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Website:    www.spolt.nl 
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2. Basisschool Antonius en haar omgeving 
 
De Antoniusschool is gelegen in Buggenum, een dorp in de gemeente Leudal. Het is één van 
de 16 kernen van de gemeente Leudal. Het is een klein dorp, gelegen op de westoever van de 
Maas. Door de ligging in een rustige, landelijke omgeving met weinig voorzieningen, is het een 
min of meer geïsoleerd dorp; er lopen geen doorgaande wegen door. Er is voor de kinderen 
relatief veel gelegenheid tot spelen.  
Van oudsher was Buggenum een agrarische gemeenschap. Er zijn momenteel nog enkele 
agrariërs actief. Economisch gezien is de bevolking hoofdzakelijk aangewezen op industriële 
activiteiten in de regio Midden-Limburg. Doordat de bevolking al jaren een krimp vertoont, 
zijn de meeste winkels en verenigingen uit het dorp verdwenen. De dorpsraad probeert 
tegenwoordig de leefbaarheid te verhogen door burgers meer bij de gemeenschap te 
betrekken. Ook de school is betrokken bij activiteiten in het dorp. Momenteel is het 
leerlingenaantal van de Antoniusschool stabiel met een lichte daling naar de toekomst toe. 
Het voortbestaan van de school komt dan meer onder druk. Een toekomst zonder school zal 
het voortbestaan van de gemeenschap Buggenum enorm schaden. 
 
Buggenum heeft op dit moment 945 inwoners. 
De leeftijdsopbouw van de inwoners van Buggenum ziet er als volgt uit: 
 

Aantal inwoners 945 

Mannen 500 

Vrouwen 445 

0 tot 15 jaar 140 

15 tot 25 jaar 115 

25 tot 45 jaar 195 

45 tot 65 jaar 305 

65 jaar of ouder 175 

 
 
 
2.1 Telgegevens 
Basisschool Antonius wordt op dit moment bezocht door 73 leerlingen (teldatum 01-10-2019). 
Na een  lichte stijging in het leerlingenaantal in de afgelopen jaren is het leerlingenaantal nu 
redelijk stabiel en toont een lichte daling naar de toekomst toe. 
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Op de laatste teldatum van 01-10-2019 telde de school zoals genoemd 73 leerlingen. 33 
leerlingen waren 4-7 jaar,  40 leerlingen 8 jaar en ouder. Procentueel bezoekt 45% de 
onderbouw en 55% de bovenbouw van de school. 
 
 
 
Onderstaande tabel laat de verdeling zien van leerlingen volgens de gewichtenregeling op 
teldatum 01-10-2019 
 
 

 Gewicht Geen Gewicht 0,30 Gewicht  1,20  

 J M J M J M Totaal 

4 jaar 6 2 0 0 0 0 8 

5 jaar 6 4 0 0 0 0 10 

6 jaar 3 4 0 1 0 0 8 

7 jaar 4 2 0 1 0 0 7 

8 jaar 8 1 0 0 0 0 9 

9 jaar 3 4 1 0 0 1 9 

10 jaar 8 2 1 0 1 0 12 

11 jaar 3 4 0 0 0 1 8 

12 jaar 0 0 0 0 2 0 2 

        

Totaal 41 23 2 2 3 2 73 

 
 
Telgegevens en land van herkomst 
Op de teldatum 01-10-2019 bezoeken 6 kinderen de Antoniusschool met een niet-
Nederlandse culturele achtergrond. Zij zijn afkomstig uit Polen (3), Syrië (2) en Marokko (1). 
 
2.2 Gezinssamenstellingen 
De Antoniusschool telt op dit moment 45 gezinnen. Onderstaande tabel toont het aantal 
gezinnen per groep, gescheiden ouders en een-oudergezinnen. 
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Groep Aantal 
leerlingen 

Gescheiden 
ouders 

alleenstaand/ 
overleden 

Percentage 

1-2 17 2 0 12% 

3-4 16 1 0 6% 

5-6 20 4 0 20% 

7-8 20 4 0 20% 

 
Op 1 oktober 2019 telde de Antoniusschool 73 leerlingen, zoals hierboven is aangegeven. De 
verwachting is dat dit aantal de komende jaren enigszins zal dalen. Naar verwachting zullen  
70 kinderen op teldatum 1 oktober 2020 onze school bezoeken. 
 

Prognose bs Antonius teldatum aantal leerlingen 

01-10-2020 70 

01-10-2021 65 

01-10-2022 64 

01-10-2023 65 

 
 
 
2.3 Personeel 
Het managementteam van basisschool Antonius bestaat uit de directeur en de teamleider, die 
tevens intern begeleider is. Samen vormen zij het managementteam (MT) van de school. Het 
team bestaat verder uit: 
 
2 voltijd groepsleerkrachten 
5 deeltijd groepsleerkrachten 
1 onderwijsassistente 
1 conciërge 
1 administratieve medewerker 
2 interieurverzorgsters 
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Van de 14 medewerkers op bs Antonius zijn er 11 vrouw en 3 man. De leeftijdsopbouw wordt 
gegeven in onderstaand schema (stand van zaken per 1-9-2019) 
 

Per 1-9-2019 MT OP OOP 

Ouder dan 60 jaar  3 1 

Tussen 50 en 60 jaar 1 1 2 

Tussen 40 en 50 jaar 1 1  

Tussen 30 en 40 jaar  2 2 

Tussen 20 en 30 jaar    

Totaal 2 7 5 

 
 
2.4 Functies 
Exclusief directeur (bovenschools opgenomen in het allocatiemodel van SPOLT) ziet de 
functiemix er op bovengenoemde datum als volgt uit:  
 

Gegevens Functiemix  

L10 2,4401 

L11 2,6221 

L12 0,0000 

Totaal 5,0622 

 

 
2.5 Ontwikkeling 
Basisschool Antonius is een traditionele dorpsschool met onderwijs in combinatiegroepen. 
Binnen deze groepen bieden de leerkrachten onderwijs aan twee jaargroepen met meerdere 
(instructie)niveaus. De opbrengsten zijn al jaren ruim voldoende.  Als gevolg van 
maatschappelijke en technologische veranderingen in de maatschappij  merken we echter dat 
het vasthouden aan het leerstofjaarklassensysteem binnen een combinatiegroep knelt: het is 
steeds lastiger om tegemoet te komen aan de behoeften van kinderen en een ononderbroken 
ontwikkelingsproces bij de kinderen te realiseren. Het is dan ook ons doel om in de komende 
jaren het onderwijs anders te gaan organiseren en het ‘in essentie anders’ te gaan doen, zoals 
het koersplan van stichting SPOLT aangeeft. 
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In schooljaar 2018-2019 is op de Antoniusschool een nieuwe directeur gestart. Dat schooljaar 
was door een heftige gebeurtenis roerig te noemen. Aan het eind van het schooljaar hebben 
drie leerkrachten om verschillende redenen de school verlaten, waardoor de school de kans 
kreeg om met een drietal nieuwe leerkrachten in augustus 2019 een nieuwe start te maken. 
 
In de eerste maanden van het huidige schooljaar lag de focus van het managementteam op 
het creëren van een (professionele) cultuur,  samenwerking, gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en communicatie binnen het team. Ook de communicatie met ouders, 
Mr en OR  had en heeft nog steeds onze volledige aandacht. Alle regels en afspraken en inzet 
van routines binnen de groepen zijn opnieuw aangepakt om een doorgaande lijn in de school 
te waarborgen. 
 
De uitrol van het Strategisch Beleidsplan van Spolt in januari 2020 met als titel  ‘In essentie 
anders’ en de knelpunten die leerkrachten dagelijks in hun praktijk ervaren, hebben ertoe 
geleid dat het team van Antonius zich wil gaan richten op het anders organiseren van het 
onderwijs, waarbij we d.m.v. groepsdoorbrekend werken, thematisch onderwijs  en onderwijs 
op maat meer tegemoet kunnen komen aan de behoeften van ieder kind. Hierbij staat elk kind 
en zijn of haar eigen ontwikkeling centraal. 
 
In het verleden, toen het leerlingenaantal beduidend lager was, hebben een aantal teamleden 
op onze school ervaringen opgedaan met onderwijs binnen een drie-groepen-structuur. 
Ervaringen die hierbij zijn opgedaan worden  meegenomen  in de nieuwe aanpak.  

uitzicht vanuit de school over de weilanden 
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3. Uitgangspunten Spolt 
 
Basisschool Antonius behoort tot stichting SPOLT, een stichting voor primair onderwijs in 
Leudal. Spolt telt veertien basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs; scholen 
met elk een eigen kleur, eigen sfeer en cultuur en eigen populatie van kinderen en ouders.  
De kernwaarden van de stichting zijn: inspireren, verbinden en ondernemen. 
 
College van Bestuur en directeuren hebben gedurende het schooljaar 2018-2019 en 2019-
2020 gewerkt aan een nieuw strategisch beleidsplan getiteld ‘In essentie anders’. ‘Onderwijs 
in blauw’ van Dolf van den Berg heeft een nadrukkelijke plek gekregen in deze koers. Het moet 
anders;  het moet ‘in essentie anders’.  
 
Dit strategisch beleidsplan vormt een inspirerend, compact en richtinggevend document voor 
intern en extern gebruik, waarin helder wordt verwoord wat Spolt in de periode 2020-2024 
wil bereiken. 
 
 
‘ In essentie anders’ : de krijtlijnen van het speelveld  
 
Op basis van de notie ‘Onderwijs, pedagogisch en didactisch handelen is ons werk’ geeft SPOLT 
de krijtlijnen van het speelveld aan, waarbinnen wij zien dat het onderwijs op onze scholen 
zich zal blijven ontwikkelen:  
✔  Elk kind is uniek en daarmee anders.  

‘Bij ons mag jij zijn, wie je bent, wij gaan uit van jouw talenten.’  
✔  In de spagaat tussen het aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling van elk kind 

enerzijds en de onderwijs realiteit van standaardisering anderzijds, zijn wij ons ervan 
bewust dat ‘het gemiddelde kind’ niet bestaat.  

