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Doel schoolplan 
Dit schoolplan is het beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzes we voor de 
schoolplanperiode 2015 - 2019 op deze school hebben gemaakt.  
 
Het is opgesteld binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van de Dr. Schaepmanstichting. 
Dit beleid is kort samengevat in hoofdstuk 1. Op basis daarvan zijn de specifieke doelen voor onze 
school bepaald, rekening houdend met de huidige stand van zaken van het onderwijs en de 
omgevingsfactoren, die van invloed zijn op het functioneren van de school.  
 
Het schoolplan geeft aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met 
het onderwijs op deze school en hoe we dat dagelijks vorm zullen geven. 
 
Samenhang in het schoolplan 
Dit plan bestaat uit verschillende onderdelen. Het spreekt voor zich dat die een grote mate van 
samenhang vertonen. 
Op basis van het strategisch beleid van het bestuur formuleren wij in hoofdstuk 2 de missie en 
visie van de onze school. Om samenhang te waarborgen en ons niet te verliezen in details hebben 
we daaruit voortvloeiend een beperkt aantal strategische keuzes gemaakt.  
Onze onderwijskundige vormgeving is beschreven in het kwaliteitshandboek. Ter voorbereiding 
op dit schoolplan hebben we dit onderdeel geëvalueerd om vast te stellen welke veranderingen 
we in dit kader in de komende schoolplanperiode in willen voeren. Een beknopte samenvatting 
van deze evaluatie vindt u in hoofdstuk 3 van dit schoolplan met daarin de voorgenomen 
veranderingen in de komende jaren. Deze zijn tevens opgenomen in de meerjarenplanning in 
hoofdstuk 6. 
Het personeelsbeleid op onze school heeft direct verband met het onderwijskundig beleid. In het 
Integraal personeels beleidsplan wordt dit beleid uitvoerig beschreven. In dit verband geven we in 
hoofdstuk 4 aan welke personele consequenties verbonden zijn aan de plannen voor de periode 
2015 - 2019. 
Ontwikkelen en bewaken van de in dit plan beschreven kwaliteit van het onderwijs is een 
belangrijke opdracht van de school. In het betreffende hoofdstuk 5 beschrijven we de cyclische 
werkwijze die we hanteren om dit te realiseren.  
Alle geplande veranderingen worden kort samengevat in hoofdstuk 6: de meerjarenplanning.  
 
Deze meerjarenplanning en de ontwikkelingen in de loop van de tijd zijn richtinggevend voor  
gedetailleerde actieplannen, die jaarlijks opgesteld worden. Uitvoering vindt plaats nadat het 
bestuur het plan heeft geaccordeerd heeft en zorg kan dragen voor de benodigde faciliteiten.  
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Totstandkoming 

Het schoolteam heeft onder leiding van de directie gewerkt aan de totstandkoming van dit 
schoolplan.  
Op basis van de beschrijvingen in het voorgaande schoolplan en informatie over nieuwe en/of op 
handen zijde ontwikkelingen heeft het schoolteam tijdens een teambijeenkomst de missie en de 
visie van de school vastgesteld. Op dat moment zijn ook nadrukkelijk de eigen wensen van de 
personeelsleden aan bod geweest. Daarmee is door het team de richting aangegeven waarin de 
school zich zou moeten ontwikkelen.  
 
Daarnaast zijn gegevens verzameld, die duidelijk maakten, welke positie de school aan het eind 
van de vorige schoolplanperiode innam op de verschillende beleidsterreinen. Daarbij is gebruik 
gemaakt van de volgende gegevens: 

● De evaluatie van het schoolplan 2011 - 2015 van de school, dat is opgesteld in 2011. 
● De meest recente inspectierapporten. 
● Tevredenheidsmetingen van ouders, leerlingen en medewerkers. 
● De jaarlijkse evaluaties van de schoolontwikkelplannen. 
● Analyse van de leerresultaten op basis van methodeonafhankelijke toetsen. 
● Omgevingsanalyse, die aangeeft hoe de school gewaardeerd wordt in de wijk en de 

samenwerking met de daar aanwezige instanties en instellingen. 
 
De (SWOT)analyse van deze gegevens, afgezet tegen de geformuleerde missie en visie heeft 
geresulteerd in een aantal strategische keuzes, die naar het oordeel van het team leidend en 
richtinggevend zijn voor de beoogde concrete doelen. 
Het schoolteam stelt zich onder leiding van de directie verantwoordelijk voor de uitvoering van dit 
schoolplan in de komende vier jaar. 
Het bevoegd gezag stelt zich door middel van de akkoordverklaring verantwoordelijk voor het 
ondersteunen en bewaken van hetgeen in het schoolplan is beschreven. 
Het bevoegd gezag stelt zich garant voor het gericht inzetten van middelen voor het 
ondersteunen van dit schoolplan. 
De directie stelt het schoolbestuur jaarlijks op de hoogte van de bereikte doelen door middel van 
een jaarverslag. 
 
Samenhang met andere documenten 
De schoolgidsen in de periode 2015 - 2019 worden samengesteld op basis van de inhouden van 
het schoolplan. In dit schoolplan verwijzen we naar de volgende documenten, die aanwezig zijn 
op onze school: 

● kwaliteitshandboek 
● integraal personeelsbeleidsplan 
● schoolgids 
● schoolondersteuningsprofiel 
● schooljaarplan 
● ondersteuningsplan samenwerkingsverband (www.SWV2302.nl) 
● cultuurbeleidsplan 

. 
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Vaststelling 

 
Het schoolplan is vastgesteld in de vergadering van het schoolteam d.d. ……………………………… 
 
 
 
 
………………………………..………………. directeur.  
 
 
 
 
De MR heeft instemming verleend met het schoolplan d.d. …………………………………………………… 
 
 
 
 
………………………………………..………. voorzitter van de MR. 
 
 
 
 
Het schoolplan is vastgesteld door het bestuur van de school d.d. ………………………………………… 
 
 
 
 
………………………………………………… Voorzitter van het bestuur van de……………………..……………… 
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1.1. Inleiding 
Ter voorbereiding op de schoolplanperiode 2015 - 2019 heeft het bestuur volgens een vooraf 
vastgesteld traject de strategische keuzes op bestuursniveau bepaald voor de komende 
schoolplanperiode. Deze keuzes zijn kader stellend voor de op te stellen schoolplannen van de 
afzonderlijke scholen. Toch dienen ze voldoende ruimte te geven om als school eigen specifieke 
invullingen te geven afgestemd op bijzondere omstandigheden of op vormgeving van een 
specifiek concept.  
Alvorens het strategisch beleid definitief vast te stellen is hierover uitvoerig overlegd met 
directies, het IB-, ICT- en IO netwerk en is het beleid besproken in de schoolteams. De GMR heeft 
instemming verleend aan dit strategisch beleidsplan voor de periode 2015 - 2019. 
 
Hetgeen hierna volgt zijn de essenties van het geformuleerde beleid vastgelegd in het 
koersdocument  
 
1.2. De missie 
De Dr. Schaepmanstichting is trots op het feit dat we uitblinken in goed onderwijs en hoge 
opbrengsten. We zijn continu gericht op verbetering van het leren van de kinderen. We zijn goed 
in het bieden van een veilige plek, waar kinderen zich ontwikkelen, graag zijn en zich thuis voelen. 
We bieden structuur en zorgen voor een doorgaande lijn op pedagogisch en didactisch gebied. 
We hebben oog voor datgene wat de maatschappij aan vaardigheden van onze kinderen vraagt in 
de nabije toekomst en stemmen ons onderwijs daarop af.  
Kenmerkend is onze betrokkenheid op alle niveaus in de stichting. We geloven in het 
samenwerken met elkaar en het leren van elkaar. Dit sluit aan bij ons motto: samen sterk in 
ontwikkeling! 
 
1.3. De visie 
We staan voor een nieuwe planperiode. Een periode waarin we nog nadrukkelijker oog willen 
hebben voor de individuele talenten van iedere leerling die één van onze scholen bezoekt. We 
willen daarbij uitdagend zijn in ons onderwijs en inspelen op de leerbehoeften van onze 
leerlingen. Daarin zien we een belangrijke ondersteunende rol voor ICT, welke het mogelijk maakt 
om leerroutes beter aan te passen aan de mate van ondersteuning die iedere individuele leerling 
heeft. Daardoor is begeleiding op maat nog beter mogelijk.  
 
Ons onderwijsaanbod biedt de brede vorming die recht doet aan de diverse talenten van onze 
leerlingen. Om het leerproces van de leerlingen te begeleiden, zetten wij goed opgeleide 
leerkrachten in en eisen basisvaardigheden van iedereen. Wij werken met leerkrachten die 
kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen door te differentiëren binnen de les in 
instructie en in feedback.  
Wij werken met teams die zich collectief professionaliseren, op dusdanige wijze dat iedereen 
binnen onze stichting zich eigenaar voelt. Leiderschap van directies en bestuur zijn daarbij 



7 
 

noodzakelijk. Hier staan we voor en door dit te realiseren dragen wij bij aan brede individuele 
ontplooiing van elk kind dat klaar is voor de samenleving van morgen. 
 
1.4. Strategische keuzes 
Analyse van: evaluatie van het voorgaande strategisch plan, door de scholen verstrekte gegevens, 
rapportages van externen, etc. leverde een overzicht op van de sterktes, zwaktes kansen en 
bedreigingen van de hele organisatie op. Deze gegevens werden gebruikt bij het bepalen van de 
strategische keuzes. Criterium bij de keuzes zijn de doelen, die het bestuur in de komende 
beleidsperiode wil realiseren. 
 
Hierna volgt een opsomming van deze strategische keuzes met per keuze een toelichting. 
 
1.4.1.  Eigentijds onderwijs 
 
Waarom willen we dit? 
We geloven dat leerlingen met onze ondersteuning, vanuit eigen positieve kracht, talenten 
kunnen ontwikkelen. Het is onze opdracht om uit ieder kind te halen wat erin zit; het te helpen 
deze talenten te ontwikkelen en te benutten. Ons onderwijs neemt de onderwijsbehoeften van 
kinderen als belangrijk uitgangspunt. Daarom vinden wij het van belang om specifiek aandacht te 
geven aan en kennis te hebben van rekenen en taal, en willen we juist komende periode ook 
nadrukkelijk inzetten op het gebied van hoogbegaafdheid en gedrag. Onze basis is helder: ons 
onderwijs rust kinderen toe met de vaardigheden taal, rekenen en lezen. Maar daarnaast richten 
we ons ook op vaardigheden die nodig zijn om verantwoordelijk burger te kunnen zijn in de 21e 
eeuw.  
 
Waar willen we naartoe? 
➢ In 2019 is Passend Onderwijs zichtbaar op alle scholen; er is een zorgstructuur ingericht en 

effectief in praktijk, die helder en transparant is voor alle betrokkenen. Zowel op 
stichtingsniveau als op de scholen is passend onderwijs vanzelfsprekend. De middelen worden 
zoveel als mogelijk ingezet ten behoeve van de zorg binnen de scholen.  

➢ Handelingsgericht en opbrengstgericht werken is in 2019 geborgd op alle scholen. Er wordt op 
alle scholen effectief reken- en leesonderwijs gegeven.  

➢ Onderwijs vormt de volwassenen van de toekomst. In 2019 heeft iedere school van de Dr. 
Schaepmanstichting in zijn visie beschreven hoe haar aanbod inspeelt op de eisen die aan 
burgers in de 21e eeuw worden gesteld. Er wordt eigentijds onderwijs gegeven op alle 
scholen, waarbij aandacht wordt besteed aan het aanleren van vaardigheden in brede zin.  

➢ Wij werken voortdurend aan het creëren van een veilig pedagogisch klimaat op iedere school.  
➢ In 2019 is helder beschreven hoe de katholieke identiteit binnen onze stichting wordt 

vormgegeven.  
 
Hoe komen we daar? 
Verdere implementatie en borging van OGW en HGW  
Binnen de Dr. Schaepmanstichting worden opbrengstgericht en handelingsgericht werken als 
natuurlijk onderdeel van de dagelijkse onderwijspraktijk beschouwd. Leerkrachten voelen zich 
verantwoordelijk voor en zijn in staat om effectief en boeiend onderwijs te geven. Dit vertaalt zich 
in goede opbrengsten: behaalde streefdoelen en/of gewenste vaardigheidsgroei op leerling-, 
groep- en schoolniveau. Iedere school werkt stelselmatig aan de ontwikkeling van individuele 
medewerkers en het team, gericht op het kunnen realiseren van opbrengstgericht en 
handelingsgericht onderwijs.  
Er zal de komende jaren specifieke aandacht zijn voor het borgen van technisch en begrijpend 
leesonderwijs. Daarnaast wordt vooral ingezet op effectief rekenonderwijs, waarbij speciale 
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aandacht is voor passend onderwijs voor leerlingen met rekenmoeilijkheden. Dit gebeurt in de lijn 
van het Protocol ERWD (Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie). 
 
Preventieve, schoolbrede aanpak pedagogisch klimaat  
Een groot deel van de leerlingen gedijt goed in een positief en voorspelbaar schoolklimaat, met 
heldere regels en duidelijke verwachtingen ten aanzien van gedrag en een passend 
onderwijsaanbod dat aansluit bij de interesses en leerstijlen van leerlingen. Er zijn echter 
leerlingen die risico lopen op het ontwikkelen van problemen in gedrag. Voor deze kinderen zijn 
meer specifieke interventies nodig op het gebied van leren en/of gedrag. In de huidige praktijk 
gaat vaak de meeste tijd, emotie en aandacht uit naar de interventies voor die laatstgenoemde 
groep. We willen op dat er op alle scholen van de Dr. Schaepmanstichting een veilig pedagogisch 
klimaat is, zodat álle kinderen kunnen gedijen en geen kinderen worden buitengesloten of gepest. 
Om dat te realiseren voldoen alle scholen aan 5 pijlers: een schoolbrede aanpak (1), met een 
preventieve insteek (2), die data-gestuurd is (3), gericht is op het aanleren van gewenst gedrag (4) 
en die samenwerking met ouders en zorg belangrijk vindt en vormgeeft (5). 
 
(Hoog)begaafdheid 
De Dr. Schaepmanstichting zal in de komende periode sterk inzetten op het signaleren en 
begeleiden van hoogbegaafde kinderen. Daarin zullen 2 sporen worden gevolgd: In alle leerjaren 
wordt de kennis, over de manier van leren van deze kinderen vergroot. Op iedere school zal een 
leerkracht worden opgeleid tot specialist hoogbegaafdheid. Hiermee zorgen we voor een 
doorgaande lijn in het onderwijsaanbod aan deze specifieke groep kinderen.  
Daarnaast wordt er een bovenschoolse ‘Top-klas’ opgericht voor hoogbegaafde kinderen in de 
groepen 5-7. Dit zijn leerlingen die gebaat zijn bij een passend en uitdagend onderwijsaanbod, 
waarbij ruimte wordt gecreëerd voor activiteiten die een beroep doen op de specifiek voor 
(hoog)begaafden kenmerkende leereigenschappen en die binnen het reguliere aanbod 
onvoldoende tot hun recht komen. Dit gebeurt onder leiding van gespecialiseerde leerkrachten. 
Deze leerlingen kunnen hier één dag per week onderwijs volgen. Voor de leerlingen in groep 8 is 
er de mogelijkheid om een dagdeel per week onderwijs op het VO te volgen. 
 
Eigentijds onderwijs 
In de huidige maatschappij zijn scholen geen exclusieve leeromgevingen meer. Leerlingen leren 
ook buiten school en maken daarbij veelvuldig gebruik van digitale omgevingen. Daarnaast wordt 
van ons en onze leerlingen steeds meer verwacht dat we ons flexibel kunnen opstellen en 
aanpassen aan de veranderende omstandigheden in leven, leren en werken. Dat vergt andere 
vaardigheden dan vroeger: samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, 
probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale/culturele vaardigheden zijn van belang. 
Op de scholen van de Dr. Schaepmanstichting krijgen kinderen mogelijkheden om deze 
vaardigheden te oefenen, zo veel als mogelijk geïntegreerd in onze werkwijze en niet als 
losstaand doel. In de school worden verschillende werkvormen ingezet die het oefenen van deze 
vaardigheden stimuleren. Daarnaast wordt er een rijke leeromgeving gecreëerd waarin talenten 
kunnen worden ontdekt en versterkt. De scholen zullen in hun visie en werkwijze op zoek gaan 
naar een werkwijze die past bij de leerlingen en bij de visie en cultuur van de school zelf.  
 
