snel handelen om de kwaliteit van ons onderwijs te 
waarborgen.  
De IPB-cyclus is een overlap van de beschreven cycli van RVKO en BOOR, waarbij de gesprekken-
cyclus wordt aangevuld met kwaliteitskaart onderwijs.  
 
De primaire taak van iedere leerkracht is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs met alle 
daarbij behorende facetten. Van de IB-er het ondersteunen en monitoren van de zorg en de 
inhoudelijke kant van het onderwijs. De directie is primair verantwoordelijk voor de integrale 
aansturing van de school. Het overige ondersteunende personeel heeft als primaire taak het 
ondersteunen van het primaire proces. De overige taken worden verdeeld via de methode die staat 
omschreven in het werkverdelingsplan. Met elkaar komen we tot een goede verdeling, welke in 
verhouding staat tot de wtf van elke professional binnen de school. Het werkverdelingsplan heeft 
instemming van de PMR. (zie bijlage werkverdelingsplan) 
 
Nascholing  
Voor alle professionals op onze school bestaat de mogelijkheid tot nascholing. We hechten grote 
waarde aan professionals die zich blijven ontwikkelen. Ontwikkelen kan op team-niveau en op 
individueel niveau. Naast de aangegeven nascholingsgelden van € 500,- per fte en € 3000,- per fte 
directie, begroot de school extra budget. Tevens wordt er gestimuleerd om gebruik te maken van de 
Rotterdamse lerarenbeurs van de gemeente. 
 
Overzicht nascholing en activiteiten gericht op ontwikkelen: 
 

Didactisch • Mini-POP’s uitgevoerd door de didactisch coaches 

• Webinars tbv invoering pluspunt 4 (rekenen) 



• Opleiding technisch leesspecialist (leerkrachten groep 3 en 
IB) 

• Opleiden taalspecialist 

• Opleiden rekenspecialist 

• Opleiding sprongen vooruit (rekenen) 

• Studiemiddagen Blink geïntegreerd 
 

Begeleiding • Opleidingscoördinator 

• Didactisch coaches op afroep 

• Begeleiding nieuwe leerkrachten (zie KK) 

Pedagogisch klimaat • Teamscholing DVS 

• Specialisten Rots en Water 

• Anti-pest coördinator 

•  

kwaliteitszorg • Starttraining continuous improvement 

• IB-netwerk en nascholingsdagen 

• Verdieping in en uitwerking van kwaliteitsaanpak van Eva 
Naaijkens 

ICT • Workshops aerobe/parnassys/leeruniek 

• Webinars chroombooks 

 
 
Opleidingsschool 
 
Park16Hoven is een school waar leren centraal staat. Leren niet alleen voor kinderen en de 
professionals maar ook voor de aankomende professionals. Van groot belang achten we daarbij de 
begeleiding van aankomend professionals. Wij zijn van mening dat we aankomende professionals 
iets kunnen leren, waardoor zij ook uitgroeien tot volwaardige professionals binnen ons eigen, of 
andere teams. 
In iedere groep van onze school kan het zijn dat wij studenten plaatsen.  
 
Er zijn een aantal uitzonderingen waardoor het voor kan komen dat we geen student plaatsen in een 
groep. Indien een collega in zijn eerste twee onderwijsjaren zit, indien een collega met ervaring net 
nieuw is op onze school of indien de groep veel wisselingen heeft ondergaan of het pedagogisch 
klimaat onder druk staat. De groepsleerkracht is de eerst aangewezen persoon voor stagiaires voor 
begeleiding. 
 
De opleidingscoördinator speelt een organisatorische rol in het geheel. Tevens is de 
opleidingscoördinator het eerste aanspreekpunt voor de begeleidende groepsleerkracht en de 
student indien er problemen ontstaan. De opleidingscoördinator is de schakel tussen de opleiding en 
de stageschool.  
 

werkverdelingsplan 
 

5.4 Pedagogisch en didactisch handelen 
 
Op school hebben we afspraken over pedagogisch en didactisch handelen. Deze afspraken worden, 
zoals in het jaarplan 2019-2020 aangegeven, omgezet in kwaliteitskaarten. Alle professionals worden 
geacht te werken volgens deze afspraken. 
 
Startende leerkracht op onze school 



Nieuwe leerkrachten worden gekoppeld aan een maatje. De didactisch coach zal tevens een mini-
POP cyclus doorlopen. De directie verzorgd het IPB-traject. 
 
Voor uitgebreide uitwerking zie KK nieuwe leerkracht. 
 