                 ‘Onderwijs op maat voor iedere leerling’.  
✔  Onderwijs draait in essentie om het ontwikkelingsproces van elk kind. Wij zijn een 

leer- en leefgemeenschap waarin elk kind wordt gezien en de ruimte krijgt om zijn 
eigen ontwikkeling te doorlopen.  

                 ‘Alleen samen, dus nooit alleen, maken wij onderwijs’. 
✔  Het onderwijs op onze scholen blijft in ontwikkeling om voor elk kind de meest 

passende aanpak te realiseren. We spreken hoge verwachtingen uit en stellen daarbij 
hoge doelen. Wij gaan de verbinding aan met partners die onze passie voor onderwijs 
en ontwikkeling delen.  

                 ‘Wij sluiten aan bij de wereld om ons heen en verbinden ons’ 
✔  Wij stellen ons ten doel dat ons onderwijs zinvol en betekenisvol is voor onze 

kinderen.  
‘Wij zijn er en staan voor elkaar.’ 
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College van bestuur en directeuren hebben samen goed nagedacht en vervolgens de koers 
bepaald. Die koers is pedagogisch-optimistisch van aard en heeft geresulteerd in zes leidende 
principes. Op basis van de zes leidende principes hebben we doelstellingen, ambities en 
uitdagingen beschreven. Niet alle doelen die wij hebben geformuleerd, kunnen met de M van 
Meetbaar worden gevolgd. Dat hoeft ook niet. Wij nodigen al onze interne en externe 
belanghebbenden uit om ons nu en straks vooral ook de M van Merkbaar te beoordelen. 
Want dat is wat wij vooral beogen; wij willen van Merkbare Toegevoegde waarde zijn voor de 
ontwikkeling van alle kinderen die onze scholen bezoeken. Teams, (G)MR’en, Raad van 
Toezicht, directeuren en CvB zullen zichzelf en elkaar daarop bevragen. Continu. Pedagogiek 
en didactiek zijn ons werk. Pedagogiek is een handelingswetenschap: het gebeurt in het 
moment, tijdens het lesgeven, in het gesprek, daar waar de interactie plaatsvindt, wordt 
geleerd. Dat is ons werk en daarop mag u ons aanspreken. Elke dag opnieuw. Wij gaan graag 
het gesprek aan over onderwijs in het algemeen en de wijze waarop wij het vormgeven op 
onze scholen in het het bijzonder. Met onderstaande zes leidende principes geeft SPOLT de 
richting aan. 
 
3.1 De 6 leidende principes 
 

1. Basisschool: We maken op onze scholen actief werk van de drie-eenheid kwalificatie 
(kennisfundament), socialisatie en persoonsvorming en stemmen ons onderwijs af op 
de pedagogische en didactische vragen van de kinderen; 

2. Veilige en gezonde school: Onze scholen zijn leergemeenschappen waar iedereen 
erkend en gezien wordt, in een positieve, optimistische en veilige sfeer; 

3. Talentenschool: Onder het motto ‘ruimte voor ieders talent’ krijgen kinderen en 
medewerkers volop kansen om te laten zien wat zij willen en kunnen; 

4. Wereldschool: We maken werk van educatief partnerschap met de ouders en zoeken 
actief de verbinding met de samenleving; 

5. Integrale school: We realiseren kindcentra, waar we het leren zo organiseren dat alle 
kinderen de kans krijgen om zich breed te oriënteren en ontwikkelen. Inclusief waar 
het kan, exclusief waar het moet; 

6. Lerende school: Onze medewerkers blijven in ontwikkeling en leren van en met elkaar. 
Zij zoeken actief de verbinding met de wetenschap en zijn aanspreekbaar op hun 
dagelijks handelen; 

 
Het is aan alle medewerkers van Spolt om correcte invulling en betekenis te geven aan 
bovenstaande koers met leidende principes met bijbehorende doelstellingen. Een en ander 
vindt zijn neerslag in het schoolspecifieke meerjarenplan. Deze wordt jaarlijks geanalyseerd, 
geactualiseerd en uitgewerkt in diverse jaarplannen. Gerelateerd aan het toezichtkader 
rapporteren de scholen regelmatig aan het College van Bestuur en elkaar over de vorderingen 
c.q. vooruitgang. 
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Tijdens  studiemomenten  heeft het team van de Antoniusschool in de periode van november 
2019 tot mei 2020 het strategisch beleidsplan ‘In essentie anders” vertaald naar een 
meerjarenplanning. Ambities hebben we weggezet in een vierjarenplanning voor de periode 
2020-2024. 
Graag verwijzen we naar de meerjarenplanning, beschreven in hoofdstuk 7 van dit schoolplan. 
 
3.2 Spolt en kwaliteit 
In 2017 heeft de rijksoverheid in het vernieuwde toezichtkader omschreven wat 
onderwijskwaliteit is, hoe de inspectie die onderzoekt en wat zij van schoolbesturen verwacht 
rondom kwaliteitszorg en financieel beheer. Bestuurder en directeuren weten of het 
onderwijs op de scholen aan de eigen ambities voldoet en onderzoeken volgens een vaste 
kwaliteitscyclus wat goed gaat, wat beter kan en wat beter moet. 
 
Als wij de verscheidenheid van kinderen erkennen en respecteren, dan kunnen wij niet anders 
dan ons onderwijs ontwikkelingsgericht en groepsdoorbrekend te gaan inrichten. Daar gaan 
we mee aan de slag, in de wetenschap dat we daarmee ook een bijdrage leveren aan het 
terugdringen van de kansenongelijkheid waarmee veel kinderen worden geconfronteerd. Er 
is veel wat er goed gaat op onze school, maar er blijft ook altijd ruimte voor verbetering.  
Spolt wil dat wat er goed gaat borgen en consolideren. Daarnaast willen we onze 
medewerkers uitdagen om de noodzaak en de mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren 
op waarde te schatten en aan te grijpen. 
 
In de regie- en werkgroepen (kwaliteitskringen) ontmoeten veel leerkrachten elkaar. Daar 
worden de hoofdlijnen van het strategisch beleidsplan uitgewerkt in concrete plannen. 
Daarnaast zijn er op de scholen dagelijks vele collega’s in touw om die plannen om te zetten 
in goed onderwijs. 
 
De regiegroepen, kwaliteitskringen en individuele leerkrachten werken allemaal planmatig 
aan goed onderwijs, in een praktijk die levendig is en die nooit lineair verloopt. In die dynamiek 
van alledag ontstaan aan de lopende band grote of kleine ideeën die het onderwijs voor een 
groep of een kind kunnen verbreden, verdiepen, versnellen of anderszins verbeteren. Spolt 
wil, conform het motto ‘ruimte voor ieders talent’ alle regie- en werkgroepen, schoolteams 
en individuele medewerkers de kans geven om ideeën die kunnen leiden tot onderwijskundige 
meerwaarde uit te werken en uit te proberen. Tevens wil Spolt ervoor zorgen dat alle nieuw 
opgedane kennis en inzichten worden gedeeld, zodat andere leerkrachten, kinderen en 
ouders er hun voordeel mee kunnen doen. Het Spolt-Innovatiefonds (2020) biedt ons 
daarvoor de mogelijkheid. 
 
Spolt onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na (zie de ambities van 
het strategisch beleidsplan 2020-2024) en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft: we 
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beoordelen de ambities binnen ons schoolplan systematisch en cyclisch en op basis van de 
bevindingen verbeteren we of borgen we onze kwaliteit. De kwaliteitszorg is hierbij gekoppeld 
aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar dat de medewerkers van onze school 
competenties ontwikkelen  die gerelateerd zijn aan wat wij belangrijk vinden voor de 
ontwikkeling van de school. Zo zorgen we ervoor dat de schoolontwikkeling en de 
ontwikkeling van de leerkrachten parallel loopt. 
 
Ter bevordering van de kwaliteitscultuur hanteert Spolt onderstaand schema voor 
kwaliteitsmeting: 
 

Onderwerp Frequentie Opmerkingen 

Tevredenheidsonderzoek via 
KMPO (oudertevredenheid, 
personeelstevredenheid, 
leerlingtevredenheid 

1 keer per 2 jaar   

Veiligheidsonderzoek -
vragenlijst voor leerlingen  

twee keer per jaar SCOL 

Cito -M en Cito-E 
leerlingenzorg 

Jaarlijks februari 
juni 

Centrale Eindtoets Jaarlijks april 

Schoolondersteunings 
profiel 

Jaarlijks  

Schoolbezoek CvB Jaarlijks  

Ziekteverzuimpercentages halfjaarlijks  

RI&E ARBO 1 keer per 4 jaar  

Inspectiebezoek  Op 12 maart 2020 heeft de 
inspecteur een bezoek 
gebracht aan onze school 
voor het thema onderzoek 
rond ‘didactisch handelen’ 
van de leerkracht. 

Gesprekkencyclus  Nieuwe opzet m.i.v. 2020-
2021 
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Naast de kwaliteitsmeting op het niveau van SPOLT doorloopt iedere school haar eigen, 
vierjarige beleidscyclus (PDCA), waarbij de ontwikkelingsplannen op schoolniveau 
vanzelfsprekend gerelateerd zijn aan het strategisch beleid van Spolt. 
 