 
ICT, een must-have in het onderwijs 
Eigentijds onderwijs is niet denkbaar zonder daarbij ICT te betrekken. De Schaepmanstichting 
zorgt ervoor dat de scholen in de formulering van hun visie ingaan op ICT en het gebruik daarvan 
in het onderwijs. De Schaepmanstichting ontwikkelt daarnaast nieuwe doelstellingen ten aanzien 
van de inzet van ICT, waarbij een verbinding wordt gelegd met de ontwikkeling van kinderen en 
de onderwijsdoelen.  
 



9 
 

Identiteit 
De Dr. Schaepmanstichting stelt zich verantwoordelijk voor het verzorgen van kwalitatief en 
dynamisch primair katholiek onderwijs in Hengelo. In de komende jaren zal de stichting de 
concretisering hiervan uitwerken binnen de beschreven maatschappelijke en 
onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen van het strategisch beleid.  
 
1.4.2  Personeel 
 
Waarom willen we dit? 
“Talent werkt alleen als dit wordt gezien”1. De Dr. Schaepmanstichting ziet personeel als de 
belangrijkste factor bij het realiseren van de doelstellingen van de Stichting. Het onderwijs staat 
of valt met kwaliteit van de leidinggevenden, van degenen die het onderwijs verzorgen en van 
hen die daarbij ondersteunen. We vinden dat al onze medewerkers moeten beschikken over 
basiscompetenties die nodig zijn om kwalitatief goed onderwijs te geven. Naast 
competentiemanagement willen we inzetten op talentmanagement. Werken vanuit talent zorgt 
voor hogere opbrengsten, maar vooral ook voor werkplezier, trots en betrokkenheid. Werken 
vanuit talent draagt hierdoor bij aan een duurzame inzet van medewerkers.  
 
Waar willen we naartoe? 
De Dr. Schaepmanstichting zorgt voor duurzame inzet van haar personeelsleden en voor optimale 
arbeids- en leeromstandigheden voor personeelsleden. 
➢ Alle personeelsleden beschikken over de competenties zoals die door SBL voor leraren en 

door de NSA voor schoolleiders zijn gedefinieerd.  
➢ In 2019 zijn de talenten (kwaliteiten) van alle medewerkers van de Dr. Schaepmanstichting in 

beeld gebracht. 
➢ Het scholingsaanbod is afgestemd op de doelen van het strategisch beleidsplan en de 

ontwikkeling van personeelsleden en teams. 
➢ In 2019 is er binnen onze stichting sprake van een professionele leercultuur.  
➢ In 2019 is er sprake van evenwichtige schoolteams, die in staat zijn om de ambities op 

schoolniveau te realiseren. 
 
Hoe komen we daar? 
Werkplezier, trots en betrokkenheid  
Het verhogen van werkplezier, trots, tevredenheid en betrokkenheid vraagt om een gerichte 
aanpak. De Dr. Schaepmanstichting ontwikkelt een plan om deze gerichte aanpak te 
verwezenlijken. Uitgangspunt hierbij is het zien, ontwikkelen en inzetten van talent. Schoolleiders 
leren dit op planmatige wijze in te zetten en toe te passen. De IPB-cyclus wordt verrijkt met 
ontwikkelingsgerichte gesprekken die talent in beeld brengen. Dit talent wordt verder ontwikkeld 
om zo ons onderwijs te verbeteren en boeiend te houden.  
Gesprekscyclus: hoe functioneer ik, wat kan ik goed en wat kan beter? 
We waarborgen de gesprekscyclus. Bekwaamheidsdossiers worden (waar nodig) op orde gebracht 
en gehouden. We maken de koppeling tussen competenties en talent. De bekwaamheidsdossiers 
en de gesprekscyclus komen in een digitaal systeem dat past bij onze wensen en voldoet aan alle 
eisen volgens de wet op privacy. Het lerarenregister gaat daarbij deel uit maken van onze IPB-
cyclus. 
 
Leren met en van elkaar 
De Dr. Schaepmanstichting bevordert netwerk-leren, onder andere door kenniskringen en andere 
(virtuele) leergemeenschappen in te richten. De spil hierin wordt de Schaepman Academie. Deze 

                                                
1

 Luk DeWulf “ Ik kies voor mijn talent” (2009) 
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verzorgt relevante (na)scholing voor alle medewerkers en is een bron van informatie en kennis die 
medewerkers kunnen raadplegen om kennis en vaardigheden te vergroten. 
 
Uitwisseling en mobiliteit 
De Dr. Schaepmanstichting bevordert de (tijdelijke) uitwisseling van personeelsleden tussen 
scholen en vrijwillige/verplichte mobiliteit. Dit vanuit de wens om te komen tot evenwichtige 
schoolteams waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de competentie en talenten van 
medewerkers. Dit om kansen te creëren voor ons personeel om zich niet alleen continu te kunnen 
ontwikkelen maar ook om talent en opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk toe te 
passen.  
 
Organisatiecultuur en structuur 
Elke school kent een eigen schoolcultuur. Schoolleiders hebben de huidige en gewenste cultuur 
van hun scholen in beeld en kunnen een proces in gang zetten om verder toe te werken naar een 
professionele cultuur die past bij de eigenheid van de school. Schoolleiders richten de 
schoolorganisatie zo in dat deze structuur bijdraagt aan het verzorgen van goed onderwijs en het 
inzetten van talent. 
 
1.4.3. Doorgaande ontwikkelingslijnen 
 
Waarom willen we dit? 
We geloven dat kinderen ons vertrekpunt zijn.  Het pedagogisch en didactisch handelen van 
professionals moet erop gericht zijn dat kinderen en ononderbroken ontwikkeling kunnen 
doormaken. Voor die ontwikkeling is een veilige omgeving een belangrijke voorwaarde. De ouders 
zijn partners van de professional. En als professionele organisaties moeten we met elkaar 
samenwerken.  
 
Waar willen we naartoe? 
➢ In 2019 zijn al onze scholen een kindcentrum; 

▪ De Dr. Schaepmanstichting realiseert kindcentra voor kinderen van 2 tot 12, met op 
termijn een doorgaande lijn van 0 -12. Dit realiseren we in samenwerking met de 
partnerorganisaties. Waar mogelijk en wenselijk doen we dit in eigen beheer.  

▪ Iedere school is een kindcentrum in een organisatorische eenheid zonder schotten, met 
één aansturing, en een flexibele en ontschotte inzet van personeel. Hierbij is er een 
ononderbroken ontwikkelingslijn voor onderwijs en ondersteuning (zorg).  

➢ In 2019 heeft de Dr. Schaepmanstichting in samenwerking met partners een ‘Commissie 10-
14’, die zorgdraagt voor een doorgaande lijn voor kinderen van 10 tot 14 jaar, die 
ondersteuning nodig hebben. Tevens is de digitale overdracht georganiseerd, inclusief een 
eenduidige aanmeldingsprocedure betreffende de overgang van PO naar VO. 

 
 
Hoe komen we daar? 
Ontwikkeling IKC 
Als vertrekpunt in 2015 geeft de Dr. Schaepmanstichting in overleg met de partners de organisatie 
en het management van de kindcentra nader vorm. Gezamenlijk worden regelingen ontwikkeld 
die duidelijk maken tot welke (financiële) inbreng ieder van de partners verplicht is en hoe de 
verantwoordelijkheden binnen de kindcentra liggen.  
We streven naar kindcentra bestaande uit één organisatie, met één leidinggevende, vanuit één 
personeelsbeleid en financieel kader, met  één pedagogisch en educatief plan en ruime dag-
arrangementen. Waarbij de instellingen zoveel als mogelijk onder één bestuur vallen en fysiek zijn 
geclusterd op één plek. Om de (financiële) kansen en risico’s in beeld te brengen wordt er in 2015 
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onderzoek gedaan, waarna we middels een op te stellen stappenplan, onze ambitie willen 
realiseren. 
 
Doorgaande lijn onderwijs en zorg 
Binnen de kindcentra vindt planmatige professionalisering plaats; deskundigheidsbevordering die 
bijdraagt aan professioneel en opbrengstgericht handelen. Daarbij wordt één zorgroute 
gehanteerd, waarbij we voor ieder kind een passende plek kunnen bieden.  
We werken planmatig aan het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Het doel daarbij is, in 
partnerschap met ouders zo goed mogelijk bij de ontwikkelingsbehoefte van het kind aan te 
sluiten. 
 
‘Commissie 10-14’ 
De Dr. Schaepmanstichting zal in samenwerking met onze partners een commissie 10-14 
inrichten. Deze commissie brengt advies uit over die leerlingen bij wie in het PO getwijfeld wordt 
over welke vorm van V(S)O het beste bij hen past. Leerlingen vanaf groep 6 kunnen daarvoor door 
het PO worden aangemeld. De commissie 10-14 geeft vervolgens een ‘leidend’ advies af aan de 
basisschool. 
 
Handreiking advies VO 
Wij maken in afstemming met onze partners een plaatsingswijzer in schooljaar 2015/2016. Deze 
plaatsingswijzer is ervoor om het plaatsingsadvies en de integrale onderbouwing te 
ondersteunen. Bij het vaststellen van het juiste schooltype en mogelijke extra ondersteuning ligt 
de nadruk op de kwaliteit in onze scholen. Het tijdig signaleren van de leerlingen, die in het VO 
extra ondersteuning nodig hebben is cruciaal voor een succesvolle plaatsing. De ‘warme’ 
overdracht blijft naast de plaatsingswijzer van belang om onze kinderen een goede overgang naar 
het VO te laten realiseren. 
 
Digitale overdracht (OSO) 
Vanaf 2016 werken we met een digitaal overstapdossier binnen onze bestaande 
leerlingvolgsysteem. De nieuwe school kan op haar beurt binnen haar eigen leerlingvolgsysteem 
een overstapdossier via OSO opvragen. De OSO stelt vervolgens eenmalig een beveiligde 
verbinding tussen beide scholen beschikbaar, waarmee het dossier overgebracht wordt. 
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1.4.4. Kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg 

 
Waarom willen we dit? 
Het verwezenlijken van al onze ambities vraagt om een planmatige manier van werken. Deze 
manier draagt enerzijds bij om onze kwaliteit te verhogen en anderzijds om te verantwoorden 
waar wij mee bezig zijn. Deze verantwoording zijn wij verschuldigd aan onze achterban (ouders en 
leerlingen), onze medewerkers en externe instanties (o.a. inspectie). 

 
Waar willen we naartoe? 
➢ We werken voortdurend aan een goed systeem voor kwaliteitszorg (INK model), waarmee wij 

in een cyclisch proces (plan-do-study-act) aantoonbaar werken aan het optimaliseren van 
onze kwaliteit. We besteden daarbij ook aandacht aan het borgen van verworvenheden.  

➢ In 2019 kunnen alle scholen hun opbrengsten verantwoorden, zowel aan het bestuur als aan 
andere belanghebbenden, zoals ouders. Het gaat niet uitsluitend om opbrengsten op het 
terrein van taal en rekenen, maar ook om vaardigheden die nodig zijn in de 21e eeuw. 

➢ In 2019 handelen alle medewerkers vanuit het besef dat kwaliteit en kwaliteitszorg intrinsieke 
onderdelen zijn van hun professionaliteit. 

➢ In 2019 zetten we interne en externe audits in om onze kwaliteitszorg te optimaliseren. 
 
Hoe komen we daar? 
Plan-do-study-act 
De PDSA-cyclus borgt deze manier van werken door planmatig de fasen Plan-Do-Study-Act te 
doorlopen. Met dit principe wordt aangegeven dat voor het bereiken van een hogere kwaliteit 
een continue cyclus op gang moet worden gebracht van het plannen van acties, het ten uitvoer 
brengen van geplande acties, het onderzoeken of de resultaten van de acties werkelijk zijn zoals 
was beoogd, en het bijsturen of bijstellen van de uitvoering of plannen naar aanleiding van de 
checkresultaten.  
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Tevredenheidsonderzoek 

Volgens een vaste cyclus worden leerlingen, ouders en leerlingen bevraagd naar hun beleving van 
onze kwaliteit. De uitkomsten hiervan worden gebruikt om planmatig de kwaliteit te verhogen. 
Daarnaast maken we gebruik van de Risico Inventarisatie & evaluatie (RiE) om onze kwaliteit te 
beoordelen en vandaaruit deze te verbeteren. 
 
Audits 
We willen onze kwaliteitszorg optimaliseren door het inzetten van interne en externe audits. We 
werken hierbij volgens een vaste cyclus. Hiervoor wordt in schooljaar 2015/2016 een plan 
gemaakt, waarin de cyclus wordt uitgewerkt en taken en verantwoordelijkheden worden 
beschreven. Dit plan zal vanaf schooljaar 2016/2017 in praktijk worden gebracht.  
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2.1. Inleiding 
Dit hoofdstuk is dragend voor ons werk in de komende schoolplanperiode. We verantwoorden 
hier vanuit welke opvattingen het onderwijs verzorgd wordt. Deze opvattingen zijn gebaseerd op 
de visie van het  schoolteam en de conclusies, die we als schoolteam getrokken hebben uit de 
verzamelde gegevens, de informatie over nieuwe en te verwachten ontwikkelingen. Dit alles 
binnen de kaders van het door het bestuur vastgesteld strategisch beleid. (zie hoofdstuk 1). 
Daarnaast hebben we een analyse uitgevoerd met betrekking tot het onderwijs op onze school. 
Dat heeft geresulteerd in een aantal sterke en zwakke kanten van onze organisatie en kansen en 
bedreigingen in de nabije toekomst. Dit overzicht is gebruikt om de best mogelijke strategische 
keuzes te maken voor de toekomst. 
 
2.2 Onze missie 
 

Deze wordt in het schooljaar 2015-2016 binnen de teams van de locaties besproken. 

De huidige missie is algemeen voor KBHZ. Wat is onze drijfveer? Gezien het belang van 

eigenaarschap, dat in dit schoolplan een belangrijke plek inneemt, willen we deze fundamentele 

gesprekken  voeren, om vervolgens te bepalen vanuit welke missie er gewerkt wordt.  

 
2.3. Onze visie 
In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven 
uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende 
periode willen toetsen.  
Zoals reeds bij de missie beschreven is, gaan we opnieuw met de teams bespreken hoe we onze 
nieuwe missie vorm gaan geven. Omdat onze locaties in verschillende wijken staan, met andere 
populaties kinderen en een andere cultuur, kunnen er verschillen in visie zijn tussen de locaties.   
Hieronder staat de visie beschreven van waaruit het onderwijs tot nu toe vorm gegeven is. 
Een en ander zal terug keren in de nieuwe visie, omdat hiervan nog veel actueel is. 
 

Visie op ontwikkeling en leren 
In de groepen 3 t/m 8 krijgen de basisvakken rekenen, taal en lezen maximale aandacht, Er 

wordt  gewerkt volgens een convergent differentiatiemodel. Dat wil zeggen dat de kinderen 

instructie naar behoefte ontvangen maar in principe geen individuele leerlijnen volgen. Het 

effectieve instructiemodel is de basis voor de wijze waarop de basisvakken aan de kinderen 

worden aangeboden. Over de inzet van basisvakken gelden schoolbrede afspraken betreffende 

de leertijd, de leerlijnen en de methoden. Tijdens het zelfstandig werken heeft de leerkracht de 

mogelijkheid om extra instructie en hulp te bieden waar nodig. Ook draagt het zelfstandig 

werken bij aan de eigen verantwoordelijkheid van de leerling.  

In de onderbouw wordt tegemoet gekomen aan verschillen tussen kinderen door de inzet van 
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de kleine kring en variatie in instructie, materialen en verwerking. De leerkracht kiest hierbij 

voor een begeleidende of sturende rol. De rode draad blijft echter het ontdekkend en spelend 

leren van de kinderen. 

Werken met thema’s, spelend leren en het zelfstandig werken zijn belangrijke onderdelen 

binnen de onderbouw. Er wordt een uitdagende leeromgeving geboden door de inrichting van 

de lokalen, de inzet van methoden en materialen en de mogelijkheid tot eigen inbreng en keuze 

van de kinderen. 

 
Visie op onderwijs 
- De rol van de leerkracht is cruciaal. Hij/zij moet op de meest effectieve manier lesgeven en 

tevens een goede tijdsinvestering garanderen. Dat betekent dat zelf ontdekkend leren en 
verschillende oplossingsstrategieën alleen selectief wordt toegepast. 

- We gaan van begin af aan en zo nauwkeurig mogelijk de ontwikkeling van het kind volgen, 
zodat we direct kunnen aansluiten bij zijn/haar onderwijsbehoefte. Toetsen zijn hiervoor 
een belangrijk middel. 

- Daarnaast vormt de leerkracht een totaalbeeld van uw kind. Dit is heel belangrijk omdat 
een kind natuurlijk meer is dan alleen de resultaten van een toets! 