Uitvoeren huidig onderwijskundig beleid en pedagogisch en didactisch handelen op teamniveau 
Alle processen van ons onderwijs worden omgezet in kwaliteitskaarten. Hierin staan duidelijke 
procedures omschreven, wie verantwoordelijk is en wanneer het proces is geëvalueerd. Via 
plus/delta’s worden deze kwaliteitskaarten geëvalueerd. Indien er veranderingen zijn, worden deze 
direct op de kwaliteitskaart genoteerd en wordt de evaluatiedatum aangepast. Door deze manier van 
handelen zijn de processen continu up to date. 
 
Voor nieuw in te voeren processen wordt een werkgroep of ontwikkelteam samengesteld. Deze 
groepen zijn verantwoordelijk voor het opstellen van kwaliteitskaarten en het monitoren van de 
invoeringsprocessen. Op dit moment zijn de volgende werkgroepen of ontwikkelteams actief: 

• OT CI: onderdeel kwaliteitszorg 

• OT DVS: pedagogisch handelen 

• OT 21ste eeuw onderwijs: invoering Blink( geïntegreerd mens en maatschappij onderwijs) 

• Werkgroep creatieve communicatie: pedagogisch handelen en creatief onderwijs 

• IB: zorgstructuur 
 
Evaluaties uitgevoerd door deze groepen leiden tot aanpassingen in de ambitiekaarten en 
kwaliteitskaarten, waardoor het handelen van de leerkracht verandert. Veranderende 
kwaliteitskaarten zullen te allen tijde gedeeld worden met het hele team. 
 

zorgplan P16H 

kwaliteitskaart nieuwe leerkrachten 

kwaliteitskaart DVS 

kwaliteitskaart CC 
 
 

6. Kwaliteitszorg 
 
In het hoofdstuk kwaliteitszorg brengen we alle processen welke moeten zorgen voor goed onderwijs 
in verbinding met elkaar. Hoe worden processen gemonitord? Hoe worden doelen bepaald? Op 
welke manier zetten we veranderingen in gang? Wie zijn verantwoordelijk voor welke processen? 
 
6.1 Kwaliteitszorg bestuur 
Het bestuur van de RVKO en van stichting BOOR zijn eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en de 
continuïteit van het onderwijs in haar scholen. Het onderscheid dat de inspectie maakt tussen wat 
moet (basiskwaliteit) en wat een bestuur wil ( de eigen kwaliteitsambities) biedt beide besturen de 
ruimte voor een eigen koers. In de strategische beleidsplannen van beide besturen is die koers 
uitgewerkt. 
 
Beide besturen stimuleren een kwaliteitscultuur waar werken aan verbetering niet iets is dat moet, 
maar wat vanzelfsprekend is.  
 
Om de ontwikkeling va de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen zetten de besturen 
verschillende middelen in. Op Park16Hoven combineren we deze middelen en maken we gebruik van 
alle kennis en vaardigheden vanuit beide besturen. Middels voortgangsgesprekken, waarbij beide 



besturen aan tafel zitten, directievergaderingen waarbij onderwijskwaliteit regelmatig op agenda 
staat en zelfevaluaties monitoren de besturen de kwaliteit en kan de school haar voordeel voor haar 
eigen kwaliteitszorg ermee doen. 
 
 
6.2 Kwaliteitszorg school 
 
Basiskwaliteit 
 
In het zorgplan staat beschreven op welke wijze Park16Hoven de basiskwaliteit van de school 
bewaakt.  (link zorgplan) 
In het zorgplan staat in elk geval beschreven: 

• Het ononderbroken ontwikkelingsproces van kinderen op onze school. 

• Hoe het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de kinderen in lijn van hun 
ontwikkeling. 

• Op welke wijze onze school de leerlingen volgt en met welke systemen. 
 
Het proces van kwaliteitszorg op onze school bestaat grofweg uit: 

• Schoolplan (4 jaar) 

• Jaarplan (1 jaar) → vertaald naar doelen op het teambord 

• Jaarverslag (1 jaar) 

• Analyse resultaten school → vertaald naar schoolbeleid 

• Analyse resultaten leerjaar → databord PLG → PDSA-cirkel 

• Analyse resultaten groep → databord groep → korte verbeteracties/focus → plus/delta’s 

• Analyse resultaten individuele kinderen → groeiportfolio → individueel plan 

• Analyse sociale veiligheid  

• Terugkoppeling team en MR 
 
Om een helder beeld te krijgen wat we op Park16Hoven concreet doen om kinderen breed te 
ontwikkelen in alle facetten zullen we voor 1-7-2020 de matrix van breder verantwoorden vullen. 
Hierdoor krijgen we scherper zicht op datgene dat we doen. Hieronder kunt u zien wat we al doen en 
waar we heen willen. 
 