Monitoring van het effect van de kwaliteitsmeting op schoolniveau vindt als volgt plaats: 

1. Jaarlijks brengt de voorzitter CvB een bezoek aan school voor een MaRap 
(management rapportage) met de directie. Hierbij staan onderwijs en identiteit, 
personeel en organisatie, financiën, huisvesting, communicatie en kwaliteit centraal; 

2. Twee keer per jaar vindt er  met het hele team zelfevaluatie plaats van het jaarplan op 
inhoud en proces; 

3. Voorzitter CvB brengt jaarlijks een bezoek aan alle scholen om de voortgang van de 
ontwikkelingen te bespreken en zicht te houden op de gang van zaken. Bevindingen 
worden gedeeld met het team. 
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4. Visie en kernwaarden 
 
Missie, visie en kernwaarden van onze school 
 
Logo van de school 
In 2016 is een nieuw logo ontworpen voor onze school, een logo waarin 
onze visie is weergegeven. 
Het logo verbeeldt een boom, waarbij het grote mannetje de basis 
vormt van leerkrachten en ouders. Daarop steunen 8 kleine mannetjes: 
de kinderen, die in al hun verscheidenheid in 8 jaren groeien naar de 
top, met steun van de volwassenen die hen hierbij begeleiden en ondersteunen. Onze school 
wil kinderen intellectuele basiskennis, inzicht, sociaal-emotionele, culturele en lichamelijke 
vaardigheden laten ontwikkelen met als doel hen voor te bereiden op participatie in de 
maatschappij als bewuste burgers met een gezond vertrouwen. 
 
Kernwaarden 

SPOLT beschrijft in het strategisch beleidsplan ‘In essentie anders’ de kernwaarden inspireren, 
verbinden en ondernemen. Voor de Antoniusschool betekent dit: 

Inspireren: 

Team en kinderen inspireren elkaar voortdurend. We leren van en met elkaar en maken 
gebruik van elkaars talenten. 

Verbinden:  

Team, kinderen, ouders, partners en omgeving zoeken naar verbinding en samenwerking. We 
maken gebruik van elkaars kennis en expertise. 

Ondernemen: 

We tonen een onderzoekende houding waarbij we SAMEN op zoek gaan naar manieren 
(organisatievormen, methodieken) om kinderen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. 

 

Missie 

BASISSCHOOL ANTONIUS: “GROOT DOOR KLEIN TE ZIJN” 

Visie 

Op de Antoniusschool zijn veiligheid, respect en plezier van groot belang voor alle 
betrokkenen. Met deze waarden als basis bouwen we aan toekomstbestendig, 
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ontwikkelingsgericht onderwijs. In deze tijd van maatschappelijke en technologische 
veranderingen, bereiden we de kinderen voor op een toekomst in de maatschappij.  

Dit betekent het volgende voor kinderen, leerkrachten en ouders van de Antoniusschool: 

Leerlingen 

⮚ Ieder kind is uniek en wordt gezien; 
⮚ Kinderen werken veel samen en helpen elkaar; 
⮚ Nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding van de leerlingen vormen de basis 

voor boeiend, geïntegreerd onderwijs; 
⮚ Het onderwijs is zó ingericht dat het de leerlingen de mogelijkheid biedt een 

ononderbroken ontwikkelingsproces te doorlopen, waarbij de (vaardigheids)groei van 
elk kind voorop staat. 

⮚ Kinderen praten mee over schoolse zaken in de leerlingenraad; 
 

Leerkrachten 

⮚ Leerkrachten gaan met kinderen in gesprek, gaan uit van talenten en kwaliteiten en 
denken in kansen; 

⮚ De ontwikkeling en onderwijsbehoeften van elk kind zijn leidend voor het handelen 
van de leerkracht; 

⮚ Leerkrachten en directie leren van elkaar en werken SAMEN binnen een professionele 
cultuur; 

Ouders/Verzorgers 

⮚ Wij zien ouders als serieuze partners, gaan regelmatig in gesprek en streven naar 
educatief partnerschap; 

⮚ Ouderbetrokkenheid vinden wij belangrijk (gesprekken, ouderportal, activiteiten, 
Medezeggenschapsraad, Oudervereniging); 

 

Team, kinderen, ouders en betrokkenen zorgen vanuit een 
GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID  voor het 
realiseren van een veilige omgeving waarin ieder zich 
geaccepteerd, gewaardeerd en geborgen voelt. Een school 
waar ruimte en aandacht is voor iedereen. 
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5. Wettelijke opdrachten 
 
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de kwaliteit 
en de inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk beschrijven we hoe de Antoniusschool 
voldoet aan de onderwerpen kwaliteitszorg, inhoud van het onderwijs en leerlingenzorg. 
Daarnaast hebben we gekeken naar de eisen die gesteld worden in de Wet op het Primair 
Onderwijs, artikel 12 lid 1-4. 
 
5.1 Kwaliteit en kwaliteitsbewaking  
Kwaliteitszorg die begint bij interne kwaliteitszorg en het verandervermogen van scholen, kan 
alleen gerealiseerd worden als op de school een passende cultuur is ontwikkeld. Gedurende 
de periode augustus 2019 - heden is hard gewerkt aan een cultuur met voortdurende 
aandacht voor kwaliteitsverbetering, reflectie en ontwikkeling. Ontwikkeling van kinderen en 
medewerkers. 
 
Kwaliteit mag geen toeval zijn. Daarom is systematisch werken aan de kwaliteit van de school 
noodzakelijk. Dat betekent: het juiste beleid formuleren, de juiste handelingen verrichten en 
op de goede manier evalueren of bereikt is wat we wilden bereiken. Dat is kwaliteitszorg: het 
geheel van samenhangend beleid, concrete doelstellingen en goed management om de 
benodigde acties en controles uit te voeren waarmee de school de gewenste kwaliteit 
systematisch levert en waarmee de school die kwaliteit continu kan verbeteren. 
 
Het team van basisschool Antonius meet de 
kennis en vaardigheden van de leerlingen met 
behulp van resultaten van het dagelijks werk, 
observaties, methodegebonden toetsen, niet-
methode gebonden toetsen, kleuterdagboek, 
KIJK en SCOL. Dit meten betreft zowel 
cognitieve als sociaal-emotionele kennis en 
vaardigheden. Hiermee willen we zoveel 
mogelijk zicht krijgen op de ontwikkeling van 
het kind en brengen we de onderwijsbehoeften 
in kaart, zodat we een passend aanbod kunnen 
realiseren voor een ononderbroken 
ontwikkelingsproces. Met behulp van ESIS en 
LOVS analyseren we de resultaten en 
formuleren we acties en   doelstellingen voor de komende periode. Dit doen we aan de hand 
van Handelingsgericht Werken 2.0.  De schoolbegeleider biedt hierin een ondersteunende en 
begeleidende rol.  
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Om de zorg ook daadwerkelijk te kunnen bieden, verzamelen we systematisch gegevens. Met 
deze gegevens willen we zoveel mogelijk inzicht krijgen in de totale ontwikkeling van het kind. 
We willen immers een passend aanbod genereren voor een ononderbroken ontwikkelproces. 
Met deze data evalueren we ook op school-, directie-, groeps- en leerkrachtniveau ons 
onderwijs. 
 
In de jaarplanning worden studiemomenten van kwaliteitszorg opgenomen. Onze zorg is dan 
ook cyclisch, systematisch en planmatig te noemen en is mede gericht op het vasthouden van 
gerealiseerde kwaliteit en het verbeteren daar waar nodig. Noodzakelijke en wenselijke 
verbeteringen worden doelgericht doorgevoerd. Ontwikkelpunten worden opgenomen in het 
jaarlijkse schoolontwikkelingsplan en/of de meerjarenplanning. 
 
KMPO (tevredenheidsonderzoek) wordt ingezet bij personeel, ouders en leerlingen van de 
bovenbouw om de tevredenheid te meten en de kwaliteit te bewaken. Deze peiling resulteert 
in de vaststelling van gerealiseerde kwaliteit en van punten die nog verder ontwikkeld moeten 
worden. Zo werken we aan verbeteractiviteiten. De gerealiseerde kwaliteit borgen we en 
ontwikkelpunten nemen we op in de meerjarenplanning en jaarplannen. 
 
De verantwoordelijkheid tussen bestuur en scholen is vastgelegd in het managementstatuut. 
Op bestuursniveau leggen we jaarlijks verantwoording af over wat we doen en wat dat 
oplevert. Dit doen we tijdens de jaarlijkse MaRap-gesprekken met het College van Bestuur. De 
school brengt verder  jaarlijks verslag uit over de gestelde doelen en ambities, over de 
resultaten die wij behalen en over de gewenste verbetermaatregelen. Dit doen we onder 
andere in het schoolontwikkelingsplan. Zo verantwoorden we ons ook de 
Medezeggenschapsraad, het bestuur (SPOLT) en de inspectie van het onderwijs. 
 
 
5.2 Kwaliteit en kwaliteitsbewaking personeel 
Op basisschool Antonius leren we van en met elkaar in een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor de hele school en alle kinderen. Elke leerkracht is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen 
ontwikkeling en wordt hiertoe door de schoolleiding gestimuleerd. Daar waar dit kan wordt 
het gefaciliteerd. We zoeken hierbij steeds de verbinding met de visie en de koers van de 
school. 
 
Om de individuele werknemer beter de mogelijkheid te bieden zich (verder) te ontwikkelen, 
starten de SPOLT-scholen per schooljaar 2020-2021 met een nieuwe gesprekscyclus en wordt 
afgestapt van de ‘traditionele’ functionerings- en beoordelingsgesprekken. Met deze nieuwe 
(tweejaarlijkse) gesprekscyclus is de individuele medewerker nog meer eigenaar van zijn/haar 
eigen professionele ontwikkeling. 
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Deze cyclus start met een zogenaamd start- of doelstellend gesprek met de leidinggevende 
waarna de medewerker (verder) werkt aan zijn/haar ontwikkeling. Gedurende deze periode 
haalt de werknemer t.b.v. zelfevaluatie (360 graden-) feedback op binnen de 
organisatie/eigen netwerk waarna een reflectief ontwikkelgesprek met de leidinggevende 
plaatsvindt. Aan het einde van deze cyclus wordt het doelstellend- en/of startgesprek 
geëvalueerd. 
Op de Antoniusschool nemen leerkrachten deel aan netwerken of regiegroepen van SPOLT op 
het gebied van rekenen, ICT, Snappet, wetenschap en techniek, kunst en cultuur en verkeer. 
Er zijn specialisten op het gebied van rekenen, gedrag en ICT. Deze medewerkers zetten hun 
expertise in om de kwaliteit van het onderwijs voor alle leerlingen steeds te verbeteren en 
vernieuwen. 