- Zelfstandigheidsontwikkeling:  kinderen zijn daarbij verantwoordelijk voor hun eigen werk, 
ze leren  samen te werken, probleemoplossend te denken en zelfredzaam te zijn. 

- Het pedagogisch en didactisch handelen van professionals moet erop gericht zijn dat 
kinderen en ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. De ouders zijn partners van 
de professional. En als professionele organisaties moeten we met elkaar samenwerken. 
(IKC!) 

 
Visie op opbrengsten van het onderwijs 
KBHZ is ambitieus en wil haar eigen ambities dan ook graag op een hoger niveau leggen. Om dit 
te realiseren heeft de Dr. Schaepmanstichting haar eigen, hogere doelen geformuleerd. Dit is 
geen doel op zich, maar een middel om de kwaliteit van het onderwijs in de basisvaardigheden 
nog meer te versterken en te verbeteren. 
 
Visie op schoolklimaat 
School en leerkrachten zorgen voor een prettige, veilige omgeving, waarin kinderen 
gewaardeerd worden en zich betrokken voelen. Dit is voorwaarde om het beste uit de kinderen 
te kunnen halen.    
 
Visie op maatschappelijke positionering 
- De basisvakken rekenen, taal en lezen zijn van groot belang voor de algehele ontwikkeling. 

Wij willen hierin maximaal investeren, zodat kinderen met een goede bagage de 
basisschool verlaten. 
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2.4. KBHZ Interne en externe analyse 

De interne analyse heeft het volgende beeld opgeleverd: 

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

Structuur ICT- hardware 

Communicatie Meer richten op opbrengsten 

Laag drempeligheid Kennis van de doorgaande lijnen en doelen 

Pedagogisch klimaat Toepassen van verschillende werkvormen 

Leerlingenzorg Grotere variëteit in leer- en hulpmiddelen 

 Werkdruk  

 
De externe analyse heeft het volgende beeld opgeleverd: 

Kans voor onze school Bedreiging voor onze school 

School heeft goede naam in de wijk en 
daardoor een gezonde leerling instroom. 
(Esrein, Don Bosco en Paus Joannes) 

De Bleek heeft ook een goede naam maar 
kampt met de problematiek van kleine kernen; 
vergrijzing en dus krimp. 

Kinderen gaan met plezier naar school Grotere groepen 

Contacten/communicatie met ouders 
verlopen goed 

Toenemende werkdruk 

Leerlingzorg is goed georganiseerd en beschikt 
over veel deskundigheid 

Expliciete aandacht voor zorgleerlingen kan de 
groepsopbrengsten negatief beïnvloeden.  

Samenwerking peuterspeelzaal en 
kinderdagverblijf tot IKC 

 

No nonsens; “jou see what jou get”!  

 
Door deze gegevens met elkaar te combineren en af te zetten tegen wat we op onze school willen 
realiseren zijn uit een veelheid van mogelijkheden de volgende strategische keuzes gemaakt voor 
de komende jaren: 
 
Onze strategische keuzes (speerpunten) voor de periode 2015–2019 zijn: 

1. Eigenaarschap van leerkracht en leerling 
2. Pedagogisch klimaat/veiligheid 
3. Eigentijds onderwijs 
4. Borging HGW en OGW 
5. ICT 
6. Doorgaande lijnen; verder ontwikkelen van IKC 
7. Hoog- en meer-begaafdheid 

 
Werkdruk 
Geen apart item; is verweven maar verdient desondanks aandacht; streven naar efficiëntie in 
werk en registratie. 
 
Toelichting: 
Uitwerking bij de locaties 
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2.4.1 Esrein Interne en externe analyse 

 

Sterke punten van onze school Ontwikkelpunten van onze school 

Vertrouwen in de leerkrachten Grootte van de groepen. 

Structuur en aandacht voor de kernvakken (schriftelijke) Communicatie  

Laag drempeligheid Inzichtelijk maken onderwijsleerprocessen. 

Leerlingen gaan met veel plezier naar school ICT toepassingen 

Leerlingenzorg Grotere variëteit in leer- en hulpmiddelen 

Ouders ervaren de school als overzichtelijk en 

kleinschalig 

Eigenaarschap bij de leerkrachten 

 Hygiëne/schoonmaak vnl  toiletten. 

 

De externe analyse heeft het volgende beeld opgeleverd: 

Kans voor onze school Bedreiging voor onze school 

School heeft goede naam in de wijk en 

daardoor een gezonde leerling instroom.  

De groei veroorzaakt grotere groepen. 

Kinderen gaan met plezier naar school Ruimte gebrek om met aparte groepen te werken 

of een extra groep te formeren 

Ouders hebben vertrouwen in de leerkrachten Toenemende werkdruk 

Leerlingzorg is goed georganiseerd en beschikt 

over veel deskundigheid 

Expliciete aandacht voor zorgleerlingen kan de 

groepsopbrengsten negatief beïnvloeden. 

Samenwerking kinderdagverblijf tot IKC  Hoge verwachtingen van ouders 

No nonsens; “you see what you get”!   

 
Door deze gegevens met elkaar te combineren en af te zetten tegen wat we op onze school willen 
realiseren zijn uit een veelheid van mogelijkheden de volgende strategische keuzes gemaakt voor 
de komende jaren: 
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Onze strategische keuzes (speerpunten) voor de periode 2015–2019 zijn:  

 

1. Eigenaarschap 

Toelichting:  

De leerkracht is de spil in het onderwijs. De laatste jaren is er veel van buiten af de school in 
gekomen waarvan geacht wordt dat de leerkracht dit allemaal realiseert. Er is onvoldoende 
rekening gehouden met het draagvlak bij de leerkrachten. 
De leerkracht moet meer/weer eigenaar worden van het onderwijskundig proces in zijn/haar 
groep Hij/zij moet zich integraal verantwoordelijk voelen voor alles wat met zijn/haar groep te 
maken heeft. In ruimer verband geldt dat ook voor wat er in de school gebeurt.  
Er moet opnieuw weer over de opdracht/missie van de school van gedachten gewisseld te 
worden. Daarop moet voortgebouwd worden zodat leerkrachten de passie voor het vak 
behouden of herontdekken. 

 
2. Borging HGW en OGW 

Toelichting:  

Inmiddels is HandelingsGericht Werken en OpbrengstGericht Werken vanzelfsprekend 

geworden in het onderwijskundig proces bij de locatie Esrein. Dit proces heeft nog externe 

aansturing nodig omdat het nog geen onderdeel van het systeem van de leerkracht geworden 

is. Dit heeft ook met eigenaarschap te maken. Tijdens de komende 4 jaren zal vooral gewerkt 

worden aan versterken van het eigenaarschap op dit gebied. Daarnaast moet er verbreding 

plaats gaanvinden naar boeiend onderwijs zodat de betrokkenheid van de leerling vergroot 

wordt. 

 

3. Eigentijds onderwijs 

Toelichting: 
Om verschraling van het onderwijs te voorkomen (Puur werken volgens IGDI aan hoge 
opbrengsten), en tegemoet te komen aan de individuele leerstrategieën, willen wij meer 
aandacht voor samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, 
probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale/culturele vaardigheden. Deze 
vaardigheden zijn van belang om een solide basis in de maatschappij te verkrijgen. 

 
4. Pedagogisch klimaat 

Toelichting: 
Ondanks het feit dat de kinderen met plezier naar school gaan (Beekveld en Terpstra) willen 

wij in ons team meer samenhang en eenheid in de aanpak naar kinderen. Op dit moment 

voelen kinderen zich veilig bij de leerkrachten en bij elkaar. Wij willen ons pedagogisch klimaat 

versterken zodat ook de kinderen vanuit passend onderwijs bij ons goed kunnen gedijen. 
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2.5.1.  Strategische keuzes en missie en visie 
Missie en visie bouwen op veel punten voort op ontwikkelingen uit het verleden. In de school is 
dan ook al veel van wat we belangrijk vinden in ons onderwijs terug te vinden. Dit blijkt uit het 
volgende overzicht: 
 
Onderdelen van de visie, die reeds gerealiseerd zijn: 
 

OGW en HGW vanzelfsprekend in het onderwijskundig proces maar niet geïnternaliseerd. 

De cruciale rol van de leerkracht in het onderwijskundig proces 

Zorg voor leerlingen 

Veilig klimaat in de groepen 

 
Onderdelen van de visie, die nog niet gerealiseerd zijn: 
In onderstaand overzicht geven we aan hoe we op dit moment de stand van zaken ten aanzien 
van de hoofdpunten van de missie en visie inschatten die nog niet gerealiseerd zijn en hoe die zich 
verhouden tot de strategische keuzes. 
 

Aspecten van de missie/visie Relatie met strategische keuzes Actie ’15-‘19 

Missie/Visie omschrijven Eigentijds onderwijs en Pedagogisch 
klimaat 

’16 ‘17 

Klassenmanagement  Efficiëntie vergroting tav registratie en 
planning 

start ‘15-‘16 

Leerkracht centraal Vergroten van het eigenaarschap start ‘15-‘16 

Instructiegedrag leerkracht Borging HGW en OGW  Start ’15 ‘16 

 
Andere onderwerpen, die niet voortkomen uit de visie, maar die we wel willen opnemen in onze 
meerjaren planning. 
 

Onderwerp Waarom we dit opnemen in de meerjarenplanning 

Methode Zaakvakken Er was een paar jaar geleden gekozen voor een nieuwe methode 
voor aardrijkskunde: “Meander”. Vervolgens zou er in dezelfde lijn 
gekozen worden voor de andere zaakvakken. Als aanvulling op het 
OGW en de toepassing van het directe instructiemodel, is het 
belangrijk dat leerlingen hun talenten ontwikkelen en daardoor 
het gevoel van competentie te vergroten (M.I.) Het 
zaakvakonderwijs kan hierin mogelijkheden bieden. 

Methode Engels De methode die we nu gebruiken is sterk verouderd en sluit niet 
meer aan bij de beleving van de kinderen 

 
2.6.1. Consequenties voor de meerjarenplanning 
 

Voor de Meerjarenplannig zal het de uitdaging worden om de verschillende thema’s goed weg 
te zetten in de jaarlijkse schoolontwikkelplannen. Tevens is het van groot belang om de 
leerkrachten van begin af aan mee te nemen in de planontwikkeling zodat het eigenaarschap 
vergroot wordt.  
Daarnaast is het een ambitieus plan met veel onderdelen. Het is haalbaar wanneer de 
verbinding hier tussen gemaakt kan worden. 
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Locatie Esrein 
 

3.1.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het onderwijs op de school vorm gegeven wordt. We 
maken hierbij gebruik van onderzoek van onderwijsveranderingen die daadwerkelijk invloed 
blijken te hebben op de leerprestaties van leerlingen (Marzano, Fullan, Hattie e.a.) 
 In de beschrijving van dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt, hoe invulling gegeven wordt aan de 
wettelijke opdracht van het onderwijs rekening houdend met de missie van de school en hetgeen 
in de komende schoolplanperiode gerealiseerd wordt gezien de visie. Beide zijn beschreven in het 
vorige hoofdstuk. 
Een goede pedagogische benadering zorgt voor een veilige basis om leren en ontwikkelen 
mogelijk te maken. Omgangsvormen, respect voor anderen, burgerschap, samenwerking enz. zijn 
wezenlijke aspecten van ons onderwijs. 
 
3.2.1.Wettelijke opdracht van het onderwijs 
In de wet op het primair onderwijs staat beschreven aan welke eisen het onderwijs moet voldoen. 
Ook de wet Passend Onderwijs stelt eisen aan de inrichting van ons onderwijs.  
In de hierna volgende paragrafen wordt aangegeven op welke wijze wij invulling geven aan deze 
wettelijke eisen. 
 
3.2.1.1. Ononderbroken ontwikkeling 
Artikel 8 lid 1 van de wpo geeft aan: Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de leerlingen een 
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang 
in de ontwikkeling van de leerlingen.  
Op onze school geven we hieraan als volgt vorm:  
 

IKC 
IKC ‘t Esrein is een samenwerkingsverband tussen de school, de peuterspeelzaal en de 
kinderopvang, waar kinderen in de leeftijd van 2 t/m 12 jaar in een veilige en vertrouwde 
omgeving, kunnen opgroeien, ontwikkelen, spelen en leren. Een omgeving waar kinderopvang 
en onderwijs in elkaar doorlopen. 
 
IKC ‘t Esrein wil de visie vormgeven en realiseren door: 
- veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen van 2 t/m 12 jaar 
- een doorgaande lijn in aanbod en structuur voor kinderen van 2 t/m 12 jaar 
- een doorgaande (leer)lijn in door alle organisaties heen 
- één-zorgroute vanuit alle betrokkenen 
- gezamenlijke aandacht voor sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van groep en 

individu. 
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3.2.1.2. Brede ontwikkeling 
en de verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van 
noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. (brede 
ontwikkeling). 
Dit geven wij op de volgende wijze vorm:  
 

In de onderbouw van onze school staat de brede ontwikkeling van het kind centraal door 
thematisch onderwijs en de verscheidenheid aan materialen en werkvormen. 
Het team van onze school gaat op zoek naar een methode of methodiek die ook in de midden- 
en bovenbouw voorziet in de brede ontwikkeling van het kind. 

 

3.2.1.3. Multiculturele samenleving 
Artikel 8 lid 3 wpo geeft aan: Het onderwijs: 

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

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

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

verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.  

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze 
aandacht wordt besteed aan het bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de 
beheersing van de Nederlandse taal.  

 
Daar zorgen we op onze school op de volgende manier voor: 
 

We gaan er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving 
Daarom zijn wij gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie en 
dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en 
culturen van leeftijdgenoten. 
Daarbij hanterend de aan integratie en burgerschap gerelateerde kerndoelen voor het primair 
onderwijs.: 
- De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol 

van de burger. 
- De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en 

normen. 
- De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse 

multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan 
met verschillen in opvattingen van mensen. 

- De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van 
henzelf en anderen. 

- De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en 
als consument. 

- De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. 
 
Dit komt expliciet terug in de thema’s van Kinderen en hun sociale talenten. Tijdens de 
vieringen op school proberen we saamhorigheid te creëren en met activiteiten stimuleren wij 
zorg voor elkaar door oudere leerlingen te koppelen aan jongere leerlingen. 
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2.4.2 Don Bosco Interne en externe analyse 
 
De interne analyse heeft het volgende beeld opgeleverd: 

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

Structuur ICT- hardware 

Communicatie Meer richten op opbrengsten 

Laag drempeligheid Kennis van de doorgaande lijnen en doelen 

Pedagogisch klimaat Toepassen van verschillende werkvormen 

Leerlingenzorg Grotere variëteit in leer- en hulpmiddelen 

 Werkdruk  

 
 
De externe analyse heeft het volgende beeld opgeleverd: 

Kans voor onze school Bedreiging voor onze school 

Vertrouwenspersoon meer bekendheid 
geven 

 

Kinderen gaan met plezier naar school Meer combinatiegroepen 

Contacten/communicatie met ouders 
verlopen goed 

Toenemende werkdruk/werkplezier 

Leerlingzorg is goed georganiseerd en 
beschikt over veel deskundigheid 

Expliciete aandacht voor zorgleerlingen kan de 
groepsopbrengsten negatief beïnvloeden.  

Samenwerking peuterspeelzaal en 
kinderdagverblijf tot IKC 

 

No nonsens; “you see what you get”!  

 
Door deze gegevens met elkaar te combineren en af te zetten tegen wat we op onze school willen 
realiseren zijn uit een veelheid van mogelijkheden de volgende strategische keuzes gemaakt voor 
de komende jaren: 
 
Onze strategische keuzes (speerpunten) voor de periode 2015–2019 zijn: 
 
1. Het borgen van de gemaakte afspraken en ontwikkelingen op rekengebied. 

Toelichting: 
a. In het schooljaar 2014/2015 hebben we flink geïnvesteerd in de implementatie van een 

nieuwe rekenmethode. Studiedagen, klassenbezoeken, voortgangsgesprekken stonden 
veelal in het professionaliseren van instructiegedrag van de leerkracht. 

b. Wij willen als team deze ontwikkelingen verder uitbreiden en ons verdiepen. 
 
2. Pedagogisch klimaat. 

Toelichting: 

a. We willen een sterk pedagogisch klimaat realiseren zowel binnen als buiten de groep. 
De start van de schooljaren zijn essentieel en zullen wederom gaan beginnen met de 
gouden weken. In deze weken wordt een basis gelegd voor een veilig en vertrouwd 
klimaat. 

b. Het hanteren en evalueren van samen gemaakte afspraken zijn belangrijk. 
 

