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1. Inleiding 

1.1. Doel en functie 

Dit schoolplan heeft meerdere doelen: 

 het functioneren als een centraal document binnen de schoolontwikkeling; 

 het plannen en vormgeven van toekomstig beleid; 

 het geven van inzicht in de ambities en concrete plannen voor de komende jaren. 

 

Dit schoolplan heeft verder de volgende functies: 

 beschrijven (van bijvoorbeeld de missie, de visie en uitgangspunten);  

 verwijzen naar onderliggende documenten waarin bepaalde zaken nader omschreven 

en uitgewerkt zijn; 

 het op koers houden van de school bij de realisatie van het beleid tijdens de komende 

jaren; 

 het afleggen van verantwoording (intern en extern) over de deugdelijkheid en kwali-

teit van ons onderwijs. 

 

Het schoolplan is statisch voor wat betreft de beschrijving van de missie, de visie en 

uitgangspunten. Vanwege de aan dit schoolplan gekoppelde jaarplannen is het ook een 

dynamisch document. Aan de hand van deze jaarplannen wordt voortdurend aan 

verbetering  gewerkt. De plannen zullen jaarlijks geactualiseerd worden, afgestemd op 

de ontwikkelingen die zich voordoen. 

1.2. Interne samenhang  

De hoofdstukken uit het schoolplan zijn onderling op elkaar afgestemd. Hoofdstuk 1 

beschrijft doel, functie en structuur van het schoolplan. Hoofdstuk 2 geeft een 

beschrijving van de schoolorganisatie. Hoofdstuk 3 laat zien hoe schoolontwikkeling en 

kwaliteitszorg samenhangend vorm krijgen. De relevante beleidsterreinen en de daarvan 

afgeleide doelen voor de komende jaren worden uitgewerkt in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 

5 wordt beschreven wat de huidige stand van zaken is, en wat daarvan de consequenties 

zijn voor het toekomstig beleid. Vervolgens worden in hoofdstuk 6 de interne en externe 

ontwikkelingen geschetst die invloed hebben op het te voeren meerjarenbeleid. In 

hoofdstuk 7 tenslotte wordt dat meerjarenbeleid concreet uitgewerkt. 

1.3. Relatie met andere beleidsdocumenten 

In onderstaand overzicht wordt weergegeven hoe toezichthouden en besturen geregeld is 

binnen de vereniging, waar onze school deel van uitmaakt.  

Het schoolplan heeft een directe relatie met het toezichtkader dat binnen onze 

schoolorganisatie kaderstellend en richtinggevend is. In hoofdstuk 4 verwijzen we naar 

bovengenoemde en andere relevante (borgings) documenten. Om de relatie tussen het 

toezichtkader en de beleidsterreinen van het schoolplan inzichtelijk te maken zijn in 

hoofdstuk 2.3 en in hoofdstuk 4 de kaders integraal (cursief weergegeven) opgenomen. 
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1.4. Totstandkoming 

 

Bij de totstandkoming van dit schoolplan zijn diverse activiteiten ondernomen. In 

samenspraak met het toezichthoudend bestuur zijn de kaders geformuleerd waarbinnen 

het schoolplan verder uitgewerkt kan worden. Op basis van deze kaders en de 

schoolontwikkeling 2011 – 2015 zijn een aantal thema’s benoemd. 

Het schoolplan sluit aan bij het schoolplan van de afgelopen periode. Tevens zijn de 

adviezen naar aanleiding van het inspectierapport meegenomen. Er is een 

oudertevredenheidspeiling uitgevoerd en er zijn diverse vragenlijsten binnen het team 

uitgezet. Zowel de peiling onder ouders als de vragenlijsten binnen het team zijn 

besproken en de borgings- en ontwikkelpunten geformuleerd. Daarnaast zijn er 

gedurende het schooljaar diverse teambijeenkomsten geweest die uiteindelijk 

geresulteerd hebben in hetgeen voor ligt in dit schoolplan. 