 
5.3 De inhoud van ons onderwijs 
We maken op basisschool Antonius actief werk van de drie-eenheid kwalificatie 
(kennisfundament), socialisatie en persoonsvorming en stemmen ons onderwijs af op de 
pedagogische en didactische vragen van de kinderen. Met andere woorden (vertaald naar 
kindniveau): 
 
Kwalificatie: 
Ik beschik over kennis, die ik kan toepassen en die mij helpt kritisch te zijn 
 
Socialisatie 
Ik kan samenwerken, waarbij ik dienstbaar kan zijn aan de ander en in staat ben om mijn 
mening te herzien. 
 
Persoonsvorming 
Ik ben in staat om mijn eigen keuzes te maken en voel mij zelfbewust, verantwoordelijk en wil 
aanspreekbaar zijn op mijn inbreng. 
 
Ook t.a.v. ons onderwijskundig beleid zijn de ambities (op bestuurs- en schoolniveau) hoog. 
Deze zijn beschreven in ons strategisch beleidsplan ‘In essentie anders’.  Dit beleidsplan is 
koersbepalend voor de planperiode 2020-2024. De opdrachten zijn helder geformuleerd. 
 
SPOLT/directeuren stimuleren: 

- Scholen het leerstofjaarklassensysteem te doorbreken en zich te verbinden aan 
onderwijskundige concepten die ons helpen om groepsdoorbrekend te gaan werken; 

- Beoordelingssystemen waarbij de prestaties van een kind worden vergeleken met 
eerdere prestaties van datzelfde kind; 
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SPOLT/directeuren onderzoeken: 
- De essentie van ontwikkelingsgericht onderwijs en de kansen om persoonsgericht en 

onderwijs in dialoog met het kind mogelijk te maken. We doen dat vanuit de 
basisvraag: wat heeft deze leerling, in deze situatie, op dit moment, in deze 
ontwikkelingsfase, nodig en hoe kunnen wij deze leerling daarbij helpen? Bij 
ontwikkelingsgericht onderwijs staan de begrippen verscheidenheid en dialoog 
centraal. Het gaat hier niet om individueel of gepersonaliseerd onderwijs. 

 
 
Op basisschool Antonius volgen wij in ons onderwijs de principes van HGW 2.0 (Handelings 
gericht Werken). Op dit moment zijn er op onze school  2 jaargroepen gecombineerd binnen 
1 klas. Dit maakt voor enkele vakken het groepsdoorbrekend werken makkelijker. Doordat de 
jaargroepen minder dan 12 kinderen bevatten is ook adaptief werken een werkwijze die 
gevolgd wordt. Bij de basisvakken wordt gewerkt met minimaal drie differentiatieniveaus 
tijdens de verwerking. Bij de instructie van de lessen gaan we uit van het Direct Instructie 
Model (DIM-model). De leerlingen van de groepen 5-6 en 7-8 werken voor een aantal vakken 
met `Snappet’ na het reguliere werk adaptief aan diverse leerdoelen afgestemd op het niveau 
van het kind. De leerkracht krijgt meer inzicht in individuele vorderingen en ontwikkelpunten 
en kan zo meer differentiatie aanbieden. 
We merken echter dat we in de groepen kinderen soms te kort doen; er zijn kinderen die we 
‘ophouden’ en kinderen die we ‘meetrekken’ in ons leerstofjaarklassensysteem. De nieuwe 
koers die het strategisch beleidsplan aangeeft, helpt en motiveert ons om het onderwijs 
‘anders’ te gaan organiseren, waarbij we tegemoet kunnen komen aan de verticale 
ontwikkelingslijn van elk kind. 
Op de Antoniusschool maken we gebruik van moderne digitale middelen. Verder worden 
onderstaande leermiddelen/methodes ingezet. Middelen in combinatie met leertijd die wordt 
gereserveerd voor deze inhouden, maakt dat onze basisschool voldoet aan de kerndoelen en 
de wettelijke eisen zoals verwoord in artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs. 
 
5.4 Onderwijstijd 
In de leerplichtwet is vastgelegd dat leerlingen in acht schooljaren van het basisonderwijs ten 
minste 7520 uren onderwijs krijgen. De Antoniusschool hanteert het traditionele 
schooltijdenmodel: we hanteren schooltijden voor groep 3 t/m 8  van 8.30-12.00 uur en van 
13.15- 15.15 uur. De woensdagmiddag is vrij voor alle groepen vanaf 12.15 uur. De kinderen 
van groep 1-2 hebben bovendien op vrijdag vrij. Tussen de middag kunnen kinderen gebruik 
maken van tussenschoolse opvang (TSO). 
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5.5. Leermiddelen 
Basisschool Antonius gebruikt onderstaande leermiddelen/methodes t.b.v. het onderwijs. 
 

 Leermiddelen/meth-
odes incl. digitale 
ondersteuning 

Jaar van invoering Bijzonderheden 

Taal Taalactief (gr 4 t/m 8)   

 Veilig leren lezen 
(Kim-versie) 
(gr 3) 

2015  

 Schatkist taal/lezen 
(gr 1-2) 

2009 bronnenboek 

 Projecten 
kleuteruniversiteit   
(gr 1-2) 

  

Technisch lezen Veilig leren lezen 
(Kim-versie) (gr 3) 

2015  

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL       
(gr 4 t/m 8) 

2013 incl. andere 
tekstsoort / 
woordenschat 

Spelling Veilig leren lezen 
(Kim-versie) (gr 3) 

  

 Taal actief (gr 4 t/m 8)  Groep 5 t/m 8 op 
Snappet en op 
papier 

Schrijven Voorloper 
Pennenstreken         
(gr 1-2) 
Pennenstreken         
(gr 3 t/m 8) 

2012, 
2015 

 

Engels Hello World (gr 7-8) 2012  

Rekenen Wereld in Getallen   
(gr 3 t/m 8) 

2013 Groep 5 t/m 8 op 
Snappet 
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 Gecijferd bewustzijn 
(gr 1-2) 

  

Wereldoriëntatie 
(aardrijkskunde, 
natuur, geschiedenis, 
wetenschap en 
techniek) 

Projecten groep 1-2   

 Blink geïntegreerd    
(gr 3 t/m 8) 

2019  

Verkeer Verkeerskrantjes 
- Stap vooruit 

(gr 3-4) 
- Op voeten en 

fietsen (gr 5-6) 
- Jeugdverkeers

krant (gr 7-8) 
 

  

Tekenen    

Handvaardigheid    

Muziek    

Drama    

Bewegingsonderwijs Basislessen 
bewegingsonderwijs 

  

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

Kinderen en hun 
sociale talenten 
sociaal emotionele 
kring 

2010  

Godsdienst Vormselproject 
Communieproject 
Vieringen 
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Bevorderen van 
gezond gedrag 

projecten, schooltuin, 
Kerngezond (gr 5-6), 
schoolfruit 

  

 
Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze 
waarop deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze 
inhouden voldoet basisschool Antonius aan de kerndoelen en de wettelijke eisen.  
 
Het aanbod sluit aan op het niveau van de leerlingen bij binnenkomst van de school , wordt 
afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie en 
bereidt hen voor op het aanbod bij de start van het vervolgonderwijs. Daartussen verdelen de 
leerkrachten de leerinhouden evenwichtig en in samenhang over de leerjaren heen, zodat 
onze leerlingen zich kunnen ontwikkelen op het gebied van bovengenoemde kwalificatie, 
socialisatie en persoonsvorming. We bieden: 

- Een breed aanbod dat past bij de leerlingenpopulatie en waarmee kinderen in staat 
worden gesteld  zich te ontwikkelen op de drie bovenstaande gebieden; 

- Kennis van de kenmerken van de leerlingenpopulatie, vertaald maar de 
onderwijsbehoeften, aanbod en gerichte aanpak; 

- Een aantrekkelijke, uitdagende leeromgeving vanuit het perspectief van betekenisvol 
onderwijs. 

De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen zodat  zij een ononderbroken ontwikkeling 
kunnen doorlopen.  
 
 
5.6 Leerlingenzorg 
Op onze school werken we met een intensieve zorgstructuur. Deze zorgstructuur laat zien hoe 
wij  Handelingsgericht Werken toepassen in onze dagelijkse praktijk. De leerkracht blijft altijd 
het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. De leerkracht heeft zicht op het dagelijks 
proces en de interactie met en tussen leerlingen. Daarnaast is op school een intern begeleider 
werkzaam die samen met de directie en de leerkrachten het onderwijs volgt en vormgeeft. 
 
Op de Antoniusschool vinden structureel overlegmomenten plaats, waarbij leerkrachten met 
elkaar en met de intern begeleider de ontwikkelingen binnen de klas evalueren. Hierbij wordt 
besproken hoe de leervorderingen van een groep zijn, welk werkklimaat er in de groep heerst 
en of sociale processen in de groep extra aandacht vragen. Er wordt overlegd welke 
ondersteuningsbehoefte er is op kind-, groeps- of leerkrachtniveau. Vervolgens worden er 
beslissingen genomen voor de voortgang.  
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Voor iedere school binnen  het samenwerkingsverband is een schoolbegeleider aangesteld. 
die ouders en leerkrachten kan adviseren met betrekking tot schoolgerelateerde vragen. Deze 
schoolbegeleider maakt deel uit van het ondersteuningsteam. 
 
5.7 Toetsing 
Als aanvulling op onze eigen, dagelijkse voortgangscontroles maken wij gebruik van het 
leerlingvolgsysteem van CITO. Met deze CITO-toetsen meten wij twee keer per jaar de 
resultaten in groep 1 t/m 8 voor de vakgebieden die van toepassing zijn. (Rekenen voor 
kleuters, Taal voor kleuters, AVI/DMT, Begrijpend lezen, Rekenen- Wiskunde, Spelling.) 
Begrijpend lezen wordt volgens de richtlijnen van Cito maar een keer per jaar afgenomen. Met 
het CITO-volgsysteem houdt de school de vorderingen en resultaten van leerlingen bij. Niet 
alleen de individuele leerling, maar ook van de groep en de school. 
 