3. Eigenaarschap (directie/team/kinderen) 

Toelichting: 
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De leerkracht is de spil in het onderwijs. De laatste jaren is er te veel van buiten af de school 
in gekomen. De leerkracht moet meer eigenaar worden van wat er in de school gebeurt. Ook 
vinden wij dat kinderen meer eigenaar mogen zijn v.w.b. hun eigen ontwikkeling.  

 
2.5.2. Strategische keuzes en missie en visie 
Missie en visie bouwen op veel punten voort op ontwikkelingen uit het verleden. In de school is 
dan ook al veel van wat we belangrijk vinden in ons onderwijs terug te vinden. Dit blijkt uit het 
volgende overzicht: 
 
Onderdelen van de visie, die reeds gerealiseerd zijn: 
 

Directe instructie 

OGW en HGW 

Leerlingenzorg 

 

 
Onderdelen van de visie, die nog niet gerealiseerd zijn: 
In onderstaand overzicht geven we aan hoe we op dit moment de stand van zaken ten aanzien 
van de hoofdpunten van de missie en visie inschatten die nog niet gerealiseerd zijn en hoe die zich 
verhouden tot de strategische keuzes. 
 

Aspecten van de missie/visie Relatie met strategische keuzes Actie ’15-‘19 

Missie/visie omschrijven Pedagogisch klimaat start 15-16 

Schoolbrede aanpak pedagogisch klimaat Pedagogisch klimaat start 15-16 

Boeiend onderwijs Inzet ICT start 16-17 

Rol leerkracht Zaakvakken start 16-17 

 
Andere onderwerpen, die niet voortkomen uit de visie, maar die we wel willen opnemen in onze 
meerjaren planning. 

Onderwerp Waarom we dit opnemen in de meerjarenplanning 

Methode Engels De methode die we nu gebruiken is sterk verouderd en sluit niet 
meer aan bij de beleving van de kinderen 

 
2.6. Consequenties voor de meerjarenplanning  
 

De beschikbaarheid van personal computers, tabletten, smartphones en mobiel internet voor 
(bijna) iedereen heeft veel invloed op onze samenleving. Wij spelen hierop in om in ieder geval 
onze infrastructuur hier op in te richten. Het aanschaffen van mobile devices en het gebruik 
hiervan zullen aansluiten bij onze onderwijskundige visie. 
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Locatie Don Bosco 
 
3.1.2. Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het onderwijs op de school vorm gegeven wordt. We 
maken hierbij gebruik van onderzoek van onderwijsveranderingen die daadwerkelijk invloed 
blijken te hebben op de leerprestaties van leerlingen (Marzano, Fullan, Hattie e.a.) 
 In de beschrijving van dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt, hoe invulling gegeven wordt aan de 
wettelijke opdracht van het onderwijs rekening houdend met de missie van de school en hetgeen 
in de komende schoolplanperiode gerealiseerd wordt gezien de visie. Beide zijn beschreven in het 
vorige hoofdstuk. 
Een  goede pedagogische benadering zorgt voor een veilige basis om leren en ontwikkelen 
mogelijk te maken. Omgangsvormen, respect voor anderen, burgerschap, samenwerking enz. zijn 
wezenlijke aspecten van ons onderwijs. 
 
3.2.2.Wettelijke opdracht van het onderwijs 
In de wet op het primair onderwijs staat beschreven aan welke eisen het onderwijs moet voldoen. 
Ook de wet Passend Onderwijs stelt eisen aan de inrichting van ons onderwijs.  
In de hierna volgende paragrafen wordt aangegeven op welke wijze wij invulling geven aan deze 
wettelijke eisen. 
 
3.2.2.1. Ononderbroken ontwikkeling 
Artikel 8 lid 1 van de wpo geeft aan: Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de leerlingen een 
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang 
in de ontwikkeling van de leerlingen.  
Op onze school geven we hieraan als volgt vorm:  
 

Wat is de gezamenlijke visie?  
IKC Don Bosco is een samenwerkingsverband tussen de school, de peuterspeelzaal en de 
kinderopvang, waar kinderen in de leeftijd van 0 t/m 13 jaar in een veilige en vertrouwde 
omgeving, op spelende wijze kunnen opgroeien, ontwikkelen, spelen en leren. 
IKC Don Bosco wil de visie vormgeven en realiseren door: 
- veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen van 0 t/m 13 jaar 
- één-zorgroute vanuit alle betrokkenen 
- een doorgaande (leer)lijn door alle organisaties heen 
- gezamenlijke aandacht voor sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling 

 
3.2.2.2. Brede ontwikkeling 
en de verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van 
noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. (brede 
ontwikkeling). 
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Dit geven wij op de volgende wijze vorm: 
 

In de onderbouw van onze school staat de brede ontwikkeling van het kind centraal door 
thematisch onderwijs en de verscheidenheid aan materialen en werkvormen. 
Het team van onze school gaat op zoek naar een methode of methodiek die ook in de midden- 
en bovenbouw voorziet in de brede ontwikkeling van het kind. 
 

 

3.2.2.3. Multiculturele samenleving 
Artikel 8 lid 3 wpo geeft aan: Het onderwijs:  

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

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

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

verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.  

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze 
aandacht wordt besteed aan het bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de 
beheersing van de Nederlandse taal.  

 
Daar zorgen we op onze school op de volgende manier voor: 
 

We gaan er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving 
Daarom zijn wij gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie en 
dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en 
culturen van leeftijdgenoten. 
Daarbij hanterend de aan integratie en burgerschap gerelateerde kerndoelen voor het 
primair onderwijs.: 
- De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de 

rol van de burger. 
- De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden 

en normen. 
- De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse 

multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan 
met verschillen in opvattingen van mensen. 

- De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van 
henzelf en anderen. 

- De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer 
en als consument. 

- De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. 
 
Dit komt expliciet terug in de thema’s van Kinderen en hun sociale talenten. Tijdens de 
vieringen op school proberen we saamhorigheid te creëren en met activiteiten stimuleren wij 
zorg voor elkaar door oudere leerlingen te koppelen aan jongere leerlingen. 
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2.4.3 Paus Joannes Interne en externe analyse 

 

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

school 

Werkklimaat en mate van professionalisering Meer richten op brede ontwikkeling van de 

kinderen. 

Structuur Meer richten op opbrengsten 

Laag drempeligheid Inzichtelijk maken betekenis passend 

onderwijs. 

Pedagogisch klimaat in de groepen Meer inspraak leerlingen 

Leerlingenzorg Grotere variëteit in leer- en hulpmiddelen 

Ouders zijn erg positief over de school Eigenaarsschap 

 

De externe analyse heeft het volgende beeld opgeleverd: 

Kans voor onze school Bedreiging voor onze school 

School heeft goede naam in de wijk en 

daardoor een gezonde leerling instroom.  

Snelle groei kan identiteit van de school 

aantasten. 

Kinderen gaan met plezier naar school Grotere groepen 

Contacten/communicatie met ouders verlopen 

goed 

Toenemende werkdruk 

Leerlingzorg is goed georganiseerd en beschikt 

over veel deskundigheid 

Expliciete aandacht voor zorgleerlingen kan 

de groepsopbrengsten negatief beïnvloeden. 

Samenwerking peuterspeelzaal en 

kinderdagverblijf tot IKC 

 Profilering van WIJ Wingerd Waarbeek 

No nonsens; “jou see what jou get”!   

 
Door deze gegevens met elkaar te combineren en af te zetten tegen wat we op onze school willen 
realiseren zijn uit een veelheid van mogelijkheden de volgende strategische keuzes gemaakt voor 
de komende jaren: 
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Onze strategische keuzes (speerpunten) voor de periode 2015–2019 zijn: 

1. Eigentijds onderwijs 

Toelichting: 
Het huidige onderwijs op de Paus Joannes XXIII sluit niet meer goed aan bij de huidige 
maatschappij. Wij willen meer aandacht voor samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, 
communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale/culturele 
vaardigheden. Deze vaardigheden zijn van belang om een solide basis in de maatschappij te 
verkrijgen. 

 
2. Pedagogisch klimaat 

Toelichting: 
Ondanks het sterke pedagogische klimaat in de groepen (Beekveld en Terpstra) willen wij in 

ons team meer samenhang en eenheid in de aanpak naar kinderen. Op dit moment voelen 

kinderen zich veilig bij de leerkrachten en bij elkaar.  Wij willen ons pedagogisch klimaat 

versterken zodat ook de kinderen vanuit passend onderwijs bij ons goed kunnen gedijen. 

 
3. Eigenaarsschap 

Toelichting:  
De leerkracht is de spil in het onderwijs. De laatste jaren is er te veel van buiten af de school 
in gekomen. De leerkracht moet meer eigenaar worden van wat er in de school gebeurt. Ook 
vinden wij dat kinderen meer eigenaar mogen zijn v.w.b. hun eigen ontwikkeling.  

 
2.5.3. Strategische keuzes en missie en visie 
Missie en visie bouwen op veel punten voort op ontwikkelingen uit het verleden. In de school is 
dan ook al veel van wat we belangrijk vinden in ons onderwijs terug te vinden. Dit blijkt uit het 
volgende overzicht: 
Onderdelen van de visie, die reeds gerealiseerd zijn: 
 

OGW en HGW alhoewel de (tussen)opbrengsten nog beter kunnen 

Sterk pedagogisch klimaat in de groepen 

Zorg voor leerlingen 

 
Onderdelen van de visie, die nog niet gerealiseerd zijn: 
In onderstaand overzicht geven we aan hoe we op dit moment de stand van zaken ten aanzien 
van de hoofdpunten van de missie en visie inschatten die nog niet gerealiseerd zijn en hoe die zich 
verhouden tot de strategische keuzes. 

Aspecten van de missie/visie Relatie met strategische keuzes Actie ’15-‘19 

Missie/visie omschrijven Eigentijds onderwijs en Pedagogisch 
klimaat 

start 15-16 

Schoolbrede aanpak pedagogisch 
klimaat 

Pedagogisch klimaat start 15-16 

Passend onderwijs Pedagogisch klimaat start 15-16 

Instructiegedrag leerkracht Eigentijds onderwijs start 15-16 

 
Andere onderwerpen, die niet voortkomen uit de visie, maar die we wel willen opnemen in onze 
meerjaren planning. 

Onderwerp Waarom we dit opnemen in de meerjarenplanning 

Methode Engels De methode die we nu gebruiken is sterk verouderd en sluit niet 
meer aan bij de beleving van de kinderen 
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2.6.3. Consequenties voor de meerjarenplanning 
 

Voor de Meerjarenplannig zal het de uitdaging worden om de verschillende thema’s goed weg 
te zetten in de jaarlijkse schoolontwikkelplannen. Tevens is het van groot belang om de 
leerkrachten van begin af aan mee te nemen in de planontwikkeling zodat het eigenaarschap 
vergroot wordt.  
Daarnaast is het een ambitieus plan met veel onderdelen. Het is haalbaar wanneer de 
verbinding hier tussen gemaakt kan worden. 
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Locatie Paus Joannes 
 

3.1.3. Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het onderwijs op de school vorm gegeven wordt. We 
maken hierbij gebruik van onderzoek van onderwijsveranderingen die daadwerkelijk invloed 
blijken te hebben op de leerprestaties van leerlingen (Marzano, Fullan, Hattie e.a.) 
 In de beschrijving van dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt, hoe invulling gegeven wordt aan de 
wettelijke opdracht van het onderwijs rekening houdend met de missie van de school en hetgeen 
in de komende schoolplanperiode gerealiseerd wordt gezien de visie. Beide zijn beschreven in het 
vorige hoofdstuk. 
Een  goede pedagogische benadering zorgt voor een veilige basis om leren en ontwikkelen 
mogelijk te maken. Omgangsvormen, respect voor anderen, burgerschap, samenwerking enz. zijn 
wezenlijke aspecten van ons onderwijs. 
 
3.2.3.Wettelijke opdracht van het onderwijs 
In de wet op het primair onderwijs staat beschreven aan welke eisen het onderwijs moet voldoen. 
Ook de wet Passend Onderwijs stelt eisen aan de inrichting van ons onderwijs.  
In de hierna volgende paragrafen wordt aangegeven op welke wijze wij invulling geven aan deze 
wettelijke eisen. 
 
3.2.3.1. Ononderbroken ontwikkeling 
Artikel 8 lid 1 van de wpo geeft aan: Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de leerlingen een 
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang 
in de ontwikkeling van de leerlingen.  
Op onze school geven we hieraan als volgt vorm:  
 

IKC 
Het IKC in ’t Berflo bieden wij kinderen van verschillende leeftijdscategorieën d.m.v. 
aangepaste en op elkaar afgestemde methodische programma’s een omgeving waarin zij zich 
spelenderwijs kunnen ontwikkelen op alle terreinen die voor hen van belang zijn. 
Dat houdt onder meer in dat ook programma’s in het kader van VVE aan alle kinderen van 0-4 
jaar, bij voorkeur 0-6 jaar worden aangeboden. Voor 4-6 zal in nauwe samenwerking tussen 
kinderopvang, peuterspeelzaal en onderbouw van de 2 basisscholen gewerkt worden aan de 
voortzetting van de doorgaande ontwikkelingslijn. 
 

Wat is de stip op de horizon? (wat willen de partners bereiken door hun samenwerking?) 
Ons IKC is een basisvoorziening waarbinnen een doorlopende leerlijn gerealiseerd is voor 
kinderen van 0-12 jaar en is er sprake van een lijn in zorg, afstemming en communicatie met 
ouders, kinderen en de wijk. De kinderen worden in het IKC uitgedaagd zich breed te 
ontwikkelen. 
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3.2.3.2. Brede ontwikkeling 
en de verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van 
noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. (brede 
ontwikkeling). 
Dit geven wij op de volgende wijze vorm:  
 

In de onderbouw van onze school staat de brede ontwikkeling van het kind centraal door 
thematisch onderwijs en de verscheidenheid aan materialen en werkvormen. 
Het team van onze school gaat op zoek naar een methode of methodiek die ook in de midden- 
en bovenbouw voorziet in de brede ontwikkeling van het kind. 

 
 

3.2.3.3. Multiculturele samenleving 
Artikel 8 lid 3 wpo geeft aan: Het onderwijs: 

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

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

f) is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met 

verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. 

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze 
aandacht wordt besteed aan het bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de 
beheersing van de Nederlandse taal.  

 
Daar zorgen we op onze school op de volgende manier voor: 
 

We gaan er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving 
Daarom zijn wij gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie en 
dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en 
culturen van leeftijdgenoten. 
Daarbij hanterend de aan integratie en burgerschap gerelateerde kerndoelen voor het primair 
onderwijs.: 
- De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol 

van de burger. 
- De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en 

normen. 
- De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse 

multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan 
met verschillen in opvattingen van mensen. 

- De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van 
henzelf en anderen. 

- De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en 
als consument. 

- De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. 
 
Dit komt expliciet terug in de thema’s van Kinderen en hun sociale talenten. Tijdens de 
vieringen op school proberen we saamhorigheid te creëren en met activiteiten stimuleren wij 
zorg voor elkaar door oudere leerlingen te koppelen aan jongere leerlingen. 
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2.4.4. De Bleek Interne en externe analyse 
De interne analyse heeft het volgende beeld opgeleverd: 

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

Structuur ICT- hardware 

Communicatie Meer richten op opbrengsten 

Laag drempeligheid Kennis van de doorgaande lijnen en doelen 

 Toepassen van verschillende werkvormen 

Pedagogisch klimaat Pedagogisch klimaat 

Leerlingenzorg Grotere variëteit in leer- en hulpmiddelen 

 Werkdruk  

 Leerlingenraad 

 Eigenaarschap 

 Combinatie groepen 

 Ouderklankbord groep 

 
 
De externe analyse heeft het volgende beeld opgeleverd: 

Kans voor onze school Bedreiging voor onze school 

School is het lerende hart van Beckum en kan 
hierdoor een verbindende functie 
ontwikkelen voor de dorpsgemeenschap.  

De Bleek heeft een goede naam maar kampt 
met de problematiek van kleine kernen; 
vergrijzing en dus krimp. 

Kinderen gaan met plezier naar school Grotere combinatiegroepen 

Contacten/communicatie met ouders 
verlopen goed 

Toenemende werkdruk/werkbeleving 

Leerlingzorg is goed georganiseerd en 
beschikt over veel deskundigheid 

Expliciete aandacht voor zorgleerlingen kan de 
groepsopbrengsten negatief beïnvloeden.  

Samenwerking peuterspeelzaal en 
kinderdagverblijf tot IKC 

Kleine groep collega’s die veel taken moeten 
uitvoeren. 