1.5. Procedures 

1. Opstellen en vaststellen van dit schoolplan 

Dit schoolplan is door de directie, passend binnen de kaders van het bestuursbeleid, 

in overleg met het personeel opgesteld en na positief advies door de 

medezeggenschapsraad, door het bevoegd gezag vastgesteld. 

2. Klachtenregeling 

In geval van klachten of geschillen is de klachtenregeling van toepassing. 

 

  

Vereniging 

Statuten 

Huishoudelijk 
reglement 

Toezichthouder 

Toezichtreglement 
+ management-

statuut 

Toezichtkader 

Toezichtshand-
boek 

Directeur 

Schoolplan 

(jaarplan) 
Schoolgids 

Overig beleid en 
protocollen 

Jaarverslag 

Verantwoordin

gs-rapportage 
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2. Onze school 
 

2.1. Zakelijke gegevens  
 

Brinnummer 03LN 

Schoolnaam Wittenberg-school 

Telefoonnummer 0332778426 

Faxnummer 0332778428 

Gemeente SCHERPENZEEL 

Provincie Gelderland 

Vestiging adres Hovenierslaan 17, 3925BW SCHERPENZEEL GLD 

Correspondentie adres Postbus 58 

Naam bevoegd gezag Ver Verstr KL en BSO Geref Grondsl 

Correspondentie adres bevoegd gezag Van Speijklaan 25  3931AA WOUDENBERG 

E-mail school dw@dewittenbergschool.nl 

 

2.2. Historie van de school 

De Reformatorische basisschool ‘De Wittenberg’ gaat uit van de vereniging ‘De 

Vereniging tot het verstrekken van Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag’. Onder 

deze vereniging valt ook ‘De Wartburg’ te Woudenberg. De Wittenberg is opgericht in 

1969. Onze school heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van 

God. Daarbij onderschrijft de vereniging de Drie Formulieren van Enigheid. Op onze 

school wordt alleen de Statenvertaling (1618/1619) gebruikt en de psalmberijming van 

1773. 

2.3. Bevoegd gezag en bestuursconcept 

De schoolvereniging heeft een bestuur waarin 11 bestuursleden zitting hebben. In de 

schoolvereniging participeren de volgende kerkgenootschappen: een hervormde 

gemeente op Gereformeerde Grondslag en de (Oud) Gereformeerde Gemeente (in 

Nederland).  

Het bestuur bestuurt volgens de principes van het toezichthoudend besturen. Feitelijke 

uitoefening van de functie van bestuur vindt plaats door een of meer functionarissen in 

dienst van het bevoegd gezag op basis van door het schoolbestuur gegeven mandaat, 

waarbij het schoolbestuur zich onthoudt van feitelijke uitoefening van de functie van 

bestuur en zich richt op uitoefening van intern toezicht. Daarbij komt de functie van 

bestuur bij de met mandaat belaste functionarissen te berusten (‘het schoolbestuur’ als 

bedoeld in de Code goed bestuur) en de functie van intern toezicht bij het schoolbestuur 

(‘het intern toezichtsorgaan’ als bedoeld in de Code goed bestuur). Het schoolbestuur en 

het intern toezichtsorgaan hebben de wijze waarop de functies bestuur en intern toezicht 

onderscheiden en gescheiden worden, vastgelegd in het toezichtsreglement (incl. 

managementstatuut) van het bevoegd gezag.  

Wat betreft het bestuurlijk handelen door de directeuren binnen het gegeven mandaat, 

zijn de volgende kaders (opgenomen in het toezichtkader) geformuleerd. 

Beleidsvoering De directeuren werken vanuit een gedragen visie doelmatig 

en rechtmatig aan de te realiseren doelen 

Code goed bestuur Naleving en uitwerking bepalingen uit de code. 

Integriteit Handelen binnen Bijbelse normen en waarden en algemene 

mailto:dw@dewittenbergschool.nl
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beginselen van goed bestuur; 

2.4. Relatie met bovenschoolse organisaties 

Samen met basisschool De Wartburg valt onze school onder de Vereniging. Binnen de 

kaders van het toezicht vindt er op strategisch niveau afstemming en samenwerking 

plaats.  