Sinds het schooljaar 2014-2015 zijn scholen verplicht om met een leerlingvolgsysteem te 
werken en een eindtoets af te nemen. Ouders worden na afname van toetsen geïnformeerd 
over de vorderingen van de leerlingen. Zij ontvangen een advies voor het vervolgonderwijs. 
Bij dit advies zijn de leerkrachten van de bovenbouw en de schoolleiding betrokken. School 
hanteert hierbij een zorgvuldige procedure conform de richtlijnen van overlegorgaan Primair 
Onderwijs Voortgezet Onderwijs (POVO). Alle leerlingen (behoudens wettelijke 
uitzonderingen) in groep 8 maken een eindtoets. Basisschool Antonius gebruikt de AMN toets. 
 
Na afname van toetsen van het leerlingvolgsysteem vinden groepsbesprekingen en 
leerlingbesprekingen plaats. In schooljaar 2020-2021  starten we met groepspresentaties, 
waarbij leerkrachten zelf de resultaten analyseren en aan het team acties/doelen formuleren 
en presenteren voor de komende periode. 
 
 
5.8 Didactisch handelen 
Het didactisch handelen van de leerkrachten stelt onze leerlingen in staat tot leren en 
ontwikkelen. De leerkrachten plannen en structureren hun handelen met behulp van 
informatie die zij over leerlingen hebben. Ze zorgen ervoor dat het niveau van hun lessen past 
bij het beoogde eindniveau van de leerlingen. De aangeboden leerstof is logisch opgebouwd 
binnen een reeks van lessen alsook binnen een les. De leerkrachten creëren een klimaat 
waardoor leerlingen actief en betrokken zijn en stemmen de instructies, opdrachten en 
onderwijstijd af op de behoeften van groepen en individuele leerlingen.  
 
De leerkrachten van groep 1-2 werken volgens een stappenplan met een beredeneerd aanbod 
van doelen. Na elk project ‘meten’ zij de ontwikkeling van de kleuters op meerdere gebieden. 
Zij registreren de vorderingen van de leerlingen in het KIJK-registratiesysteem.  
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De leerkrachten van groep 3 t/m 8 meten na elk blok de vorderingen van de leerlingen door 
middel van methode-toetsen van rekenen en taal/lezen/spelling. Binnen de klas differentieert 
de leerkracht tijdens het lesgeven op drie verschillende niveaus, waarmee de leerkracht 
toekomt aan een zo passend mogelijke begeleiding van het kind. Dit aanbod wordt in groep 
3-4 beschreven in het groepsplan, dat jaarlijks twee keer wordt geëvalueerd en bijgesteld. De 
leerkrachten van groep 5 t/m 8 volgen de leerlingen binnen het volgmodel van  Snappet. 
 
Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling maken we voor de groepen 3-8 
gebruik van SCOL. Kinderen in groep 6-7-8 vullen hiervoor ook zelf twee keer per jaar een 
vragenlijst in. Groep 1-2 volgt de sociaal-emotionele ontwikkeling in KIJK. 
 
Twee keer per jaar bespreken we met het team de dwarsdoorsnedes en trendanalyses van de 
school. Hiermee bepalen we de aandachtspunten in het leerstofaanbod, aanpak en 
organisatie op schoolniveau. 
De uitgebreide zorgkalender van de IB-er geeft aan op welke momenten welke resultaten en 
gegevens besproken worden en met wie. Besprekingen waarbij de schoolbegeleider van het 
ondersteuningsteam aanwezig is, de z.g. ‘consultaties’, vinden altijd plaats in aanwezigheid 
van ouders.  
Van alle kinderen is een individueel digitaal dossier aangelegd (ESIS) waarin relevante 
gegevens en afspraken worden bewaard.  
 
Leerlingen die om welke reden dan ook niet deel kunnen nemen aan het leerstofaanbod van 
hun eigen leerjaar krijgen, na overleg met de schoolbegeleider en ouders, een HGPD of 
ontwikkelingsperspectief (OPP), waarin nader wordt ingezoomd op de begeleidings- en 
onderwijsbehoeften van de leerling. 
 
Voor leerlingen met een versnelde ontwikkeling betekent dit dat het huidige lesaanbod 
compacter wordt gemaakt en wordt verrijkt met opdrachten of materialen. Snappet is 
adaptief en past de opdrachten aan aan het niveau van de leerling. De mogelijkheid bestaat 
ook om deel te nemen aan de plusklas op een andere school, die wij op termijn op onze eigen 
locatie willen realiseren. 
 
In overleg met ouders, schoolondersteuningsteam en toelaatbaarheidscommissie kan een 
leerling eventueel in aanmerking komen voor plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs als 
vastgesteld is dat onze school niet aan de behoeften van de leerling kan voldoen en er 
verondersteld wordt dat de overplaatsing de ontwikkeling en het welbevinden van de leerling 
zal bevorderen. 
 
5.9 Procedure voor het toekennen van extra ondersteuning  
Leerkrachten volgen de leerlingen aan de hand van vorderingen in de lessen, observaties, 
methodetoetsen en Cito-toetsen. Als blijkt dat een leerling moeite heeft om mee te komen 
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met de lesstof of problemen ervaart binnen het sociale domein, dan zal de leerkracht eerst, 
na overleg met leerling en ouders, extra aanpassingen doen. Als blijkt dat deze aanpassingen 
niet voldoende resultaat opleveren, dan wordt in overleg met de intern begeleider en ouders 
onderzocht wat nodig is om deze leerling stappen te laten maken, bijvoorbeeld aanpassingen 
in aanbod of uitbreiding van leertijd. Blijven de zorgen om de leerontwikkeling bestaan, dan 
volgt een gesprek met de schoolbegeleider; een consultatiegesprek. Als er specifieke 
begeleiding nodig is, dan bestaat de mogelijkheid om ondersteuning aan te vragen bij het 
samenwerkingsverband. Een ambulant begeleider kan dan gericht werken aan de specifieke, 
onderwijs-gerelateerde hulpvraag. 
 
5.10 Passend onderwijs en school zorgprofiel 
Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Midden-
Limburg.  Het SWV Midden-Limburg bestaat uit de schoolbesturen voor regulier en speciaal 
onderwijs in de gemeenten Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren, Maasgouw en Leudal. Wij 
werken conform de afspraken en richtlijnen m.b.t. de leerlingenzorg binnen ons 
Samenwerkingsverband, als het gaat om aanmelden van leerlingen met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte. Het bestuur van het SWV heeft een ondersteuningsplan vastgesteld 
voor de periode 2018-2022. 
 
Op de Antoniusschool proberen we door het anders inrichten van het onderwijs de individuele 
ontwikkeling van kinderen te waarborgen en het plaatsen van leerlingen op een school voor 
speciaal (basis) onderwijs te beperken. 
 
Op onze school is sinds schooljaar 2018-2019 op drie dagdelen van de week een 
onderwijsassistente werkzaam. Zij zorgt voor individuele ondersteuning aan leerlingen of 
geeft  extra instructie/ ondersteuning aan kleine groepjes kinderen. Afhankelijk van de 
behoeften van leerlingen wordt bepaald met welke kinderen of groepjes zij aan het werk gaat. 
Regelmatig vindt evaluatie plaats van proces en resultaat.  
De kleine -scholen- toeslag stelt ons in staat om met extra formatie ondersteuning te bieden 
in m.n. groep 3-4.  
Verder biedt de organisatie de gelegenheid voor de leerkrachten van groep 5 t/m 8 om 
wekelijks kindgesprekken te voeren met individuele leerlingen, om zo het onderwijsproces 
samen nog beter af te stemmen.  
 
5.11 Toelating 
Toelating van kinderen geschiedt op basis van inschrijving. Leerlingen worden in principe 
geplaatst in leerjaar 0 of 1. Kinderen die na 1 oktober 4 jaar worden, komen na hun verjaardag 
in groep 0. Afhankelijk van de vorderingen en belastbaarheid van kinderen wordt in overleg 
bepaald of een leerling het aankan om in augustus in schooljaar 1 of 2 geplaatst te worden. 
Nieuwe leerlingen, die elders basisonderwijs gevolgd hebben, kunnen met hun ouders/ 
verzorgers een kijkje komen nemen op school. Er worden aparte gesprekken gevoerd met 
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ouders van leerlingen waarbij vooraf een specifieke ondersteuningsbehoefte is vastgesteld. 
We bespreken samen of onze school de juiste ondersteuning kan bieden, eventueel met hulp 
van het ondersteuningsteam. 
 
5.12 Samenwerking met partners 
Basisschool Antonius heeft contact met peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, Voortgezet 
Onderwijs, GGD-jeugdgezondheidsdienst en Centrum Jeugd en Gezin. Onze 
schoolbegeleidster van CJG is één keer per twee maanden aanwezig op school voor een 
inloopuurtje met ouders. Er zijn afspraken ten aanzien van VVE (voor- en vroegschoolse 
educatie). Overdracht vanuit peuterspeelzalen en kinderdagverblijven vindt plaats d.m.v. een 
formulier. Bij leerlingen met een VVE-indicatie volgt een ‘warme’ overdracht.  
 