No nonsens; “ What you see is what jou get”!  

 
 
Door deze gegevens met elkaar te combineren en af te zetten tegen wat we op onze school willen 
realiseren zijn uit een veelheid van mogelijkheden de volgende strategische keuzes gemaakt voor 
de komende jaren: 
 
Onze strategische keuzes (speerpunten) voor de periode 2015–2019 zijn: 
1. Pedagogisch klimaat 

Toelichting: 
Wij willen een sterk en positief pedagogisch klimaat in en om de school. Het invoeren en 
implementeren van PBS (Positive Behavior System) helpt ons hierbij. Het samen bespreken 
en gebruiken van eenduidige positieve gedragsregels in en om de school bieden iedereen de 
juiste handvatten om meer uit ons hedendaagse onderwijs te halen. 

 
2. Invoeren en borgen van directe instructie bij rekenen en begrijpend lezen 

Toelichting: 

In het schooljaar 2014-2015 zijn wij bij de Bleek gestart met het invoeren van lesgeven via de 

directe instructie tijdens de lessen Rekenen en Begrijpend lezen. Wij kunnen dit nog verder 

uitdiepen en borgen zodat er door de hele school een sterke instructie staat. De kinderen 

zullen hier profijt van hebben. Tevens zal dit leiden tot hogere opbrengsten van ons 

onderwijs dat gegeven wordt. 



32 
 

 
3. Eigenaarschap (directie, team en kinderen) 

Toelichting: 

De leerkracht, hier draait het om en de leerkracht doet er toe. De laatste jaren is er veel van 

buiten af de school in gekomen. De leerkracht moet meer eigenaar worden van wat er in de 

school gebeurt. En ook wat er komen gaat in de komende jaren.  

De kinderen mogen ook meer eigenaar worden v.w.b. hun eigen ontwikkeling. Tevens 

onderkennen dat er toch regelmatig een motivatieprobleem voordoet bij kinderen en dit 

rechtstreeks van invloed is op hun functioneren in en buiten de groep. 

De directie zal zich als “de spin in het web” moeten bewegen om het team en uiteindelijk het 

kind te laten excelleren.  

 
2.5.4. Strategische keuzes en missie en visie 
Missie en visie bouwen op veel punten voort op ontwikkelingen uit het verleden. In de school is 
dan ook al veel van wat we belangrijk vinden in ons onderwijs terug te vinden. Dit blijkt uit het 
volgende overzicht: 
Onderdelen van de visie, die reeds gerealiseerd zijn: 

OGW en HGW (nog wel zorgvuldig blijven volgen en borgen) 

Leerlingenzorg 

Sterk en positief pedagogisch klimaat in en om de school (moet nog verder geïmplementeerd 
worden, er is al een mooi begin gemaakt)  

 
Onderdelen van de visie, die nog niet gerealiseerd zijn: 
In onderstaand overzicht geven we aan hoe we op dit moment de stand van zaken ten aanzien 
van de hoofdpunten van de missie en visie inschatten die nog niet gerealiseerd zijn en hoe die zich 
verhouden tot de strategische keuzes. 

Aspecten van de missie/visie Relatie met strategische keuzes Actie ’15-‘19 

Missie omschrijven  Pedagogisch klimaat en eigenaarschap Start 15- 19  

Sterk en positief pedagogisch 
klimaat in en om de school 

Pedagogisch klimaat en eigenaarschap Verdere 
implementatie 

‘15-’19 

Directe instructie Eigenaarschap  Verdere 
implementatie 

‘15-’19 

Eigentijds onderwijs  Actie ‘15-’19 

 
Andere onderwerpen, die niet voortkomen uit de visie, maar die we wel willen opnemen in onze 
meerjaren planning. 

Onderwerp Waarom we dit opnemen in de meerjarenplanning 

Eigentijds onderwijs Het onderwijs dat nu bij de Bleek gegeven wordt sluit niet meer 
goed aan bij de huidige maatschappij. Wij willen meer aandacht 
voor samenwerken,creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, 
probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale- en 
culturele vaardigheden. Binnen de zaakvakken kunnen wij hier een 
mooi slag in maken. 

Methode Engels De methode die nu gebruikt wordt is sterk verouderd en sluit niet 
meer aan bij de beleving van de kinderen. 
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2.6.4. Consequenties voor de meerjarenplanning 
 

Beschikbaarheid van voldoende materialen in de breedste zin van het woord en een rijke 
leeromgeving voor wat betreft de methodes is een must in het onderwijs naar 2019 toe.  
Tevens ook de tijd en het geld om de talenten en ontwikkelingen van collega’s te laten 
ontwikkelen. 
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Locatie De Bleek 
3.1.4 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het onderwijs op de school vorm gegeven wordt. We 
maken hierbij gebruik van onderzoek van onderwijsveranderingen die daadwerkelijk invloed 
blijken te hebben op de leerprestaties van leerlingen (Marzano, Fullan, Hattie e.a.) 
In de beschrijving van dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt, hoe invulling gegeven wordt aan de 
wettelijke opdracht van het onderwijs rekening houdend met de missie van de school en hetgeen 
in de komende schoolplanperiode gerealiseerd wordt gezien de visie. Beide zijn beschreven in het 
vorige hoofdstuk. 
Een goede pedagogische benadering zorgt voor een veilige basis om leren en ontwikkelen 
mogelijk te maken. Omgangsvormen, respect voor anderen, burgerschap, samenwerking enz. zijn 
wezenlijke aspecten van ons onderwijs. 
 
3.2.4. Wettelijke opdracht van het onderwijs 
In de wet op het primair onderwijs staat beschreven aan welke eisen het onderwijs moet voldoen. 
Ook de wet Passend Onderwijs stelt eisen aan de inrichting van ons onderwijs.  
In de hierna volgende paragrafen wordt aangegeven op welke wijze wij invulling geven aan deze 
wettelijke eisen. 
 
3.2.4.1. Ononderbroken ontwikkeling 
Artikel 8 lid 1 van de wpo geeft aan: Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de leerlingen een 
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang 
in de ontwikkeling van de leerlingen.  
Op onze school geven we hieraan als volgt vorm:  
 

Het IKC de Bleek is een samenwerkingsverband tussen de school, peuterspeelzaal ‘t Bisonneke 
en het Kindercentrum, waar kinderen in de leeftijd van 0 t/m 13 jaar in een veilige en 
vertrouwde omgeving, op spelende wijze kunnen opgroeien, ontwikkelen, spelen en leren. 
IKC de Bleek wil de visie vormgeven en realiseren door: 

- een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen van 0 t/m 13 jaar 

- 1-zorgroute vanuit alle betrokkenen 

- een doorgaande lijn door alle organisaties heen 

- gezamenlijke aandacht voor sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling 

 
Het kind (en de ouders) staan voorop. Alle betrokkenen werken samen in het belang van het 
kind. Dat moet altijd het uitgangspunt zijn binnen de samenwerking. Alleen op die manier kan 
er gewerkt worden aan de kwaliteit die het IKC kan en wil bieden. Speciaal punt van aandacht 
is PBS en de samenwerking op Pedagogisch Klimaat. Hierin vinden wij het belangrijk dat er een 
doorgaande lijn binnen het IKC plaatsvindt voor kinderen van 0-13 jaar. 
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3.2.4.2. Brede ontwikkeling 
en de verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van 
noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. (brede 
ontwikkeling). 
Dit geven wij op de volgende wijze vorm:  
 

In de onderbouw van onze school staat een brede ontwikkeling van het kind centraal door 
thematisch onderwijs en de verscheidenheid aan materialen en werkvormen. 
Het team gaat in het komende 4 jarenplan op onderzoek uit naar een methode of methodiek 
die ook in de midden- en bovenbouw voorziet in een brede ontwikkeling van het kind.  

 
3.2.4.3. Multiculturele samenleving 
Artikel 8 lid 3 wpo geeft aan: Het onderwijs: 

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

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

i) is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met 

verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.  

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze 
aandacht wordt besteed aan het bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de 
beheersing van de Nederlandse taal.  

 
Daar zorgen we op onze school op de volgende manier voor: 
 

We gaan er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving 
Daarom zijn wij gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie en 
dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en 
culturen van leeftijdgenoten. 
Daarbij hanterend de aan integratie en burgerschap gerelateerde kerndoelen voor het 
primair onderwijs.: 
- De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de 

rol van de burger. 
- De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden 

en normen. 
- De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse 

multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan 
met verschillen in opvattingen van mensen. 

- De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van 
henzelf en anderen. 

- De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer 
en als consument. 

- De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. 
 
Dit komt expliciet terug in de thema’s van Kinderen en hun sociale talenten. Tijdens de 
vieringen op school proberen we saamhorigheid te creëren en met activiteiten stimuleren wij 
zorg voor elkaar door oudere leerlingen te koppelen aan jongere leerlingen. 
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KBHZ: voor alle vier locaties 

 
3.3. Kerndoelen en referentieniveaus 
Artikel 9 lid 5 wpo geeft aan: Ten aanzien van de onderwijsactiviteiten, genoemd in het eerste tot 
en met vierde lid, worden bij algemene maatregel van bestuur kerndoelen vastgesteld.  
En in artikel 9 lid 6: Voor de school geldt de eis dat zij tenminste de kerndoelen bij haar 
onderwijsactiviteiten als aan het eind van het basisonderwijs te bereiken doelstellingen hanteert.  
Aanvullend op de kerndoelen geven de referentieniveaus en de door ons gehanteerde normen 
voor vaardigheidsscores, betreffende Rekenen en Taal, een specifiekere beschrijving van de 
onderwijsinhoud. Zij bieden daarmee heldere en concrete doelen die leraren kunnen hanteren en 
op basis waarvan zij de voortgang van hun leerlingen kunnen evalueren. 
Hierna volgt een beschrijving van de leerstofgebieden waarvoor kerndoelen geformuleerd zijn en 
hoe deze op onze school aan de orde komen. 
 
Nederlandse taal 
Hieronder wordt begrepen: 

● Mondelinge taalvaardigheid 
● Leesvaardigheid 
● Schrijfvaardigheid 
● Begrippenlijst en taalverzorging 

 
Mondelinge taalvaardigheid 
 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 
● Schatkist en Piramide bij de locatie Paus Joannes 
● Werkmap fonemisch bewustzijn 
● Veilig Leren Lezen 
● Taal Actief 4 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 
Schatkist/Piramide 
- Er wordt een plan gemaakt per jaar door het kleuterteam en vastgelegd. 
- Ieder schooljaar wordt een jaarplan over thema’s gemaakt. Naast de planning van de 

ankerthema’s en de eigen thema’s worden lessen uit de map CPS Fonemisch Bewustzijn 
gepland, letteraanbod en rekenaanbod (Bleek: nog niet af). Aanvullend aanbod 
bewegingslessen, muziek, verkeer, natuur. Er wordt rekening gehouden met de seizoenen, 
feesten, toetsen en andere zaken. 

- Ieder anker wordt door de kleuterleerkrachten gezamenlijk voorbereid.  
- Om tot een volledig beredeneerd aanbod te komen, gaan de kleuterleerkrachten uit van de 

leerlijnen en doelen van het SLO. De leerlijnen door leerkrachten van KBHZ opgesteld is ons 
uitgangspunt. Deze zijn gebaseerd op de leerlijnen van het SLO 

Veilig Leren Lezen en Taal Actief 4 
Methode wordt gevold. N.a.v. methode toetsen en LOVS –toetsen wordt geanalyseerd of 
bijstelling/aanpaassing noodzakelijk is. Deze worden verwerkt in de zorgplanning 
(weekoverzichten) en/of groepsoverzichten en groepsplannen. 
 
Werkvormen: 
Kringgesprek 
Tweegesprekken (schoudermaatjes) 
Gesprekken in kleine groep en grote groep 
Presenteren (boek/werkstuk) 
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In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
 
De kennis verhogen van de doelen en leerlijnen, zodat er beter afgestemd kan worden op de 
onderwijsbehoeften. 

 
Leesvaardigheid 
 

Technisch Lezen, Leesbevordering en Begrijpend lezen 
 
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 
 
Aanvankelijk Lezen: 

- Methode Veilig Leren Lezen ( tweede maanversie 2003),  met de bij deze methode 
horende materialen 

- Bij de methode behorende leesseries 
- Leerkrachtassistent bij VLL 

 
Voortgezet Technisch lezen: 

- Methode Estafette  
- Leerkrachtassistent bij Estafette 
- Bij de methode behorende leesserie 
- Een Kijkwijzer, waarin observaties m.b.t. het lesmodel en de beoogde 

leerkrachtvaardigheden 
 
Leesbevordering: 

- De bibliotheek op school  (Samenwerkingsproject met de Bibliotheek Hengelo) 
- De Leesmonitor (monitort het leengedrag en het leesplezier) 
- Collecties boeken in de schoolbieb: informatief, verhalend, gedichtenbundels, mop-

penboeken, raadselboeken, prentenboeken, woordenboeken 
- Materialen behorend bij diverse leesactiviteiten. 

Deze worden opgenomen in een  jaarlijks opgesteld Leesplan , bv. materialen t.b.v.: 

 De Boekenweek 

 De Poëzieweek 

 De Voorleeskampioen 
 
Begrijpend lezen: 
Onderbouw: 

- Werkmap begrijpend luisteren en woordenschat (gr. 1 t/m 3) 
- Werkmap begrijpend lezen (delen groep ½ en groep ¾) 

Voor de locaties: 
- Diverse materialen: boeken, bibliotheek, prentenboeken, informatieve boeken 

 
Midden-bovenbouw: 
Nieuwsbegrip Basis: 

- teksten, handleiding + vragen iedere week downloaden van de site (en toetsen). 

 Niveau AA voor gr. 4 

 Niveau A voor gr. 5 en 6 

 Niveau B voor gr. 7 en 8 

 Evt. Niveau C 
- CITO-hulpboek begr. Lezen gr. 4 t/m 8 

 Werkboek voor de kinderen (wordt gekopieerd)  + antwoorden boek 
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- Blits (Begrijpend Lezen en studievaardigheden) 

 Voor gr. 7 en 8. 
- Zipp additioneel  

 Locatie Esrein: Huiswerk voor gr. 8 
- Werkmap begrijpend lezen (voor gr. 1 t/m 8) 

 Van belang hiervoor ook verhalende teksten en bibliotheekboeken te gebruiken 

 Achtergrond informatie en diverse werkvormen per groep uitgewerkt. 
- Werkmap voorbeeldlessen op Google Drive 
 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 
Lessen worden gegeven volgens het IGDI-model 
Begrijpend lezen: 
Voorbereiding, Start (oa lesdoel), Instructie (modelen), Begeleide inoefening 1 klassikaal met 
leerkracht, Begeleide inoefening 2 groepswerk, Zelfstandige verwerking en Afsluiting (lesdoel 
behaalt?) 
Technisch lezen: 
Lezen met leesmaatjes (Estafette) 
Voorlezen 
Vrij lezen 
Tutorlezen 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
- verdere implementatie en borging van IGDI-model bij begrijpend lezen 
- verbeteren van transfer begrijpend leesstrategieën naar andere vakgebieden 

 
Schrijfvaardigheid 
 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 
“Schrijven in de basisschool” (KBHZ) “Pennenstreken” (De Bleek) 
“Taal Actief 4” 
 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 
- klassikale instructie schrijftechniek 
- aanleren schrijfstrategieën voor produceren van verschillende soorten teksten 

 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
Borgen van afspraken 

 

Begrippenlijst en taalverzorging: 

 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 
“Taal Actief 4” 
“Taal Actief Spelling” 
BLOON 
Ambrasoft 
 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 
- werken volgens IGDI-model 
- samenwerkend leren, coöperatieve werkvormen 

 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
Borging van afspraken 
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Samenvatting te realiseren veranderingen Nederlandse taal: 
 

- verdere implementatie en borging van IGDI-model bij technisch- en begrijpend lezen; 
- verbeteren van transfer begrijpend leesstrategieën naar andere vakgebieden; 
- m.b.v. de schoolbieb verdere vergroting van leesbeleving en leesplezier 

 

 
Engelse taal 
 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 
De methode “Real English, let’s do it”. 
 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 
Het ontwikkelen van vaardigheden waarmee ze deze taal op een eenvoudig niveau kunnen 
gebruiken als communicatiemiddel in contact met mensen. 
 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
Bij verschillende locaties (zie speerpunten van de locaties) is het Engels een aandachtspunt. De 
huidige methode is verouderd en wordt alleen gebruikt in de bovenbouw.  
Daarom zal er oriëntatie op en vervolgens aanschaf van een andere methode plaatsvinden. 