De Wittenberg behoort binnen Passend Onderwijs tot het reformatorisch 

samenwerkingsverband Berseba (regio Midden).  

Met een aantal scholen in de omgeving is er regelmatig overleg op directieniveau en 

waar mogelijk is er samenwerking op deelgebieden.  

2.5. Leerlingen 

De school wordt bezocht door leerlingen uit bovengenoemde en aanverwante 

kerkgenootschappen in Scherpenzeel en directe omgeving (Renswoude, Overberg e.a.). 

Op school worden alleen gezinnen toegelaten die de grondslag van de school 

onderschrijven en de identiteitsverklaring van de school ondertekenen en de uitwerking 

hiervan in de praktijk uitdragen.  

Er zijn relatief weinig eenoudergezinnen. Het opleidingsniveau van de ouders zorgt 

ervoor dat het percentage gewichtenleerlingen rond de 15% is. Het leerlingaantal van 

onze school ligt rond de 400 leerlingen, verdeeld over 16 groepen. Verwacht wordt dat 

de groei in de afgelopen jaren zich door zal zetten.  

De leerlingen accepteren over het algemeen de regels van de school. De 

gezagsverhoudingen zijn binnen onze school duidelijk.  

Er is sprake van differentiatie in de groep en er zijn arrangementen buiten de groep. Er is 

aandacht voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Voor verdere uitwerking 

verwijzen we naar het ondersteuningsprofiel (bijlage 3) 

De ontwikkeling van de kinderen, zowel qua welbevinden, veiligheid (sociaal-emotioneel) 

als cognitief wordt bijgehouden door middel van observaties en toetsen. De 

toetsuitslagen van de Cito Eindtoets laten zien dat we wat betreft onze ‘scholengroep’ 

boven het landelijk gemiddelde scoren. 

Verdere uitwerking van het bovenstaande is beschreven in de schoolgids, die jaarlijks 

wordt geactualiseerd. 

2.6. Ouders en verzorgers 

Bewuste keuze 

De in dit schoolplan beschreven identiteit en bijbehorende leefwijze zijn enerzijds de 

redenen waarom veel ouders uit de reformatorische bevolkingsgroep heel bewust juist 

voor onze school kiezen en waarom wij  de kinderen aangemeld krijgen. 

Deze ouders zien dat de grondslag van de school en de uitwerking daarvan in de praktijk 

overeenkomen met datgene wat zijzelf voorstaan en wat in hun kerk voorgestaan wordt. 

Zij hechten voor hun jonge kinderen aan eenheid binnen kerk, gezin en school. 

Sterker nog: zij zien dat de grondslag van onze school en de uitwerking ervan geheel in 

de lijn liggen van wat zij beloofd hebben bij de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk 

en toen hun kind(eren) in de kerk gedoopt werd(en). Zij hebben voor Gods aangezicht 

‘ja’ gezegd op de vraag: ‘Belooft gij dat gij dit kind in de zuivere leer, naar uw vermogen, 

zult onderwijzen, doen en helpen onderwijzen?’ en dat weegt hun. 

 
Verantwoordelijkheid 

Dit legt ook op het schoolbestuur een grote verantwoordelijkheid om juist deze identiteit 

te bewaken. Wanneer op dit punt concessies gedaan worden, dan zou het bestuur zich 
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niet alleen schuldig voelen tegenover God, maar ook tegenover de ouders die bewust 

kiezen voor deze identiteit met bijbehorende uitwerking in de praktijk. 

 
Toelatings- en benoemingsbeleid 

Vandaar dat een grote zorgvuldigheid betracht wordt bij de toelating van leerlingen en 

het benoemen van personeel. Ouders dienen  in te stemmen met de identiteitsverklaring 

en deze te ondertekenen (zie bijlage 2). Van het personeel wordt verwacht in te 

stemmen met het identiteitsprofiel en deze te ondertekenen (zie bijlage 3). 

2.7. Personeel 

Binnen ons team zijn verschillen in leeftijd, ontwikkeling, capaciteiten en ervaring. De 

gemiddelde leeftijd van het team ligt rond de dertig jaar. We mogen op een professionele 

en prettige wijze samen werken als enthousiast en ontwikkelingsgericht team, waarbij er 

veel oog, oor en hart is voor de kinderen en voor elkaar. 