5.13 Onderwijs aan langdurig zieke kinderen 
Sinds 1 augustus 1999 zijn basisscholen zelf verantwoordelijk voor het onderwijs aan langdurig 
zieke kinderen. Een uitzondering hierop zijn kinderen die in een academisch ziekenhuis 
worden behandeld. Het gaat dus om die kinderen die gedurende langere tijd in een ziekenhuis 
zijn opgenomen of langdurig ziek thuis zijn. School organiseert contacten met het zieke kind 
om ervoor te zorgen dat het leerproces zo goed mogelijk doorloopt. Dat kan op allerlei 
manieren. Het zieke kind kan worden bezocht door de leerkracht en medeleerlingen en/of op 
bepaalde tijden de school bezoeken. Als dit niet mogelijk is, kan de leerkracht onderwijs-op-
afstand bieden. Ervaring hiermee heeft het team van Antonius ruimschoots opgedaan tijdens 
de recente Corona-crisis.  
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6. Analyse van het functioneren van de school 
 
Om beleid te maken voor een langere periode, is het van belang om een goede analyse te 
maken van de opbrengsten en evaluaties die de ingezette kwaliteitsinstrumenten opleveren. 
Afgelopen schoolplanperiode werd o.a. gebruik gemaakt van de volgende 
kwaliteitsinstrumenten: 
 
❖ Ri&I onderzoek 2019 
❖ onderhoudsplannen SPOLT scholen -periode 2015-2019 
❖ Medewerker tevredenheidsonderzoek - 2017 
❖ Oudertevredenheidsonderzoek - 2017 
❖ Leerlingtevredenheidsonderzoek - 2017 
❖ Studiedagen team 
❖ MARAPS met College van Bestuur 
❖ Evaluatie schoolplan - 2015-2019 
❖ Evaluaties schoolontwikkelplannen 2015/2016/2017/2018-2019 
❖ Themaonderzoek ‘Lerarenkracht: theorie en praktijk in het didactisch handelen’ door 

Inspectie - maart 2020 
 
 

 
Tevredenheidsonderzoek 2017 
Vanuit de oudertevredenheidspeiling (2017) concluderen we dat de ouders tevreden zijn over 
vele domeinen. Het interne rapportcijfer van de ouders is een 7,7 en de gemiddelde itemscore 
een 3,4. 
Als aandachtspunten werden genoemd de communicatie in het algemeen, oog hebben voor 
talenten en vaardigheden van kinderen  en de aanpak van pestgedrag.   
Deze aandachtspunten zijn binnen het team besproken en hebben geleid tot een effectiever 
gebruik van  ouderportal ISY en meer aandacht voor persoonlijke communicatie met ouders. 
Bovendien zijn de teamvergaderingen en studiemomenten effectiever opgepakt en is er een 
wekelijkse MEMO om de medewerkers van informatie te voorzien. Verder werken we 
voortdurend aan het realiseren van een professionele cultuur binnen het team. Het omgaan 
met pestgedrag hebben we aangepakt door dit thema schoolbreed aan de orde te stellen 
m.b.v. opnieuw geformuleerde gedragsregels en afspraken, die ook gelden tijdens de 
tussenschoolse opvang (TSO). Binnen de groepen is er jaarlijks aandacht voor de Gouden en 
Zilveren weken.  
Vanuit de zelfevaluatie van het team zien wij een rapportcijfer van 7,6  en een gemiddelde 
itemscore van 3,4. Verbeterpunten die opgepakt zijn betreffen de werkdruk, waaronder de 
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taakverdeling en vergaderstructuur. Werkdrukmiddelen zijn ingezet voor het aanstellen van 
een onderwijsassistente.  
Vanuit de leerling-tevredenheidspeiling  concluderen we mooie resultaten op vrijwel alle 
onderdelen. Kinderen zijn tevreden over de manier van lesgeven en het personeel en geven 
de school het rapportcijfer 7,6. Hun gemiddelde itemscore is een 3,2.  Als aandachtspunten 
kwamen  naar voren het het pestgedrag en de aanpak van ruzies. 
Dit is in het team besproken en heeft geleid tot nieuwe regels en afspraken, die schoolbreed 
zijn besproken en worden gehanteerd. 
 
 
Aandachtspunten vanuit het themaonderzoek van de inspectie rond ‘Lerarenkracht: theorie 
en praktijk in het didactisch handelen, maart 2020 
 
❖ De overgang van leerstofgericht onderwijs binnen jaarklassen naar meer kindgericht 

onderwijs vraagt een veranderende rol van de leerkracht en leerstof die meer 
afgestemd is op behoeften van de leerlingen. De leerstof die nu aangeboden wordt is 
niet altijd passend en op maat voor elk kind. Dit leidt tot lagere betrokkenheid en 
taakgerichtheid van de leerlingen 

❖ Werken met Blink en onderzoekend leren vraagt toepassing van de 21e eeuwse 
vaardigheden. Het is nodig om een doorgaande lijn te ontwikkelen in het aanleren van 
deze vaardigheden; 

❖ Uitbreiden van groepsoverstijgende activiteiten waardoor er meer ruimte is voor 
ieders talenten 

❖ Om meer groepsdoorbrekend te werken moeten roosters en inhoud op elkaar worden 
afgestemd. 

❖ Leerkrachten dienen duidelijk leerdoelen aan te geven en aandacht te besteden aan 
evaluatie van de les 

❖ Er is aandacht nodig voor feedback op inhoud en proces 
❖ Eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap van de leerlingen over het 

ontwikkelingsproces dienen nog ontwikkeld te worden. 
 

 
Conclusies 
De analyse van de ingezette instrumenten laat zien dat de kwaliteit van onze school op 
onderdelen goed is, maar ook dat het beter kan. 
De gegevens analyses leiden, voor de schoolplanperiode 2020-2024 mede tot het 
(her)formuleren van lange termijndoelen op de diverse beleidsgebieden, de fasering in tijd en 
de realisering ervan. 
We nemen deze gegevens mee in de analyse van kwaliteiten die we willen behouden, 
versterken en verbeteren. 
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Onderstaand worden de kwaliteiten die we willen behouden, versterken en verbeteren op 
een rij gezet. 
 
Sterke kwaliteiten die we willen behouden en versterken: 
❖ Het personeel van de Antoniusschool heeft per definitie een sterke affiniteit met de 

kinderen die de school bezoeken; 
❖ Het onderwijsprogramma  biedt ruimte voor differentiatie en trajecten op maat; 
❖ Het team van de Antoniusschool beschikt door jarenlange ervaring over een stevige 

basiskennis van het onderwijsprogramma;  
❖ Er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid en samenwerking; 
❖ Het pedagogisch- en didactisch klimaat kenmerkt zich door veiligheid en respect voor 

elkaar; 
❖ De leerlingenzorg wordt gekenmerkt door een planmatige en opbrengstgerichte 

aandacht en aanpak. 
 
Kwaliteiten die we willen verbeteren: 
❖ Ons doel is om het onderwijsprogramma, dat op dit moment vooral leerstofgericht is 

door de huidige methodes die we hanteren, in de komende jaren meer kindgericht  te 
maken, gekenmerkt door doorlopende leerlijnen gericht op de individuele 
ontwikkeling van leerlingen en verscheidenheid in niveaus. Dit is ook de opdracht van 
het strategisch beleidsplan van SPOLT ‘In essentie anders’.  

❖ De effecten van dit onderwijs willen we ook terugzien in eigenaarschap en 
zelfverantwoordelijkheid van de leerling. 

❖ Het aanbieden en begeleiden van het onderwijsaanbod (didactisch handelen van de 
leerkracht) en de veranderende rol van de leerkracht; 

❖ Basisschool Antonius draagt zorg voor een doorlopende lijn met peuterspeelzaal en 
kinderopvang;  

❖ Het team  maakt meer gebruik van elkaars talenten;  
❖ Het team werkt vanuit een onderzoekende houding steeds aan verbetering van de 

huidige schoolpraktijk; 
❖ Leren van en met elkaar door gebruik te maken van collegiale visitatie; 
❖ De nascholing van individuele medewerkers en teamscholing zijn afgestemd op de 

ontwikkeling van de school;  
❖ De leerlingenzorg wordt gekenmerkt door een hoogwaardige samenwerking met alle 

betrokkenen 
❖ De betrokkenheid en educatief partnerschap met ouders 
❖ De communicatie met ouders en externe partners; 
❖ Het evalueren, monitoren, bewaken en verankeren van succesvolle projecten en 

initiatieven. 
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7. Ambities en meerjarenbeleid op hoofdlijnen 
Door deze gegevens met elkaar te combineren en af te zetten tegen wat we op onze school willen, 
zijn de volgende strategische keuzes gemaakt voor de komende periode 2020/2021-2023/2024. 
De 6 leidende principes uit het Strategisch Beleidsplan ‘In essentie anders’ (SPOLT) zijn daarbij als 
uitgangspunt genomen. Onderstaand schema  fungeert enkel als ‘totaaloverzicht’ van school 
ontwikkelpunten voor de komende planperiode. Voor een concretisering van activiteiten verwijzen 
we graag naar het schoolontwikkelplan van het desbetreffende schooljaar, te beginnen met het 
schoolontwikkelplan 2020-2021.  
 
Leidend principe 1 Basisschool:  
We maken op onze scholen actief werk van de drie-eenheid kwalificatie (kennisfundament), 
socialisatie en persoonsvorming en stemmen ons onderwijs af op de pedagogische en 
didactische vragen van de kinderen. 
 

2020-2021 ❖ HGW 2.0 :  
We onderschrijven de uitgangspunten van HGW 2.0 en 
brengen de uitgangspunten in praktijk; 
 

❖ Adaptief toetsen: 
In schooljaar 2020-2021 maken we een start met adaptief 
toetsen en stemmen we de toetsen af op het niveau van het 
kind; 
 

❖ Beredeneerd aanbod groep 1-2 
In schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met een 
stappenplan voor beredeneerd aanbod in groep 1-2. Dit 
schooljaar vindt evaluatie en aanpassing plaats en wordt 
deze manier van werken verder uitgebreid. Het 
registratiesysteem van KIJK breiden we uit met de module 
‘beredeneerd aanbod’. 
 

❖ Werken met leerlijnen/leerdoelen 
Oriëntatie op werken met doelen en leerlijnen voor de 
kennisvakken. Groepsoverstijgend clusteren van leerlingen 
bij lezen en rekenen. 
 

❖ 21e eeuwse vaardigheden: 
Inzet van 21e eeuwse vaardigheden tijdens alle lessen.  
 