 
Rekenen/wiskunde 
 
Het gaat hierbij om de volgende domeinen: 

● Getallen 
● Verhoudingen 
● Meten en Meetkunde 
● Verbanden 

 
Getallen 
 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 
- de methode “Wereld in Getallen (WIG)”, en diverse materialen behorend bij de methode 
- getallenlijnen 
- digibord 
- software voor de leerlingen bij de methode (dagelijks) 

 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 
- IGDI model, werken in 3 niveaugroepen 
- korte afwisselende automatiseringsoefening aan het begin van iedere les 
- het lesdoel wordt zo concreet mogelijk geformuleerd 
- we volgen het streefniveau van de methode 

 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
- het implementeren van de nieuwe methode 
- het versterken van de leerkrachtvaardigheden 
- kennis van de rekendoelen 
- rekenvisualisaties in de groep, met afspraken over de toepassing en afstemming; 
- IGDI: met specifieke aandacht voor de verlengde instructie. 
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Verhoudingen: 
 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 
- de methode “Wereld in Getallen (WIG)”, en diverse materialen behorend bij de methode 
- breukstaven 
- digibord 
- software voor de leerlingen bij de methode (dagelijks) 

 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 
- IGDI model, werken in 3 niveaugroepen 
- korte afwisselende automatiseringsoefening aan het begin van iedere les 
- het lesdoel wordt zo concreet mogelijk geformuleerd 
- we volgen het streefniveau van de methode 

 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
- het implementeren van de nieuwe methode 
- het versterken van de leerkrachtvaardigheden 
- kennis van de rekendoelen 
- rekenvisualisaties in de groep, met afspraken over de toepassing en afstemming 
- IGDI: met specifieke aandacht voor de verlengde instructie 

 
Meten en Meetkunde: 
 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 
- De methode “Wereld in Getallen (WIG)”, en diverse materialen behorend bij de methode 
- schema metriek stelsel vanaf groep 5, gewichten, meetmaterialen, gelddoosjes, klokjes, 

klassikale klok, kubussen, blokjes 
- digibord 
- software voor de leerlingen bij de methode (dagelijks) 

 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 
- IGDI model, werken in 3 niveaugroepen 
- korte afwisselende automatiseringsoefening aan het begin van iedere les 
- het lesdoel wordt zo concreet mogelijk geformuleerd 
- we volgen het streefniveau van de methode 

 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
- het implementeren van de nieuwe methode 
- het versterken van de leerkrachtvaardigheden 
- kennis van de rekendoelen 
- rekenvisualisaties in de groep, met afspraken over de toepassing en afstemming 
- IGDI: met specifieke aandacht voor de verlengde instructie 
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Verbanden: 
 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 
- De methode “Wereld in Getallen (WIG)”, en diverse materialen behorend bij de methode 
- digibord 
- software voor de leerlingen bij de methode (dagelijks) 

 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 
- IGDI model, werken in 3 niveaugroepen 
- korte afwisselende automatiseringsoefening aan het begin van iedere les 
- het lesdoel wordt zo concreet mogelijk geformuleerd 
- we volgen het streefniveau van de methode 

 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
- het implementeren van de nieuwe methode 
- het versterken van de leerkrachtvaardigheden 
- kennis van de rekendoelen 
- rekenvisualisaties in de groep, met afspraken over de toepassing en afstemming 
- IGDI: met specifieke aandacht voor de verlengde instructie 

 
Samenvatting te realiseren veranderingen Rekenen/wiskunde: 
 

We zijn het schooljaar 2014-2015 begonnen met de invoering van de nieuwe methode Wereld in 
Getallen voor groep 3 tot en met 8.  Daarbij hebben wij begeleiding gehad van een rekenexpert. 
Tevens is er aandacht geweest voor de het rekenonderwijs in groep 1 en 2.  De komende jaren 
gaan wij ons richten op de verdere implementatie en borging van de methode Wereld in Getallen 
en de leerkrachtvaardigheden behorende bij het IGDI model; instructie, begeleide inoefening, 
verlengde instructie en zelfstandige verwerking. Tevens zullen wij ons richten op het belang van 
kennis van de rekendoelen en daar waar nodig ons onderwijs er op aanpassen. 

 
Oriëntatie op jezelf en de wereld: 
 
Hieronder wordt begrepen: 

● Mens en samenleving 
● Natuur en techniek 
● Ruimte 
● Tijd 

 
Mens en samenleving: 
 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 
Levensbeschouwelijk 
Hellig hart 
 
Sociaal en emotioneel 
Kinderen en hun sociale talenten 
Rots en water training (Don Bosco en Paus Joannes) 
PBS Methode (de Bleek) 
Pestprotocol (inclusief internetprotocol en social mediaprotocol) 
Zien! 
Kijk (onderbouw) 
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De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 
- De levensbeschouwingsmethode ‘Hellig Hart’ wordt gebruikt afwisselend met lessen uit 

de methode “Kinderen en hun sociale talenten”  
- Naast de methode Hellig Hart zijn er andere elementen die een rol spelen: 

• vieringen gekoppeld aan het kerkelijk jaar en het schooljaar 
• gebedjes / gedichtjes / liedjes / stiltemomenten / dagopeningen e.d. 
• voor de katholieke kinderen bestaat de mogelijkheid om zich, samen met de 

parochiële werkgroepen, in school voor te bereiden op de communie (groep 4) en het 
vormsel (groep 8) 

• de leerkrachten bijgestaan door de districtscatecheet. Bovendien is er ook een interne 
ondersteuner catechese (iob-er) 

• aandacht voor de brede identiteit: pesten/plagen, geestelijke stromingen, waarden en 
normen enz. 

- De lessen “Kinderen en hun sociale talenten” worden thematisch geclusterd. Ouders 
worden hierover geïnformeerd in de Nieuwsbrief 

- Het pest protocol wordt gebruikt wanneer, ondanks de preventieve aanpak, zich toch 
onwenselijke situaties voordoen bij leerlingen of in groepen 

- Rots en water training (Don Bosco en Paus Joannes) 
- PBS Methode (de Bleek) 
- Gebruik van LVS sociaal emotioneel: Zien groep 3 t/m 8 en Kijk bij groep 1 en 2 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
Levensbeschouwing 
Er wordt op stichting niveau gewerkt aan een herijking van de visie omtrent Levensbeschouwing. 
De doelstelling is om een eenduidige, stichting brede vorm te geven aan het vak 
Levensbeschouwing  
 
Sociaal en emotioneel 
In de huidige praktijk gaat veel tijd, emotie en aandacht uit naar diverse onsamenhangende 
interventies. We willen op onze locaties dat er een veilig pedagogisch klimaat is, zodat álle 
kinderen kunnen gedijen en geen kinderen worden buitengesloten of gepest. Vandaar dat we 
opzoek gaan naar: een schoolbrede preventieve aanpak. (De Bleek is hiermee inmiddels gestart 
door de invoering van PBS.) 

 
Natuur en techniek: 
 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 
Natuur: 
“Wijzer door de natuur” (KBHZ); 
“SLO-map (De Bleek); 

- Bovendien wordt regelmatig gebruik gemaakt van de leskisten van “de Stichting Milieu 
educatie”.  

Techniek: 
- de mappen van de “Techniekcoach” (hierdoor is er een programmalijn) 
- techniekdozen en –materialen 
- gebruik van techniekprojecten, ontwikkeld door SLO, NOT, Techniek projectgroepen, 

Heim enz. 
- excursies en workshops 
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De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 
De leerstof wordt klassikaal aangeboden. De verwerking gebeurt zelfstandig. 
De techniekdozen: de leerlingen werken samen aan de opdrachtkaarten in groepjes van 2 tot 4 
leerlingen. De leerkracht begeleidt de groepjes en geeft uitleg waar nodig. 
De groepen 5 tot en met 8 brengen jaarlijks een bezoek aan techniekmuseum ’t Heim.  
Groep 8 bezoekt ook enkele bedrijven en gaat 2 dagen naar het technieklokaal van ’t Heim. 
 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
Zaakvakken onderwijs, in relatie tot het persoonlijk leren: 21e century skills en Meervoudige 
Intelligentie, wordt bij alle locaties op georiënteerd. 
Er wordt gezocht naar een verbinding tussen de verschillende gebieden. Hierbij wordt dus niet 
alleen gedacht aan thematisch onderwijs maar ook de informatieverwerving van de leerlingen. Er 
ligt een kans om hierin met het toekomstig leren en meervoudige intelligentie van start te gaan. 

 
Tijd: 
 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 
- “Wijzer door de tijd” (KBHZ en De Bleek) 
- Diverse losse projecten: Prinsjesdag, Bevrijdingsdag enz. 

 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 
De leerstof wordt klassikaal aangeboden. De verwerking gebeurt zelfstandig. 
 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
Zaakvakken onderwijs, in relatie tot het persoonlijk leren: 21e century skills en Meervoudige 
Intelligentie, wordt bij alle locaties op georiënteerd. 
Er wordt gezocht naar een verbinding tussen de verschillende gebieden. Hierbij wordt dus niet 
alleen gedacht aan thematisch onderwijs maar ook de informatieverwerving van de leerlingen. Er 
ligt een kans om hierin met het toekomstig leren en meervoudige intelligentie van start te gaan. 

 
Ruimte: 
 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 
- “Meander” 
- Diverse losse projecten en het digibord 

 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 
De leerstof wordt klassikaal aangeboden. De verwerking gebeurt zelfstandig. 
 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
Zaakvakken onderwijs, in relatie tot het persoonlijk leren: 21e century skills en Meervoudige 
Intelligentie, wordt bij alle locaties op georiënteerd. 
Er wordt gezocht naar een verbinding tussen de verschillende gebieden. Hierbij wordt dus niet 
alleen gedacht aan thematisch onderwijs maar ook de informatieverwerving van de leerlingen. Er 
ligt een kans om hierin met het toekomstig leren en meervoudige intelligentie van start te gaan. 
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Samenvatting te realiseren veranderingen Oriëntatie op jezelf en de wereld: 
 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
Zaakvakken onderwijs, in relatie tot het persoonlijk leren: 21e century skills en Meervoudige 
Intelligentie, wordt bij alle locaties op georiënteerd. 
Er wordt gezocht naar een verbinding tussen de verschillende gebieden. Hierbij wordt dus niet 
alleen gedacht aan thematisch onderwijs maar ook de informatieverwerving van de leerlingen. Er 
ligt een kans om hierin met het toekomstig leren en meervoudige intelligentie van start te gaan. 

 
Kunstzinnige oriëntatie: 
 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 
Muziek 
Deze lessen worden door een vakleerkracht gegeven op 2 locaties. Na een aantal jaren wordt er 
van locatie gewisseld.  
Op deze locatie wordt gebruik gemaakt van “Liedmachien” (methode van Teleac/NOT). Bovendien 
wordt er veel gedaan met bewegen op muziek en liedjes dmv soundmix. 
 
Tekenen en handvaardigheid 
“Handvaardig 
“Tekenvaardig” en “In beeld brengen”. (KBHZ en De Bleek) 

- we maken gebruik van het aanbod uit het kunstmenu van de gemeente Hengelo 
- allerlei ideeën en projecten via internet 

 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 
Alle muzieklessen door de vakdocent bevatten op gestructureerde wijze elementen van de  
vanuit de overheid verplichte vijf domeinen 

1. muziek maken 
activiteiten: zingen van Nederlandse en buitenlandse liederen en canons, 
(school)instrumenten bespelen, ontwerpen en improviseren van muziek 

2. op muziek bewegen 
activiteiten: (volks)dans, karakter van de muziek in beweging verbeelden, gevoelens en 
energie uiten 

3. het vastleggen van muziek 
activiteiten: inzicht verwerven in het notenschrift en gebruiken, grafische notatie lezen 
en zelf schrijven, het benoemen en noteren van symboolaanduidingen van het 
schoolinstrumentarium 

4. het beluisteren van muziek 
activiteiten: benoemen van geluid op basis van duur, hoogte, sterkte, 2- of 3-delig, 
herkennen en benoemen van orkestinstrumentarium, sfeer van muziek in beweging 
omzetten 

5. 5.het spreken over muziek 
activiteiten: associaties en gevoelens van beluisterde muziek onder woorden brengen, 
begrippen maatsoort, melodie, ritme, tempo en vorm hanteren, spreken over de functie 
(bv. kerk, feest, oorlog, reclame), stijl (klassiek, hedendaags), herkomst  en invloed van 
muziek. 

 
Tekenen en handvaardigheid 
Het onderwijs in tekenen en handvaardigheid is erop gericht, dat de leerlingen: 

- kennis, inzicht en vaardigheden verwerven waarmee ze hun gedachten, gevoelens; 
waarnemingen en ervaringen op persoonlijke wijze kunnen vormgeven in beeldende 
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werkstukken; 
- leren reflecteren op beeldende producten en inzicht verwerven in de wereld om ons 

heen: de gebouwde omgeving, interieurs, mode en kleding, alledaagse 
gebruiksvoorwerpen en beeldende kunst;  

- kennis en inzicht verwerven dat uitbeelden en vormgeven gebonden zijn aan tijd en aan 
cultuurgebied. 

 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
De Kunstzinnige oriëntatie zal voorlopig nog voortgaan op de beschreven wijze. Echter in de 
ontwikkeling, zoals beschreven bij “Oriëntatie op jezelf en de Wereld”, willen we ook met dit 
vakgebied de verbinding zoeken. 

 
Samenvatting te realiseren veranderingen Kunstzinnige oriëntatie: 
 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
Kunstzinnige vorming in relatie tot het persoonlijk leren: 21e century skills en Meervoudige 
Intelligentie, wordt bij alle locaties op georiënteerd. 
Er wordt gezocht naar een verbinding tussen de verschillende gebieden. Hierbij wordt dus niet 
alleen gedacht aan thematisch onderwijs maar ook de informatieverwerving van de leerlingen. Er 
ligt een kans om hierin met het toekomstig leren en meervoudige intelligentie van start te gaan. 

 
Bewegingsonderwijs: 
 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 
De methode: “Basislessen bewegingsonderwijs”. We maken gebruik van de gymzaal voor groep 3 
tot en met 8 en de speelzaal voor groep 1 en 2. (Bij De Bleek maken groep 1 en 2 ook gebruik van 
de gymzaal) en de daar aanwezige materialen. 
Bij De Bleek worden de bewegingslessen gegeven door een vakleerkracht. De leerkrachten 
verzorgen de spellessen. 
 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 
We kennen een toestellen-les en een spel-les per week. Tijdens de toestellen-les worden de 
leerlingen in 3 kleinere groepen verdeeld. 
Naast de gymlessen doen we aan veel sportactiviteiten mee zoals: natte gymlessen in het 
Twentebad, sportevenementen, sporttoernooien. Deze worden aangeboden door Hengelo Sport. 
Tevens werken we samen met het ROC en lopen er studenten stage tijdens onze gymlessen 
Ieder jaar wordt er een sportdag georganiseerd. 
 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
Geen specifieke doelen 

 
Samenvatting van te realiseren veranderingen  in het domein: Kunstzinnige oriëntatie: 
 

Kunstzinnige vorming in relatie tot het persoonlijk leren: 21e century skills en Meervoudige 
Intelligentie, wordt bij alle locaties op georiënteerd. 
Er wordt gezocht naar een verbinding tussen de verschillende gebieden. Hierbij wordt dus niet 
alleen gedacht aan thematisch onderwijs maar ook de informatieverwerving van de leerlingen. Er 
ligt een kans om hierin met het toekomstig leren en meervoudige intelligentie van start te gaan. 
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3.4. Kinderen met extra ondersteuningsbehoeften 
Artikel 8 wpo geeft aan: Ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, is het 
onderwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. 
En  verder: De scholen voorzien in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van 
leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 
In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij in kaart gebracht wat wij aan mogelijkheden, 
grenzen en ambities hebben ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen met extra 
onderwijsbehoeften. Elke leerling is echter uniek, dus zullen we altijd per leerling nagaan welke 
onderwijsbehoeften de leerling heeft en of en hoe wij daar aan kunnen voldoen. Indien nodig 
kunnen wij voor extra ondersteuning een beroep doen op het samenwerkingsverband passend 
onderwijs in onze regio. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat 
beschreven welke ondersteuning alle scholen zelf moeten bieden (basisondersteuning) en voor 
welke ondersteuning, onder welke voorwaarden, we bij het samenwerkingsverband terecht 
kunnen. Alvorens we hulp van buitenaf inroepen gaan we aan de slag binnen onze eigen 
mogelijkheden. We geven hierna beknopt weer op welke wijze de structuur op onze school 
functioneert: 
 

Op alle locaties van Katholiek Basisonderwijs Hengelo-Zuid wordt gewerkt volgens het Handelings 
Gericht Werken (HGW) waarbij de verbinding gemaakt is met de 1 zorgroute en Opbrengst Gericht 
Werken (OGW) 
 

 
Wij vinden wij het belangrijk dat kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen met de 
mogelijkheden die ze hebben. Daarom volgen we nauwgezet de ontwikkeling van de leerling, 
waarbij we kijken naar leeropbrengsten  en de sociaal emotionele ontwikkeling.  
Alle kinderen hebben ondersteuning nodig, de een misschien wat meer dan de ander. 
Kinderen die moeilijker leerstof aan kunnen krijgen mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen, 
kinderen die ergens moeite mee hebben krijgen extra hulp of een aangepaste leerweg. 
De zorg op maat wordt zo veel mogelijk binnen de groep uitgevoerd.  Kinderen profiteren op die 
manier zo veel mogelijk van de instructie die geboden wordt. 
Dat betekent: 

- Handelingsgericht werken (afstemming pedagogische en didactische behoeften leerling) in 
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relatie tot opbrengstgericht werken; 
- Preventief en pro-actief denken en handelen (vooraf nadenken over wat heeft dit kind 

nodig in plaats van achteraf repareren {uitgaan van onderwijsbehoeften en niet van 
kindkenmerken}); 

- Extra hulp zoveel mogelijk in de klas en in de school en altijd gericht op ondersteuning van 
zowel leerling als leerkracht en de school; 

- Groepsplannen baseren op instructiebehoeften van leerlingen; 
- Zoveel mogelijk clusteren van onderwijsbehoeften in groepsplannen; 
- Goede communicatie en samenwerking met ouders; 
- Werken met vaste ondersteuners/begeleiders op de school (groepen scholen); 
- Leerlingbespreking met o.a. orthopedagoog en Zorgteam. 
- Groepsbespreking en schoolondersteuningsteam(SOT): 

We houden 2x per jaar een groepsbespreking. Bij de groepsbespreking zit de leerkracht en de 
intern begeleider. 
In de groepsbespreking worden zowel de groep als de leerlingen besproken op leerprestaties en 
welbevinden. Mbv de groepsoverzichten worden de groepsplannen bijgesteld. 
Mocht er een hulpvraag zijn betreffende een leerling, dan wordt deze besproken in het 
Schoolondersteuningsteam. Het SOT bestaat uit een  orthopedagoog, de schoolverpleegkundige 
en de schoolmaatschappelijk werkster de intern begeleider, en de leerkracht. 