 Kwalificatie 
Weten en doen 

Socialisatie 
Samenleven 

Persoonsvorming 
Zijn 

Golflengte 1 
gestandaardiseerd 

Cito 
KIJK 
 
Rapport 

KIJK 
Zien 
 
Rapport 

KIJK 
Zien 
 
Rapport 

Golflengte 2 
Gewaardeerd 

Methode toetsen 
 
 
 
 
 
Werkend naar: 
Continu inzicht via 
groeiportfolio 

Uitslag 
kwaliteitsvragenlijsten 
 
Zien ingevuld door 
leerkrachten. 
 
Werkend naar: 
portfolio 

Uitslag 
kwaliteitsvragenlijsten 
 
Zien ingevuld door 
leerlingen 
 
Werkend naar: 
Portfolio 

Golflengte 3 
kwalitatief 

Groeiportfolio inzicht 
in resultaten 
 

Groeiportfolio inzicht 
in hoe kinderen staan 

In groeiportfolio 
beschreven blad door 
de kinderen zelf 



 
 
 
Werkend naar: 
Resultaten begrijpen 
en acteren naar 
aanleiding van analyse 

in de maatschappij en 
naar zichzelf 
 
Werkend naar: 
Reflecteren en 
handelen via databord 
en groeiportfolio 
gesprekken om vanuit 
normen en waarden 
te handelen in de 
maatschappij 

Zien ingevuld door 
kinderen zelf. 
 
Werkend naar: 
Reflectie van het kind 
op zichzelf en 
ontwikkelstappen 
beschrijven. 

 
 
 

jaarverslag 

jaarplan 

 
6.3  Kwaliteitscultuur 
 
Eén van de ambities in het vorige schoolplan was om een professionele leer- en werkgemeenschap te 
worden. Vanuit de RVKO en stichting BOOR worden deze ambities ondersteund. Woorden als 
verbetercultuur, lerende organisatie en professioneel kapitaal zijn voor iedereen bekend. 
Park16Hoven heeft in de vorm van continuous improvement een instrument gevonden om de 
verbetercultuur daadwerkelijk concreet vorm te geven. Het woord continuous improvement zegt het 
zelf al: “continu verbeteren”. 
 
Vanuit deze manier van werken ontstaan groepen (OT’s) waarbij mensen uit diverse geledingen van 
de school vertegenwoordigd zijn, die zich verdiepen in een onderwerp ter verbetering van het 
onderwijs op onze school. In ons jaaroverzicht staat helder omschreven wanneer, welke groepen 
bijeenkomen.  
Hieronder een schematisch overzicht van de organisatiestructuur op onze school. 
In de bijlage een 
document met 
welke doelen de 
diverse gremia 
overleggen om te 
komen tot een 
professionele 
cultuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Organisatie en overleg 

 
 
7 Aanvaarding materiële of geldelijke bijdragen 
 
Sponsoring is door beide besturen toegestaan onder voorwaarden dat het geen invloed heeft op het 
onderwijsleerproces en dat het niet direct of indirect de geestelijke en lichamelijke gezondheid van 
leden van de schoolgemeenschap schaadt. Voor sponsering kan worden verwezen naar het 
‘Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsering d.d. 13-02-1997’, zoals dat is 
overeengekomen tussen o.a. het ministerie van OC&W, de besturenorganisaties en de 
ouderorganisaties. Het beleid en voornoemde convenant zijn bij de schoolleiding op te vragen. 
 
Bijlage 1 Ambitiekaart basisvaardigheden en referentieniveaus 

Ambitiekaart  Basisvaardigheden referentieniveaus 

Datum  17-7-2020 

Geëvalueerd   

Wie  directie 

 

Achtergrond 

 We willen het oordeel over de basisvaardigheden gaan baseren op de referentieniveaus voor taal 
en rekenen. Daarbij onderscheiden we 2 indicatoren, waarin we de behaalde referentieniveaus 
voor taalverzorging, lezen en rekenen samen nemen: 

· behalen voldoende leerlingen het niveau dat in principe alle leerlingen aan het eind van de 
basisschool zouden moeten kunnen bereiken (het fundamenteel niveau 1F)? 

· behalen voldoende leerlingen het streefniveau (1S voor rekenen en 2F voor lezen en 
taalverzorging)? 