❖ Visie: 
Zichtbaar maken en uitdragen van de visie op onderwijs en 
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ontwikkeling binnen de school 
 

2021-2022 ❖ HGW 2.0: 
Voortgang 2021-2022: We onderschrijven de 
uitgangspunten van HGW 2.0 en brengen de 
uitgangspunten in praktijk; 
 

❖ Adaptief toetsen: 
We breiden het adaptief toetsen uit naar alle kinderen en 
stemmen de toetsen af op het niveau van het kind; 
 

❖ Beredeneerd aanbod groep 1-2 
Voortzetting van evaluatie, aanpassing en uitbreiding van 
het werken met een beredeneerd aanbod; 
 

❖ Werken met leerlijnen/leerdoelen 
Evaluatie/bijstelling en uitbreiding van werken met doelen 
en leerlijnen. Groepsoverstijgend clusteren van leerlingen 
bij andere vakken; 
 

❖ 21e eeuwse vaardigheden: 
Uitbreiding en toepassing van 21e eeuwse vaardigheden 
tijdens alle lessen;  
 

❖ Visie: 
Verder ontwikkelen van het zichtbaar maken en uitdragen 
van de visie op onderwijs en ontwikkeling binnen de school. 

2022-2023 ❖ HGW 2.0: 
Voortgang 2022-2023: We onderschrijven de 
uitgangspunten van HGW 2.0 en brengen de 
uitgangspunten in praktijk; 
 

❖ Adaptief toetsen: 
We blijven adaptief toetsen en stemmen de toetsen af op 
het niveau van het kind; 
 

❖ Beredeneerd aanbod groep 1-2 
Voortzetting van evaluatie, aanpassing en uitbreiding van 
het werken met een beredeneerd aanbod; 
 

❖ Werken met leerlijnen/leerdoelen 
Evaluatie/bijstelling en uitbreiding van werken met doelen 
en leerlijnen. Groepsoverstijgend clusteren van leerlingen 
bij andere vakken; 
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❖ 21e eeuwse vaardigheden: 

Uitbreiding en toepassing  van 21e eeuwse vaardigheden 
tijdens alle lessen;  
 

❖ Visie: 
Verder ontwikkeling en uitbreiden van het zichtbaar maken 
en uitdragen van de visie op onderwijs en ontwikkeling 
binnen de school 
 

2023-2024 ❖ HGW 2.0: 
Voortgang 2023-2024: We onderschrijven de 
uitgangspunten van HGW 2.0 en brengen de 
uitgangspunten in praktijk; 
 

❖ Adaptief toetsen: 
We blijven adaptief toetsen en stemmen de toetsen af op 
het niveau van het kind; 
 

❖ Beredeneerd aanbod groep 1-2 
Voortzetting van evaluatie, aanpassing en uitbreiding van 
het werken met een beredeneerd aanbod; 
 

❖ Werken met leerlijnen/leerdoelen 
Evaluatie/bijstelling en uitbreiding van werken met doelen 
en leerlijnen. Groepsoverstijgend clusteren van leerlingen 
bij andere vakken; 
 

❖ 21e eeuwse vaardigheden: 
Uitbreiding en toepassing van 21e eeuwse vaardigheden 
tijdens alle lessen; 
 

❖ Visie: 
Verder ontwikkeling en uitbreiden van het zichtbaar maken 
en uitdragen  van de visie op onderwijs en ontwikkeling 
binnen de school 
 

 
 
 
Leidend principe 2 Veilige en gezonde school:  
Onze scholen zijn leergemeenschappen waar iedereen erkend en gezien wordt, in een 
positieve, optimistische en veilige sfeer. 
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2020-2021 ❖ Regels en afspraken 
Evaluatie en toepassing van regels en afspraken voor 
bevordering van een gezond en veilig, pedagogisch  klimaat  
voor leerlingen en leerkrachten; 
 

❖ Planlast reductie: 

Met het team zoeken we naar mogelijke reductie van de  

planlast en administratieve werkzaamheden in het kader van 
werkdrukverlaging;  

❖ Professionele cultuur: 

In schooljaar 2019-2020 zijn we begonnen met het creëren  

van een professionele cultuur: alle teamleden, leerlingen en 
ouders voelen zich veilig op school, werken samen en  

kunnen zich ontwikkelen 

 

2021-2022 ❖ Regels en afspraken: 
Evaluatie en toepassing van regels en afspraken voor 
bevordering van een gezond en veilig, pedagogisch  klimaat 
voor leerlingen en leerkrachten; 
 

❖ Planlast reductie: 

We evalueren vorig planjaar en concretiseren wat e.e.a. 
betekent voor schooljaar 2021-2022 in het kader van 
werkdrukverlaging;  

 

❖ Professionele cultuur: 

Voortzetting van het werken aan een professionele cultuur 

2022-2023 ❖ Regels en afspraken: 
Evaluatie en toepassing van regels en afspraken voor 
bevordering van een gezond en veilig, pedagogisch veilig 
klimaat voor leerlingen en leerkrachten; 
 

❖ Planlast reductie: 

We evalueren vorig planjaar en concretiseren wat e.e.a. 
betekent voor schooljaar 2022-2023 in het kader van 
werkdrukverlaging. 

 

❖ Professionele cultuur: 
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Voortzetting van het werken aan een professionele cultuur. 

2023-2024 ❖ Regels en afspraken: 
Evaluatie en toepassing van regels en afspraken voor 
bevordering van een gezond en veilig,  pedagogisch  klimaat 
voor leerlingen en leerkrachten; 
 

❖ Planlast reductie: 

We evalueren vorig planjaar en concretiseren wat e.e.a. 
betekent voor schooljaar 2023-2024 in het kader van 
werkdrukverlaging. 

 

❖ Professionele cultuur: 

Voortzetting werken aan een professionele cultuur. 

 
 
Leidend principe 3 Talentenschool:  
Onder het motto ‘ruimte voor ieders talent’ krijgen kinderen en medewerkers volop kansen 
om te laten zien wat zij willen en kunnen. 
 
 

2020-2021 ❖ Gesprekkencyclus: 
In schooljaar 2020- 2021 start SPOLT met de nieuwe 
gesprekkencyclus in het kader van personeelszorg. 
Leerkrachten gaan met een eigen portfolio werken t.b.v. de 
eigen, professionele ontwikkeling. 
 

❖ Ruimte voor talenten/onderzoekend leren: 
In schooljaar 2019-2020 zijn we in groep 3 t/m 8 gestart met 
de geïntegreerde methode Blink voor thematisch onderwijs, 
waarbij onderzoekend leren waarbij onderzoekend leren en 
vaardigheden van de 21e eeuw centraal staan. Dit jaar gaan 
we het thematisch werken met Blink uitbreiden naar 
groepsoverstijgende activiteiten, waarbij er ruimte is voor 
talenten  en meervoudige intelligentie van kinderen. De 
thema’s van de kleutergroep sluiten aan bij de thema’s van 
Blink. 

2021-2022 ❖ Gesprekkencyclus: 
In schooljaar 2020-2021 is SPOLT gestart met de nieuwe 
gesprekkencyclus in het kader van personeelszorg. Deze 
gesprekken worden dit jaar voortgezet. Leerkrachten 
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werken verder aan hun eigen portfolio. t.b.v. de 
professionele ontwikkeling; 
 

❖ Portfolio: 
Dit jaar gaan we ons oriënteren op verschillende 
mogelijkheden en vormgevingen voor een digitaal portfolio 
voor de leerlingen; 
 

❖ Ruimte voor talenten/onderzoekend leren: 
Evaluatie, voortzetting en uitbreiding van het werken met de 
geïntegreerde methode Blink voor thematisch onderwijs.  

2022-2023 ❖ Gesprekkencyclus: 
Voortgang ingezette gesprekscyclus. Leerkrachten werken 
verder aan hun eigen portfolio, t.b.v. de eigen, professionele 
ontwikkeling; 
 

❖ Portfolio: 
Na de oriëntatie in schooljaar 2021-2022 gaan we dit jaar 
starten met een basisversie van het portfolio; 
 

❖ Ruimte voor talenten/ onderzoekend leren: 
Evaluatie, voortzetting en uitbreiding van het werken met de 
geïntegreerde methode Blink voor thematisch onderwijs.  
 
 

2023-2024  
❖ Gesprekkencyclus: 

Voortgang ingezette gesprekscyclus. Leerkrachten werken 
verder aan hun portfolio, t.b.v. de eigen, professionele 
ontwikkeling; 
 

❖ Portfolio: 
Na evaluatie van de basisversie van het portfolio breiden we 
het portfolio dit jaar verder uit; 
 

❖ Ruimte voor talenten/ onderzoekend leren: 
Evaluatie, voortzetting en uitbreiding van het werken met de 
geïntegreerde methode Blink voor thematisch onderwijs. 
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Leidend principe 4 Wereldschool: 
Werk maken van educatief partnerschap met ouders en actief de verbinding zoeken met de 
samenleving. 
 
 

2020-2021 ❖ Educatief partnerschap: 
Dit schooljaar maken we de keuze voor nieuwe 
gespreksvormen met ouders en leerlingen om het 
educatief partnerschap te versterken.  Door 
startgesprekken en het voeren van driehoeksgesprekken 
(leerkracht, ouder, kind) werken alle betrokkenen samen 
aan de ontwikkeling van het kind. 
Tijdens panel avonden gaan we samen met ouders in 
gesprek over uiteenlopende thema’s; 

2021-2022 ❖ Educatief partnerschap: 
Evaluatie en voortgang van de gespreksvormen met 
ouders en leerlingen en het organiseren van panel 
avonden over uiteenlopende thema’s; 

2022-2023 ❖ Educatief partnerschap: 
Evaluatie en voortgang van de gespreksvormen met 
ouders en leerlingen en het organiseren van panel 
avonden over uiteenlopende thema’s; 

2023-2024 ❖ Educatief partnerschap: 
Evaluatie en voortgang van de gespreksvormen met 
ouders en leerlingen en het organiseren van panel 
avonden over uiteenlopende thema’s. 