 
3.5. Consequenties voor de meerjarenplanning 
 

De school zal zich blijven inzetten op verbetering van de zorgstructuur. In het bijzonder:  
- Instructievaardigheden leerkrachten. 
- Eigenaarschap bij leerkrachten: zorgstructuur is ondersteunend, leerkracht bepaalt het 

succes. 
- Verbeteren van de analyses van de toetsen en dit vertalen naar onderwijsbehoeften 
- Verbeteren van de evaluatiemomenten. 
- Streven naar effectiviteit en efficiëntie in de registratie. 
- Vergroten van de kennis ivm specifieke vaardigheden die Passend Onderwijs met zich 

meebrengt. 
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4.1. Inleiding 
De zorg voor personeel is cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs. 
Op bovenschools niveau is het personeelsbeleid beschreven in het integraal 
personeelsbeleidsplan. Daarin is ook opgenomen op welke manier we de wettelijke eis 
vormgeven met betrekking tot evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende 
taken. 
Marzano c.s. geven aan, dat de factor “collegialiteit en professionaliteit” dragend is voor 
schoolontwikkeling. Op onze school streven we collegialiteit na, die zich uit in gedrag zoals door 
Fullan en Hargreaves omschreven:  

● Oprechte interacties, die beroepsmatig van aard zijn  
● Het openlijk met elkaar delen van successen, mislukkingen en fouten 
● Het tonen van respect voor elkaar 
● Het constructief analyseren en bekritiseren van praktijken en procedures. 

‘Levenslang leren’ geldt zeker voor de beroepsgroep van leraren. De ontwikkelingen en 
mogelijkheden volgen elkaar wat dat betreft in snel tempo op. Het is dus erg belangrijk de juiste 
keuzes te maken. Uitgangspunt bij die keuzes is het gezamenlijk vastgestelde beleid, zoals 
verwoord in dit schoolplan. Kenmerkend voor de wijze waarop professionalisering vormgegeven 
zal worden is, dat gebruik gemaakt wordt van ‘leren van en met elkaar’ rechtstreeks gekoppeld 
aan de dagelijkse praktijk. Dit kan invulling krijgen binnen het team, maar zeker ook in 
samenwerking met collega’s van andere scholen. 
 
4.2. Personeelsbeleid in samenhang met onderwijskundig beleid 
In deze paragraaf noemen we de belangrijkste aandachtspunten van personeelsbeleid voor de 
komende vier jaar. Deze beleidsonderdelen hangen nauw samen met de voornemens op 
onderwijskundig gebied. 
In relatie met het onderwijskundig beleid zijn op het gebied van personeelsbeleid de volgende 
beleidsvoornemens van belang: 

● Taakbeleid 
 
● Formatie 
 
● Invulling wet BIO met betrekking tot bekwaamheidseisen, waaronder bekwaamheidsdossier 
 
● Nascholing  
 
● Persoonlijk ontwikkelingsplan  
 
● Begeleiding startende leerkrachten. 
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4.3. Consequenties voor de meerjarenplanning 

De personeelsleden worden aangesproken op hun professionaliteit. De doelen, de opbrengsten 
en de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen staan centraal..  
 
KBHZ is een lerende organisatie. Dit betekent dat we zowel de ontwikkeling van de kinderen als 
van het personeel belangrijk vinden. Voor het personeel betekent dit bijvoorbeeld dat er 
gezamenlijke studiedagen georganiseerd worden, maar dat personeelsleden ook aan individuele 
na- en bijscholing doen. 
 
De laatste schooljaren is gewerkt aan het verbeteren van het klassenmanagement zodat de 
convergente differentiatie gerealiseerd kan worden, het geven van effectieve instructie, het 
zinvol inzetten moderne softwareprogramma’s ter ondersteuning van de instructie en 
verwerking van de leerstof.  
Personeelsleden zijn daarin gecoacht en begeleid door locatieleiders, Ib-ers met ondersteuning 
van externe deskundigen. Deze begeleiding en coaching zal zich verder voortzetten de komende 
planperiode. 
Daarnaast willen we samenwerkend leren bevorderen. Leerkrachten maken samen 
lesvoorbereidingen, kijken mee in de lessen, bespreken samen de lessen en geven feedback.  
Daarnaast willen we dat ze elkaar consulteren, wanneer ze vragen hebben. 
 
Klassenbezoeken ziet het MT als een belangrijk instrument om leerkrachten te begeleiden en te 
coachen. De bevindingen van de groepsbezoeken, afspraken en ondersteuningsbehoeften van de 
leerkrachten worden vastgelegd in een begeleidingsdocument. Dit document dient als 
uitgangspunt tijdens de functioneringsgesprekken t.a.v. het onderwerp na- en 
bijscholingswensen en behoeften. 
 
Begeleiding startende leerkrachten. 
Er wordt een begeleidingsplan opgesteld met de startende leerkracht. Het doel van een 
begeleidingsplan is: aan de nieuwe leerkracht opvang en ondersteuning bieden die aansluit bij 
zijn (start-)bekwaamheid en ervaring en die zodanig is dat de nieuwe leerkracht zich kan 
ontwikkelen tot een vakbekwame, ervaren leerkracht. 
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5.1. Inleiding 
Kwaliteitszorg is de basis van waaruit we het onderwijs op onze school vormgeven. 
In dit hoofdstuk beschrijven we op welke wijze wij onze kwaliteit bewaken, borgen en verbeteren. 
Eerst geven we aan welke aspecten deel uitmaken van onze zorg voor kwaliteit. Vervolgens wordt 
uiteengezet op welke wijze we ervoor te zorgen dat al deze aspecten in onderlinge samenhang 
een compleet en evenwichtig kwaliteitssysteem vormen. 
 
5.2. Voorwaarden van onze kwaliteitszorg 
Onze kwaliteitszorg baseren we op het INK-model. In dit model (aangepast voor het onderwijs), is 
een onderverdeling gemaakt in organisatie (leiding, personeelsbeleid, doelen en strategie, 
middelen en processen) en resultaten (waardering personeel, ouders/leerlingen, personeel en 
leeropbrengsten). Door systematisch na te gaan of de gewenste effecten en resultaten gehaald 
worden, wordt het mogelijk het beleid waar nodig bij te sturen. 
In die zin maken we gebruik gemaakt van de plan-do-check-act cyclus. In het INK-model kort 
weergegeven door leren en verbeteren. 
 

Leiderschap 

⬄ 
Personeels-

beleid 
⬄ 

Management 
van 

processen 

⬄ 
Waardering 
personeel 

⬄ 

Leer-
opbrengsten 

 ⇳   ⇳  

⬄ 
Doelen en 
strategie 

⬄ ⬄ 
Waardering 

ouders/leerl. 
⬄ 

 ⇳   ⇳  

⬄ 
Inzet 

middelen 
⬄ ⬄ 

Waardering 
omgeving 

⬄ 

   

Organisatie ⬄ Resultaten 

⬂  Leren en verbeteren  ⬂ 
 
De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het hierna beschreven 
kwaliteitszorgsysteem. De werkzaamheden zijn onder andere: 

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

systematisch geven van feedback). 
Voor de leerkrachten geldt, dat zij betrokken zijn op en zich medeverantwoordelijk weten voor de 
kwaliteit van het onderwijs op de school als geheel.  Dit  vanuit de opvatting, dat ontwikkelend 
onderwijs slechts mogelijk is, als er sprake is van een professionele cultuur.  
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Kenmerkend daarvoor zijn: ontwikkelend vakmanschap; betrokkenheid; verantwoordelijkheid, 
niet alleen voor de eigen taak, maar voor het onderwijs op de school als totaliteit; bereidheid tot 
reflecteren op eigen handelen. 
Onze school maakt zijn maatschappelijke taak waar door goede contacten te onderhouden met 
voor ons onderwijs relevante collega scholen, instanties, verenigingen en overige organisaties. 
Over de activiteiten, die we in dit kader doen en de effecten, die dat ons inziens oplevert leggen 
we verantwoording af naar de betreffende instanties en ons bestuur en de ouders. 
Het voorgaande schetst het kader en de sfeer van waaruit wij kwaliteitszorg vorm geven. 
 
5.3. De inrichting van onze kwaliteitszorg 
Bij de inrichting van onze kwaliteitszorg is het schoolplan het richtinggevend document bij de 
kwaliteitsverbetering. Daarnaast gebruiken we het jaarlijks op te stellen actieplan om vinger aan 
de pols te houden en het schoolontwikkelingsplan bij te stellen. 
Beide documenten hangen nauw met elkaar samen en zijn een belangrijk hulpmiddel bij het 
systematisch doorlopen van de kwaliteitscyclus. 
 
Schoolplancyclus 
Voor het samenstellen van het schoolplan hanteren wij de volgende werkwijze: 
We starten met een nauwgezette bepaling van hoe de stand van zaken met betrekking tot alle 
beleidsaspecten van de school is. Een aantal onderdelen die bij deze zogenaamde positionering 
gebruikt worden, zijn onderdeel van een kortere cyclus, dan de schoolplancyclus, die 4 jaar 
beslaat. Waar dat het geval is geven we dat aan. 
Voor de positionering gebruiken we de volgende middelen, werkwijzen: 
Analyse van de leerlingenpopulatie 
Ieder jaar stellen we vast welke leerlingen bij ons op school speciale onderwijsbehoeften hebben. 
Het gaat daarbij om: 

● Aantal leerlingen met extra gewicht 
● Aantal leerlingen met meer dan een half jaar achterstand op het gebied van taal en 

rekenen (OPP) 
● Aantal leerlingen met het Nederlands als tweede taal 
● Aantal leerlingen met een Arrangement. 

De intern begeleider maakt dit overzicht in april, zodat het kan worden meegenomen in de 
jaarlijkse evaluatie van het beleidsplan. 
 
Rapportage: aan het team 
Te gebruiken bij: evaluatie en opstellen van het jaarlijkse actieplan en bijstelling 
schoolontwikkelingsplan 
 
Overzicht van de positie in de wijk/regio 
De directeur maakt een overzicht van de positie van de school in onze wijk. Daarin komen de 
volgende aspecten aan de orde: 

● overheidsbeleid en samenwerkingsverband (eens per twee jaar); 
● tevredenheid en verwachtingen van ouders (elke twee jaar wordt bij de ouders de 

tevredenheid bepaald met behulp van een vragenlijst. 
● Kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van de leerlingenpopulatie ook in relatie met 

de ontwikkeling op de collega-scholen (eens per 4 jaar) 
● een SWOT-analyse (eens per vier jaar) 
● Zicht op contacten met instellingen, verenigingen,  collega scholen. We gaan na wat deze 

contacten voor effecten hebben binnen de school en hoe de betreffende instellingen de 
contacten waarderen. Op basis daarvan bepalen we op welke wijze het contact 
voortgezet wordt. 
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Rapportage aan: Bevoegd gezag, medezeggenschapsraad, team en betrokken instanties. 
Te gebruiken bij: evaluatie, opstellen en bijstellen van het schoolontwikkelingsplan en het 
jaarlijkse actieplan. 
 
Het bepalen van de doelen van de school 
Eens in de vier jaar stelt het team, op initiatief van de directeur, doelen voor het onderwijs vast 
(op basis van de analyse van de uitgangspositie). Deze doelen worden vastgelegd in de missie en 
visie. Bij de beschrijving komen de volgende onderdelen aan de orde: 

● Te bereiken doelen op het gebied van onderwijs en leren. 
● De te bereiken leeropbrengsten  Deze worden ieder jaar vastgesteld (tussen- en 

eindresultaten; rekening houdend met onze populatie) volgens het bijgevoegd opbrengst 
document. 

● Te bereiken doelen op gebied van school-specifieke aspecten. Het gaat hier om doelen 
waarmee we  ons willen profileren. 

 
Rapportage aan: Het bevoegd gezag, de medezeggenschapsraad. 
Te gebruiken bij: jaarlijkse analyse van de huidige situatie (wat is er van de doelen al gerealiseerd 
en wat moet nog worden nagestreefd)  
Het bevoegd gezag stelt de doelen vast. 
 
Analyse van de huidige situatie aan de hand van de doelstellingen 
Jaarlijks wordt middels de evaluatie van het jaarplan bepaald of de daarin genoemde 
doelstellingen zijn gerealiseerd. Eens per 4 jaar gaat de directeur na in hoeverre de 
schooldoelstellingen uit het schoolplan zijn gerealiseerd. Daarbij worden de volgende 
instrumenten ingezet: 
Voor doelen op het gebied van onderwijs en leren en schoolspecifieke aspecten: 
De in te zetten instrumenten zijn afhankelijk van de gekozen doelen. Het kan gaan om: 

● Klassenbezoeken 
● Functionerings- en beoordelingsgesprekken 
● Interviews met ouders 
● Interviews met kinderen 
● Interviews met leraren 
● Een enquête en/of schooldiagnose-instrument: (naam invullen) 

Voor doelen op het gebied van te bereiken leerresultaten 
● Het in de bijlage genoemd overzicht van toetsinstrumenten 

De directeur neemt het initiatief voor de uitvoering van de analyse. Daartoe wordt jaarlijks, in 
overleg met het team, een plan van aanpak gemaakt. 
 
Rapportage aan: het bevoegd gezag, de medezeggenschapsraad, het team. 
Te gebruiken bij: het actieplan en de bijstelling van het meerjarenplan 
 
Evaluatie schoolplan 
 
Zie hoofdstuk 2. 
In het vierde uitvoeringsjaar wordt de balans opgemaakt van de resultaten van de afgelopen 
schoolplanperiode. Naast de eigen gegevens wordt ook gebruik gemaakt van de gegevens van de 
inspectierapporten om inhoudelijk vast te stellen waar de school zich ten aanzien van 
onderwijskundige ontwikkeling op dit moment bevindt.  
Alle gegevens uit deze en hiervoor genoemde acties worden door de directeur geanalyseerd op 
sterke en zwakke punten (SWOT-analyse).Deze wordt gepresenteerd op een studiedag voor het 
team, waarbij ook informatie verstrekt wordt over relevante ontwikkelingen van dat moment en 
in de nabije toekomst. 
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Op basis van deze informatie en met gebruik maken van de inzichten en ideeën van de 
leerkrachten worden missie en visie van de school waar nodig geactualiseerd en bijgesteld en 
worden strategische doelen geformuleerd voor de nieuwe schoolplanperiode. 
Deze visie en de daarop gebaseerde strategische doelen vormen de basis voor de verdere 
invulling van het schoolplan.  
Gezien de formele status van dit document wordt dit vastgesteld door MR en bestuur van de 
school. Ouders worden middels de schoolgids op de hoogte gesteld van de hoofdlijnen van beleid, 
zoals dat vastgesteld is in het schoolplan. 
 