Het streven is de structurele beschikbare formatie voor onderwijsgevend personeel voor 

zover mogelijk met voltijds werkende personeelsleden in te vullen. Hiermee wordt 

beoogd: de eenheid van het onderwijskundig handelen in de groep te waarborgen; de 

beheersbaarheid en de bestuurbaarheid van de schoolorganisatie te waarborgen en de 

mogelijkheid te behouden om algemeen werkbare lesroosters samen te stellen. 

Het managementteam van De Wittenberg wordt gevormd door de directeur en de 

teamleiders. De directeur is richting het bestuur eindverantwoordelijk. De teamleiders 

zijn belast met de dagelijkse leiding binnen hun bouw. De school is verdeeld in twee 

‘bouwen’, te weten de onderbouw (groep 1 – 4) en de bovenbouw (groep 5 – 8).  

Naast het managementteam en de groepsleerkrachten werken diverse andere 

functionarissen in de school, zoals de intern begeleider (verantwoordelijk voor 

ondersteuning en begeleiding), de differentiatiebegeleider (verantwoordelijk voor de 

differentiatie-arrangementen binnen de school), de onderwijsassistent (assisteren bij 

begeleiden van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften) en onderwijsondersteunend 

personeel (managementassistent, onderhoudsmedewerker, schoonmaker). 

Verdere uitwerking van het bovenstaande is beschreven in de schoolgids, die jaarlijks 

wordt geactualiseerd. 

2.8. Medezeggenschap 

Aan onze school is een Medezeggenschapsraad verbonden. Van schoolbesturen wordt 

steeds meer gevraagd verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. Die 

verantwoording is nodig ten opzichte van de overheid via de inspectie, ten opzichte van 

de leden omdat wij een schoolvereniging hebben, maar ook ten opzichte van de 

personeelsleden en de ouders van de school. De Medezeggenschapsraad (MR) is 

gevormd door drie ouders en drie leerkrachten. Het instemmingsrecht is omgezet in een 

adviesrecht. Ruim tweederde van de ouders en van het personeel heeft ons opnieuw in 

die omzetting gesteund (vijfjaarlijkse peiling, uitgevoerd in 2014). 

We hechten veel waarde aan een goed functionerende MR. We willen in alle openheid 

gezamenlijk het beleid vormgeven met oog voor de juiste (gezags)verhoudingen. 

Aangezien onder het  bestuur twee scholen vallen, is er ook een Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR) werkzaam. In de vergaderingen van deze GMR worden 

schooloverstijgende zaken besproken. 

2.9. Huisvesting en situering van de school in de omgeving 

Vanaf 2001 wordt er gewerkt in ons huidige schoolgebouw, wat een adequaat en keurig 

onderhouden gebouw is. In verband met de groei van het aantal leerlingen zal in het 

schooljaar 2015 – 2016 het schoolgebouw uitgebreid worden met een 17e en 18e groep 
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en enkele nevenruimtes. In aansluiting op de uitbreiding van het schoolgebouw zal ook 

het schoolplein heringericht worden. 

De Wittenberg is een reformatorische dorpsschool met een regiofunctie, gelegen aan de 

rand van het dorp. Aan de zuidzijde van de school verrijst een nieuwe wijk. Mede in 

verband met de ontsluiting van deze wijk zijn er wijzigingen in de directe omgeving van 

de school en op het plein aangebracht. Hierdoor kunnen de verkeersstromen tussen 

auto’s en fietsen zo goed mogelijk worden gescheiden, is er voldoende 

parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen en is er een vlotte doorstroming bij komen en 

gaan. Op de kruising bij de school, waar de verkeersstromen samenkomen, worden 

verkeersbrigadiers ingezet alsook bij de uitgangen van het plein als de school uitgaat. 

De school beschikt over diverse fysieke voorzieningen. De beschrijving hiervan is 

opgenomen in het ondersteuningsprofiel, die als bijlage is bijgevoegd. 