 
 
Leidend principe 5 Integrale school: 
Realiseren van kindcentra. Alle kinderen krijgen de kans om zich breed te oriënteren en te 
ontwikkelen. 
 
 

2020-2021 ❖ Contacten met partners: 
Dit schooljaar gaan we de contacten met deze partners 
(peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, kinderopvang) 
intensiveren. 

2021-2022 ❖ Contacten met partners: 
Contacten met partners onderhouden en intensiveren 
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2022-2023 ❖ Contacten met partners: 
Contacten met partners onderhouden en intensiveren 

2023-2024 ❖ Contacten met partners:  
Contacten met partners onderhouden en intensiveren 

 
Leidend principe 6 Lerende school; 
Medewerkers blijven in ontwikkeling en leren van en met elkaar. Zij zoeken de verbinding met 
de wetenschap en zijn aanspreekbaar op dagelijks handelen. 
 

2020-2021 ❖ Leergemeenschap: 
Het team van de Antoniusschool werkt vanuit een 
gezamenlijke verantwoordelijk en onderzoekende houding 
aan het onderwijs. Er is voortdurend sprake van reflectie 
op de dagelijkse praktijk en onderzoek naar aanpassingen 
en verbeteringen; 

 
❖ Scholing: 

De scholing van de individuele medewerkers en het team 
wordt afgestemd op de ontwikkeling van de school en de 
koers die het strategisch beleidsplan van SPOLT aangeeft. 
Medewerkers van de school nemen deel aan regiegroepen 
om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 
 

❖ Praktijkonderzoek: 
De schoolleider  voert in het kader van haar opleiding tot  
toekomstbewust schoolleider  in samenwerking met de 
teamleden een onderzoek uit naar een probleem uit de 
eigen praktijk.  
 
 

2021-2022 ❖ Leergemeenschap: 
Voortzetting van het werken in een leergemeenschap. Er is 
een voortdurend proces van reflectie- aanpassing-
verbetering van de dagelijkse praktijk;  
 

❖ Scholing: 
De scholing van de individuele medewerkers en het team 
wordt afgestemd op de ontwikkeling van de school en de 
koers die het strategisch beleidsplan van SPOLT aangeeft. 
Medewerkers van de school nemen deel aan regiegroepen 
om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 
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2022-2023 ❖ Leergemeenschap: 
Voortzetting van het werken in een leergemeenschap. Er is 
een voortdurend proces van reflectie- aanpassing-
verbetering van de dagelijkse praktijk; 
 

❖  Scholing: 
De scholing van de individuele medewerkers en het team 
wordt afgestemd op de ontwikkeling van de school en de 
koers die het strategisch beleidsplan van SPOLT aangeeft. 
Medewerkers van de school nemen deel aan regiegroepen 
om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 
 
 
 

2023-2024 ❖ Leergemeenschap: 
Voortzetting van het werken in een leergemeenschap. Er is 
een voortdurend proces van reflectie- aanpassing-
verbetering van de dagelijkse praktijk;  
 

❖ Scholing: 
De scholing van de individuele medewerkers en het team 
wordt afgestemd op de ontwikkeling van de school en de 
koers die het strategisch beleidsplan van SPOLT aangeeft. 
Medewerkers van de school nemen deel aan regiegroepen 
om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 
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8. Overzicht verplichte activiteiten 
De verplichte activiteiten komen deels voort uit de wet- en regelgeving maar ook voor een 
deel uit het kwaliteitsbeleid van de Heihorst. Doel van met name de laatstgenoemde 
onderdelen is uiteraard het trekken van conclusies en doen van aanbevelingen naar de 
toekomst in het kader van onze kwaliteitszorg. 

 
 

Beleidsterrein jaar/frequentie activiteit 

Onderwijs 2 x per schooljaar Evaluatie samen met het 
team van de beschreven 
ambities, het trekken van 
conclusies daaruit en het 
formuleren van verdere 
acties. 

Onderwijs jaarlijks, mei Samenstellen van het 
schoolontwikkelplan, 
afgeleid van dit schoolplan 
2020-2024 

Onderwijs en organisatie jaarlijks, juni Samenstellen 
schooljaarverslag op basis 
van teamevaluatie 

Onderwijs en organisatie jaarlijks, september Bespreken (jaar)plan van 
aanpak (Arbo) in team en 
medezeggenschapsraad 

Organisatie 2x per schooljaar Uitvoeren ontruimingsplan + 
nabespreking 

Onderwijs en organisatie 1 x per 2 jaar, SPOLT leidend Houden van 
tevredenheidspeilingen/ 
KMPO 

Onderwijs en organisatie jaarlijks 
 
 
vierjaarlijks 

Houden van Ri&E, opstellen 
plan van aanpak, acties in 
schooljaarplan opnemen. 
Externe toetsing van RI&E. 

Onderwijs en organisatie jaarlijks Houden van doelstellende-, 
start en/of 
ontwikkelingsgesprekken 
(zie nieuwe gesprekscyclus 
SPOLT) 
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Onderwijs en organisatie jaarlijks Uitwerken verdelingsbeleid 

Onderwijs en organisatie  jaarlijks, december Jaarbegroting vaststellen 

Onderwijs en organisatie jaarlijks, december/januari Toelichten jaarbegroting aan 
personeel en 
medezeggenschapsraad 

Onderwijs en organisatie jaarlijks oktober/december actualiseren 
meerjarenbegroting 

Onderwijs en organisatie jaarlijks, januari Toelichten 
meerjarenplanningen aan 
personeel en 
medezeggenschapsraad 

Beheer jaarlijks, november Onderhoudsplanning 
Actualiseren i.s.m. facilitair 
manager Spolt 
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Bijlage 1: Functie schoolplan Basisschool Antonius 

Het schoolplan is onderdeel van de binnen Antonius/SPOLT gehanteerde plancyclus. Op basis 
van hetgeen op stichtingsniveau aan kaders en beleid geformuleerd is (in het strategisch 
beleidsplan) wordt in het schoolplan geduid welke ontwikkelingen de komende jaren 
(2020/2021-2024/2025) aan bod zullen komen. 

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in koersuitspraken, eigen beleidsvoornemens van 
concretere aard en verplichte activiteiten. Het schoolplan is algemeen van aard, de vertaling 
vindt plaats in het schoolontwikkelplan (per schooljaar, startend met het schoolontwikkelplan 
2020-2021). In dit plan wordt daar waar nodig en mogelijk in s.m.a.r.t.-termen geformuleerd 
wat voor dát jaar geagendeerd staat. Team en medezeggenschapsraad worden (eveneens) 
nauw betrokken bij deze schoolontwikkelplannen. In het schooljaarverslag wordt vervolgens 
de evaluatie van het afgelopen schooljaar beschreven. Daarnaast worden conclusies 
getrokken welke effect voor het volgend jaar kunnen hebben.  In overzicht weergegeven: 

    Plancyclus Antonius     

Wet-
/Regelgevi
ng 

  Kernwaarden SPOLT   Maatschappij 

 

BELEIDSKADERS OP SPOLT-NIVEAU 

Organisatie Onderwijs Personeel Beheer 

 

   Strategisch Beleidsplan                 Schoolplan 

        In Essentie Anders’ 

Richtinggevende 
uitspraken voor 4 jaar 

 
    2020/2021-2024/2025 

Richtinggevende uitspraken 
voor 4 jaar 
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    Schoolontwikkelplan 

    2020/2021 (e.v.) 

Concretisering planjaar 

 

Jaarverslag SPOLT   Schooljaarverslag 

Evaluatie SBP en 
bepalen voortgang 

  Evaluatie 
schoolontwikkelplan 

en bepalen voortgang 
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Bijlage 2: Overzicht documenten 
Tal van documenten liggen ten grondslag aan dit schoolplan 2020-2024 of geven aan hoe de 
Antonius dagelijks onderwijs, opvoeding en zorg biedt. Een overzicht van de belangrijkste 
(beschikbare) documenten:    

 
❖ Strategisch Beleidsplan SPOLT ‘In essentie anders’; 
❖ Managementrapportage 2018-2019 en 2019-2020 t.b.v. overleg College van Bestuur; 
❖ Schoolplan 2015-2019, de basis van dit nieuw schoolplan met bijbehorende 

schoolontwikkelplannen en evaluaties; 
❖ Schoolgids 2020-2021; 
❖ Veiligheidsplan inclusief anti-pestbeleid (in ontwikkeling); 
❖ Schoolregels en afspraken, geactualiseerd in schooljaar 2017-2018; 
❖ Scol en Monitor Sociale Veiligheid; 
❖ Schoolondersteuningsprofiel; 
❖ Toetskalender 2020-2021; 
❖ Overzicht methodes; 
❖ Toelatingsbeleid (notitie SWV: van indiceren naar arrangeren) 
❖ (Nieuwe) Gesprekscyclus SPOLT (vastgesteld april 2020, start schooljaar 2020-2021); 
❖ Verantwoording eindopbrengsten (middels schoolgids naar ouders en inspectie); 
❖ Monitoring prestaties en voortgang in het voortgezet onderwijs (in ontwikkeling); 
❖ Afspraken en notulen n.a.v. studiedagen 2019-2020; 
❖ Lesobservaties/klassenbezoeken; 
❖ Scholingsplan (in ontwikkeling); 
❖ Verslagen Medezeggenschapsraad 2019-2020. 

 
Ook zijn gebruikt onderstaande (eveneens beschikbare) op SPOLT-niveau vastgestelde 
beleidsplannen: 
 
❖ Mobiliteitsbeleid; 
❖ Functieboek SPOLT; 
❖ Ziekteverzuimbeleid; 
❖ Scholingsbeleid SPOLT; 
❖ Lief- en leedbeleid; 
❖ Gedragscode SPOLT; 
❖ Sponsorbeleid; 
❖ ICT-beleidsplan; 
❖ Beleidsnotitie Wetenschap en Techniek; 
❖ Visie en doelstellingen cultuureducatie; 
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❖ Overgang PO naar VO; 
❖ (Concept-)Beleidsplan De veilige school; 
❖ Beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