Jaarplancyclus 
Systematische evaluatie van beoogde beleidsresultaten en de kwaliteit van onderwijs en leren 
De directeur stelt jaarlijks een evaluatieplan op (als onderdeel van het actieplan) voor evaluatie 
van de beleidsdoelen. Evaluatie van de leerresultaten zijn een vast onderdeel van dit plan. 
De evaluatie van de beleidsresultaten die m.b.v. het jaarlijkse actieplan worden nagestreefd 
gebeurt aan de hand van de volgende instrumenten (afhankelijk van de aard van het na te streven 
resultaat): 

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

● Functionerings- en beoordelingsgesprekken waarin ook is de leeropbrengsten van de 
betreffende groep aan de orde komen. 

● Interviews met ouders, leerlingen en leden van het bevoegd gezag. 
● Evaluaties (bijvoorbeeld d.m.v. korte vragenlijstjes) van oudercontacten en 

ouderavonden. 
● Toetsinstrumenten om leerresultaten vast te stellen (zie bijlage). 

Het jaarlijkse actieplan wordt ieder jaar opgesteld met behulp van onderstaand schema: 
 
Onderwerp 1. ……………………. 

Beoogd resultaat  Te ondernemen 
acties (ook 
vermelden door 
wie) 

Periode 
van 
uitvoering 

Te gebruiken 
instrument om 
het resultaat te 
meten 

Evaluatie 
Periode  

Resultaat van de 
meting 

      

 
Rapportage aan: Bevoegd gezag, medezeggenschapsraad en team 
Te gebruiken bij: Opstellen actieplan en bijstellen en/of opstellen schoolontwikkelingsplan tijdens 
jaarlijkse studiedagen waarin de voortgang van het vierjarig beleidsplan wordt geëvalueerd. 
Doel van deze dagen zijn verder: 
conclusies trekken uit de resultaten van het evaluatieplan en op basis hiervan een jaarlijkse acties 
vaststellen (met per actie beoogde resultaten) t.b.v. de voortgang van het vierjarig beleidsplan. 
 
Het jaarlijks opstellen van het scholingsplan. Het scholingsbeleid sluit aan op de 
schoolontwikkeling zoals die is omschreven in het schoolontwikkelingsplan. Daarnaast blijft er in 
het scholingsbudget ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van leraren op basis van de afspraken 
in de persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP’s). 
 
Kwaliteitshandboek 
In het kwaliteitshandboek staat een beschrijving van onze werkwijze in de vorm van besluiten en 
procedures. Het kwaliteitshandboek bevat ook een vierjaarlijkse planning, die aangeeft wanneer 
de besluiten en procedures worden geëvalueerd. Per besluit/procedure is aangegeven op welke 
wijze deze wordt geëvalueerd 
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Daarnaast evalueren we jaarlijks onze leeropbrengsten met het team. We doen dit aan de hand 
van het eerder genoemde opbrengstendocument. 
 
Rapportage: team, bevoegd gezag. 
 
5.4. Consequenties voor de meerjarenplanning 
 

Borgen van hierboven beschreven acties;  

leerkrachten eigenaar maken van hun eigen ontwikkeling; 

werken met de nieuwe jaartaak; 

jaarlijks opstellen van een actieplan als hierboven beschreven; 

het kwaliteitsboek onderhouden volgens de 4 jaar cyclus; 

jaarlijks opstellen van het scholingsplan + begroten; 

bijstellen en/of opstellen schoolontwikkelingsplan tijdens MT evaluatieavonden waarin de 
voortgang van het vierjarig beleidsplan wordt geëvalueerd; 

jaarlijks een evaluatieplan opstellen analyse van de leerlingenpopulatie. 
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6.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk starten we met een overzicht van de veranderingsonderwerpen in de komende 
schoolplanperiode. Daarbij wordt zo concreet mogelijk aangegeven welke resultaten we ten 
aanzien van deze onderwerpen in de komende 4 jaren nastreven. Waar dat relevant is zullen we 
een inschatting  maken van de materiële kosten en indien van toepassing personele kosten, die 
een bepaalde verandering met zich mee zullen brengen.  
Vervolgens geven we in een globale planning aan wanneer deze onderwerpen aan de orde zullen 
komen 
Op basis van dit meerjarenplan wordt jaarlijks een gedetailleerd actieplan opgesteld. Bij de 
opstelling van zo’n zal rekening gehouden worden met de resultaten van het voorgaande 
schooljaar. 
 
6.2. Veranderingsonderwerpen en resultaten 

Veranderingsonderwerp 1: Eigenaarschap 
Onderdeel Leerkrachten: 

- passie en betrokkenheid creëren, werkdruk verlagen; 
- minder afhankelijk van leiding, ib en externen; 
- kritisch op eigen handelen en ontwikkeling; 
- opbrengsten verhogen. 

 
Onderdeel Leerlingen: 

- leerlingen actief betrekken bij onderwijsproces; 
- leerlingen kunnen verwoorden op welke wijze zij het best onderwijs kunnen krijgen. 

 

Beoogde resultaten: 
Op basis van vakmanschap en grote deskundigheid, zelfstandig beslissingen en initiatieven durven 
en kunnen nemen, op onderwijskundig, didactisch en sociaal en emotioneel gebied. 

 
 

Veranderingsonderwerp 2: Veiligheid 
- kinderen ervaren dat de klas een prettige en veilige plek is om te zijn; 
- kinderen ervaren dat zij er mogen zijn; dat hun mening en gedachtes ertoe doen;   
- kinderen ervaren de pauzes als prettig en veilig; 
- kinderen hebben respect voor de onderlinge verschillen; 
- Het pedagogisch klimaat is zodanig dat kinderen hun gedachtes en ideeën kunnen en durven 

verwoorden en uiten; 
- de school en de directe omgeving ervan moet door de kinderen en medewerkers als veilig 

worden ervaren 
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Beoogde resultaten: 
Binnen en om onze locaties heerst een veilig pedagogisch klimaat, zodat álle kinderen kunnen 
gedijen en geen kinderen worden buitengesloten of gepest. Dit realiseren we door: 
een schoolbrede aanpak, met een preventieve insteek, die data-gestuurd is, gericht is op het 
aanleren van gewenst gedrag, in samenwerking met ouders.  

 

Veranderingsonderwerp 3: Verbinding leggen i.v.m. eigentijds leren 
In de komende schoolplanperiode willen wij het zaakvakken onderwijs, creatieve ontwikkeling in 
relatie tot het persoonlijk leren: 21e century skills en Meervoudige Intelligentie, wordt bij alle 
locaties op georiënteerd. 
Er wordt gezocht naar een verbinding tussen de verschillende gebieden. Hierbij wordt dus niet 
alleen gedacht aan thematisch onderwijs maar ook de informatieverwerving van de leerlingen. Er 
ligt een kans om hierin met het toekomstig leren en meervoudige intelligentie van start te gaan. 

Beoogde resultaten: 
Nieuwe methode MI? 
Engels methode 

 

Veranderingsonderwerp 4: Borging OGW en HGW 
 
Boeiend onderwijs bij alle vakken. Waarbij de principes van het opbrengstgericht en 
handelingsgericht werken gewaarborgd zijn 

Beoogde resultaten: 
 
Opbrengstgericht en handelingsgericht werken, worden als natuurlijk onderdeel van de dagelijkse 
onderwijspraktijk beschouwd. Leerkrachten voelen zich verantwoordelijk voor en zijn in staat om 
effectief en boeiend onderwijs te geven. Dit vertaalt zich in goede opbrengsten: behaalde 
streefdoelen en/of gewenste vaardigheidsgroei op leerling-, groep- en schoolniveau.   

 

Veranderingsonderwerp 5: ICT 
 
Visie op ICT    

Binnen de locaties van het KBHZ is ICT geen doel op zich, maar een middel dat ons ten dienste 
staat om het maximale uit de leerling te halen. 

Het gebruik van computers zetten wij daarom primair in bij taal-, reken- en leesonderwijs met als 
doel kwaliteitsverbetering te realiseren. 

Vanwege de effectiviteit zetten we (zoveel mogelijk)  software in gerelateerd aan de gebruikte 
onderwijsmethodes. 

Onze kinderen leren in  de 21ste eeuw en we bereiden ze voor op  een sterk veranderende 
samenleving . Duidelijk is dat naast taal-, reken- en leesonderwijs, andere talenten/competenties 
noodzakelijk zijn:  samenwerken, communiceren creativiteit en probleemoplossend denken, ICT 
geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden. 

De rol van de leerkracht zal daarom veranderen en  veel verder gaan dan alleen het overdragen 

van kennis. Daarom is integratie van deze vaardigheden en ICT van essentieel belang binnen onze 

visie.  

De beschikbaarheid van personal computers, tabletten, smartphones en mobiel internet voor 
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(bijna) iedereen heeft veel invloed op onze samenleving. Wij spelen hierop in om in ieder geval 

onze infrastructuur hier op in te richten. Het aanschaffen van mobile devices en het gebruik 

hiervan zullen aansluiten bij onze onderwijskundige visie. 

Bij KBHZ bestaat een les uit klassikale instructie, eventueel een verlengde instructie, verwerken en 

afronden (IGDI-model). De leerkracht bereidt de les voor, en evalueert na afloop. Onderzocht 

wordt of Snappet Tabletonderwijs dit proces kan ondersteunen. De eerste indrukken zijn 

veelbelovend. Zoals het zich laat aanzien, vergroot het de effectiviteit bij al deze stappen, voor 

meer passend en opbrengstgericht onderwijs. 

 

Beoogde resultaten: 
 
Dankzij een de brede inzet van ICT willen we bereiken dat kinderen zich flexibel kunnen opstellen 
en aanpassen aan de veranderende omstandigheden in leven, leren en werken. Binnen KBHZ 
krijgen kinderen mogelijkheden om deze vaardigheden (samenwerken, creativiteit, ict-
geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale/culturele 
vaardigheden) te oefenen, zo veel als mogelijk geïntegreerd in onze werkwijze en niet als 
losstaand doel.  
Daarnaast levert de inzet van Snappet tabletonderwijs voordelen voor leerlingen en leerkrachten: 

- Verbeterd leerresultaat. Snappet tabletonderwijs leidt tot betere leerresultaten door 
verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen, hogere productie, directe feedback 
en meer individuele differentiatie. 

- Direct inzicht en overzicht. Leerlingen zien hun voortgang en leren met eigen leerdoelen te 
werken. De leervoortgang van de klas en de individuele leerlingen is op ieder moment 
zichtbaar voor de leraren. Dat helpt zowel direct in de klas, als bij de evaluatie en planning. 

- Meer tijdwinst. Snappet geeft rust in de klas omdat alle kinderen tegelijk op geschikt niveau 
aan het werk zijn. Tabletonderwijs creëert meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en 
remediëring door automatisch nakijken en foutenanalyse. 

 

 

Veranderingsonderwerp 6: IKC 
Wij willen de visie vormgeven en realiseren door: 

- veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen van 2 t/m 12 jaar; 
- een doorgaande lijn in aanbod en structuur voor kinderen van 2 t/m 12 jaar; 
- een doorgaande (leer)lijn in door alle organisaties heen; 
- één-zorgroute vanuit alle betrokkenen; 
- gezamenlijke aandacht voor sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van groep en 

individu. 
 

Beoogde resultaten: 
Binnen de kindcentra’s is sprake van afstemming en doorgaande lijnen.   
Centraal staat daarbij: 

- Opbrengst gericht onderwijs 
- Zorg in en om de school (koppeling passend onderwijs) 
- Stimuleren van brede ontwikkeling 
- Partnerschap van ouders 

 

Veranderingsonderwerp 7: Hoog- en meerbegaafdheid 
In alle leerjaren wordt de kennis, over de manier van leren van deze kinderen vergroot. Voor 
iedere locatie is iemand van KBHZ beschikbaar, die is opgeleid tot specialist hoogbegaafdheid. 
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Hiermee zorgen we voor een doorgaande lijn in het onderwijsaanbod aan deze specifieke groep 
kinderen. 
Daarnaast is er een bovenschoolse ‘Top-klas’  voor hoogbegaafde kinderen in de groepen 5-7. 
 

Beoogde resultaten: 
Het onderwijsaanbod voor deze groep leerlingen is beter afgestemd. De expertise van de 
hoogbegaafdheid-specialisten wordt gedeeld met de leerkrachten en zij bieden tevens 
ondersteuning. Specifiek voor de hoogbegaafden is er de TOP-klas voor de leerlingen in de 
groepen 5-7. Voor de leerlingen in groep 8 is er de mogelijkheid om een dagdeel per week 
onderwijs op het VO te volgen. 
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6.3. Overzicht veranderingsgebieden in de schoolplanperiode 2015-2019 
 

Onderwerp 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 

Eigenaarschap 

 

Esrein - Don 

Bosco 

Paus Joannes 

De Bleek 

Esrein - Don 

Bosco 

Paus Joannes 

De Bleek 

Esrein - Don 

Bosco 

Paus Joannes 

De Bleek 

Esrein- Don 

Bosco 

Paus Joannes 

De Bleek 

 

Pedagogisch 

klimaat/Veiligheid 

 

Don Bosco 

Paus Joannes 

De Bleek 

Esrein - Don 

Bosco 

Paus Joannes 

De Bleek 

Esrein - Don 

Bosco 

Paus Joannes 

De Bleek 

Esrein- Don 

Bosco 

Paus Joannes 

 

Verbinding leggen 

i.v.m. eigentijds 

leren 

 

Paus Joannes 

De Bleek 

Esrein - Don 

Bosco 

Paus Joannes 

De Bleek 

 

Esrein - Don 

Bosco 

Paus Joannes 

De Bleek 

Esrein- Don 

Bosco 

Paus Joannes 

De Bleek 

 

Borging OGW en 

HGW 

 

Esrein - Don 

Bosco 

Paus Joannes 

De Bleek 

Esrein - Don 

Bosco 

Paus Joannes 

De Bleek 

Esrein - Don 

Bosco 

Paus Joannes 

De Bleek 

Esrein- Don 

Bosco 

Paus Joannes 

De Bleek 

 

ICT 

 

Paus Joannes Esrein - Don 

Bosco 

Paus Joannes 

De Bleek 

Esrein - Don 

Bosco 

Paus Joannes 

De Bleek 

Esrein- Don 

Bosco 

Paus Joannes 

De Bleek 

 

Hoog- en 

meerbegaafdheid 

 

Esrein - Don 

Bosco 

Paus Joannes 

De Bleek 

Esrein - Don 

Bosco 

Paus Joannes 

De Bleek 

Esrein - Don 

Bosco 

Paus Joannes 

De Bleek 

Esrein- Don 

Bosco 

 Paus Joannes 

De Bleek 

 

Op grond van het voorgaande zullen jaarlijks gedetailleerde actieplannen opgesteld worden 
waarin opgenomen zijn: 

● Doelen en tussendoelen; 
● Acties om deze doelen te realiseren; 
● Verantwoordelijke persoon binnen de school voor de uitvoering; 
● Welke externe ondersteuning gewenst is; 
● In welke periode van het schooljaar de acties uitgevoerd worden; 
● Welke financiële middelen door de school ingezet moeten worden om de verandering uit 

te voeren. 
 
6.4 Sponsoring 
Alle scholen zijn verplicht om in hun schoolplan aan te geven welk beleid ze voeren met 
betrekking tot sponsoring. 
Onze school onderschrijft dit convenant en beschouwt het als bijlage bij dit schoolplan. 
De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn: 

● Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige 
doelstellingen van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke 
en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. Sponsering moet in overeenstemming zijn 
met de goede smaak en fatsoen. 

● Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen 

● Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs 
beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die 



60 
 

de school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn 
van sponsormiddelen. 

● De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd 
gezag over sponsoring. 
 

Tevens zijn de volgende principes van kracht: 
● Nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van leerlingen; 
● Bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke 

betrokkenheid; 
● De samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige invloed hebben op de 

geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen; 
● De kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring. 

Bovengenoemde punten vinden hun basis in het convenant sponsoring dat de staatssecretaris van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en alle landelijke onderwijsorganisaties van besturen, 
personeel, leerlingen en ouders en een aantal andere organisaties hebben ondertekend. 