De gymfaciliteiten voor de groepen 1 - 4 zijn binnen de school. Voor de groepen 5 - 8 is 

de gymzaal per fiets bereikbaar.  
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3. Schoolontwikkeling en kwaliteitszorg 
 

Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces waarbij het gaat om het 

borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van het  onderwijs 

is in kaart gebracht door middel van (zelf)evaluatie. De zelfevaluatie resulteert in de 

vaststelling van gerealiseerde kwaliteit en van nog te ontwikkelen punten. De 

gerealiseerde kwaliteit wordt geborgd en ontwikkelpunten worden opgenomen  in een 

meerjarenplanning. Op basis van deze meerjarenplanning worden jaarplannen opgesteld. 

De persoonlijke ontwikkeling van medewerkers wordt afgestemd op de 

veranderonderwerpen van de school. De inzet en betrokkenheid van alle 

belanghebbenden in dit proces is essentieel.  

3.1. Uitgangspunten en voorwaarden 

Professionele schoolcultuur en betrokkenheid op elkaar 

Een belangrijke voorwaarde voor schoolontwikkeling is de aanwezigheid van een 

professionele cultuur. In een professionele schoolcultuur handelen teamleden vanuit een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor zowel opbrengsten als voor processen die hierop 

van invloed zijn. Om deze professionele cultuur te stimuleren, stuurt de schoolleiding 

expliciet op versterking van vakmanschap, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en 

samenwerking die gericht is op  kwaliteitsverbetering. Jaarlijks worden activiteiten met 

dit doel ingepland. Dit is zichtbaar in onze jaarplannen. Een klimaat waarin alle 

belanghebbenden zich positief betrokken tonen op elkaar is in sterke mate van invloed op 

het verandervermogen van de school. 

Integrale benadering 

Gelet op de meerwaarde van de integrale benadering kiezen we er nadrukkelijk voor om 

de persoonlijke ontwikkeling af te stemmen op de schoolontwikkeling. Dat komt tot 

uitdrukking, doordat we de verbinding leggen tussen doelen van de school en de 

vakbekwaamheid van de medewerkers. De persoonlijke ontwikkeling van het team als 

geheel en van ieder teamlid afzonderlijk kan niet los gezien worden van de ontwikkeling 

van de school. 

Integrale evaluatie 

In onze oordeelsvorming onderzoeken we de samenhang tussen de verschillende beleids- 

en kwaliteitsterreinen. Hoe is de kwaliteit van het onderwijsleerproces van invloed op de 

onderwijsresultaten? Welke relatie en wisselwerking zien we tussen de verschillende 

kengetallen? Welke relatie zien we tussen opbrengsten of kwaliteit van de leerling 

ondersteuning en bekwaamheden van het personeel. Enz.  

3.2. Visie op integrale kwaliteitszorg 

Om schoolontwikkeling te realiseren werken we met een systeem voor kwaliteitszorg. 

Kwaliteitszorg is een leerproces, waarbij de school zelf, volgens een beargumenteerde 

planning, systematisch, de kwaliteit van het onderwijs bespreekt, beschrijft, realiseert, 

beoordeelt en/of laat beoordelen en evalueert. Bij kwaliteit gaat het dan om zowel de 

eisen die de overheid hier aan stelt, de zogenoemde basiskwaliteit, als om de ambities 

die de school zelf heeft geformuleerd.  

Een goed kwaliteitszorgsysteem helpt bij het voortdurend beantwoorden van  belangrijke 

kwaliteitszorgvragen rondom de volgende vier aspecten: de processen binnen de school, 

het handelen van de medewerkers, de opbrengsten van de leerlingen en de 

ontwikkelcapaciteit van de organisatie. De uitwerking van deze aspecten is opgenomen in 

het kwaliteitszorgdocument (bijlage 4). 