Om een stabiel beeld te krijgen, kijken we naar de resultaten van de laatste 3 jaar samen. De 
resultaten van alle leerlingen (exclusief de leerlingen die voldoen aan de ontheffingsgronden) 
tellen mee. Afhankelijk van de leerlingenpopulatie kan de lat voor het aantal leerlingen dat 1S/2F 
haalt hoger of lager liggen. We houden rekening met de leerlingenpopulatie door te kijken naar de 
schoolweging. Een belangrijke wijziging betreft de manier waarop we rekening houden met de 
leerlingenpopulatie (de schoolweging). Op dit moment doen we dit aan de hand van het 
percentage gewichtenleerlingen op de school. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft 
onderzocht welke kenmerken het risico op een onderwijsachterstand van een leerling het best 
voorspellen. Dit zijn: het opleidingsniveau van de ouders, het gemiddeld opleidingsniveau van de 
moeder, het land van herkomst van de ouders, de verblijfsduur van de moeder in Nederland en of 
ouders in de schuldsanering zitten. Het CBS kan hiermee voor elke leerling een verwachte 
onderwijsscore berekenen. De verwachte onderwijsscores van alle leerlingen op de school 
bepalen de hoogte van de schoolweging. De schoolweging varieert in de praktijk van 20 tot 40; 
hoe hoger de schoolweging hoe groter het risico op onderwijsachterstanden op een school. Met 
deze nieuwe maat kunnen wij beduidend beter onderscheid maken tussen de verschillende 
leerlingenpopulaties. 

De schoolweging van Park16Hoven in schooljaar 2019-2020 is 23.1. De schoolweging is naar 
verwachting de komende drie jaar constant. De afgelopen jaren hebben wij een toenemende 
instroom van leerlingen uit de wijk. Het gros van onze leerlingen heeft dezelfde sociale 



demografische achtergrond en komen uit soortgelijke gezinnen . Wij hebben op onze school veel 
tussentijdse instroom, veelal gezinnen uit Rotterdam (Blijdorp, Statenkwartier, Mullerpier en de 
Kop van Zuid) die verhuizen naar Park16Hoven.We verwachten de komende jaren nog een 
jaarlijkse groei van tussen de 8% en 15%. 

 

Aanpak 

Park16Hoven is een school in een wijk waarbij je mag verwachten dat de kinderen met een hoog 
niveau basisvaardigheden van school gaan. Meer dan 70% van de kinderen gaan jaarlijks naar de 
HAVO of het VWO.  
De basisvaardigheden rekenen, lezen en taal dienen dan op goed niveau te zijn en volgens de 
verwachtingen. Daartoe hebben we voor de methodische toetsen reeds de normen van 80% naar 
85% verhoogd. Onder de 85% is een signaal om ons onderwijs te evalueren en bij te stellen.  
Zie afzonderlijke kwaliteitskaarten 

Kernresultaat 

Op Park16Hoven haalt tussen de 98% en de 100% van het aantal leerlingen eind groep 8 niveau 
1F. 
Op Park16Hoven haalt minimaal 72% van het aantal leerlingen eind groep 8 niveau 1S/2F 
(afhankelijk van het vakgebied) 

 Ambitie Lezen Ambitie Taalverzorging Ambitie Rekenen  

 1F 2F 1F 2F 1F 2F/1S 

2020-2021 100 % 70 % 98 % 70% 98 % 70% 

2021-2022 100% 72% 98 % 72 % 98 % 72% 
 

Meetinstrumenten 

We gebruiken de eindtoets om het kernresultaat te meten. 
Voor het volgen of leerlingen tussentijds op het juiste spoor zijn gebruiken we de CITO-toetsen 
rekenen en begrijpend lezen.  

Activiteiten 

De rekenmethode pluspunt 4 werkt al met referentieniveaus. 
Voor aanpak zie kk rekenen. 
Bergijpend lezen is te volgen met CITO maar de methode lezen in beeld geeft geen indicatie. → 
schooljaar 2020-2021 wordt overgestapt op de methode nieuwsbegrip. 

Proceseigenaar 

IB en directie 

Financiering 

Regulier budget 

Tijd 

2020-2024 

Schooljaar  

2020-2021 
In kaart brengen van de afgelopen jaren en daarop een goede prognose maken van de te verwachten 
resultaten. We stellen het ambitieniveau nu in elk geval op 100% 1F en 72% 1S/2F. 
Inhoudelijk plan schrijven hoe deze doelen te behalen. Op welke subonderdelen dient er worden 
bijgeschaafd om de resultaten te behouden en/of te verhogen. 

2021-2022 
Kwaliteitskaart referentieniveaus is afgerond. 
Bijeenkomsten met leerkrachten organiseren door de IB om referentieniveaus en leerlijnen te koppelen aan 
elkaar, zodat een helder beeld ontstaat van cruciale doelen, leerlijnen en referentieniveaus. 

2022-2023 
 

2023-2024 



 

 
 
Bijlage 2 Jaarplan 2020-2021 

 



 
 

 