3.3. Kwaliteitszorgsysteem. 

Schoolontwikkeling 

Voor het systeem van kwaliteitszorg maken we gebruik van Integraal. Met behulp van dit 

instrument kunnen vragenlijsten in het kader van de zelfevaluatie uitgezet worden bij de 
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medewerkers. Dezelfde vragenlijsten kunnen binnen een interne of externe audit 

gebruikt en ingevuld worden. Met behulp van Integraal wordt ook vormgegeven aan het 

peilen van de tevredenheid van personeel, ouders en leerlingen. De combinatie van 

vragenlijsten geeft inzicht in de kwaliteit die  wordt nagestreefd. De vragenlijsten worden 

afgenomen aan de hand van een beargumenteerde planning die beschreven is in  

hoofdstuk 7. Ook het oordeel van de inspectie wordt opgenomen in het systeem. De 

resultaten van de verschillende vragenlijsten worden samenhangend getoond in de 

cockpit van Integraal. Vanuit de cockpit kunnen jaarplannen geschreven worden. 

Opbrengsten en kengetallen onderwijs 

Naast de resultaten uit de vragenlijsten worden ook de resultaten van tussentijdse- en 

eindopbrengsten, de  gegevens over sociale vaardigheden en de kengetallen onderwijs 

vanuit ParnasSys en ZIEN! getoond in de cockpit van Integraal. Voor verschillende 

resultaten wordt de vergelijking gemaakt met de inspectienormen en de schoolspecifieke 

streefdoelen. 

Persoonlijke ontwikkeling 

Integraal kan ook ingezet worden voor de persoonlijke ontwikkeling. De medewerkers 

organiseren  door het uitzetten van competentievragenlijsten hun eigen 360-graden 

feedback. Ook schrijven ze met behulp van Integraal hun persoonlijk 

ontwikkelingsplannen en geven ze de gesprekkencyclus vorm. Voor de functies 

schoolleider, interne begeleider en leerkracht zijn er vragenlijsten die de vereiste 

vakbekwaamheid beschrijven. De inhoud van deze competentievragenlijsten en de 

vragenlijsten schoolontwikkeling is op elkaar afgestemd. De vragenlijsten zijn ook 

afgestemd op de standaarden voor leerkrachten en schoolleiders. 

Vakbekwaamheidsdossier  

Elke medewerker beschikt over een vakbekwaamheidsdossier. Dit is te onderscheiden 

van het personeelsdossier of maakt daar onderdeel van uit. Het personeelsdossier is het 

zakelijk dossier van het bevoegd gezag. Het vakbekwaamheiddossier is het dossier van 

de werknemer, gericht op de persoonlijke ontwikkeling onder verantwoordelijkheid van 

de werkgever. Het vakbekwaamheiddossier bevat naast gegevens van de betrokkene in 

ieder geval een beschrijving van opleiding, ontwikkeling en ervaring, een overzicht van 

competenties, plan voor de persoonlijke ontwikkeling en verslagen van gesprekken 

rondom de persoonlijke ontwikkeling. Binnen ParnasSys-Integraal kunnen de  

medewerkers hun vakbekwaamheiddossier aanleggen. 

3.4. Overlegstructuur 

Overleggen hebben een belangrijke plaats binnen schoolontwikkeling.  Hier wordt de 

dialoog gevoerd over wat goed onderwijs is. Het proces van kwaliteitsborging en 

verbetering start als het ware binnen deze overleggen. Daar vindt analyse en 

interpretatie van gegevens plaats, waarna de vastgestelde veranderonderwerpen en 

vereiste vakbekwaamheden worden vastgesteld. Het proces wordt  ook binnen deze 

overleggen afgerond in de vorm van evaluatie. 

Teamoverleg 

Het teamoverleg vervult een belangrijke rol binnen de kwaliteitszorg. Binnen dit overleg 

worden veel fasen uit het proces van kwaliteitszorg uitgevoerd. In het teamoverleg 

worden de veranderonderwerpen besproken waaraan gewerkt gaat worden. Bijbehorende 

doelen en uit te voeren activiteiten worden vastgesteld. Tegelijkertijd wordt besproken 

welke vakbekwaamheden hiervoor vereist zijn en wat dat betekent voor de persoonlijke 

ontwikkeling van de medewerkers. Om de voortgang van de ontwikkeling te volgen, 

wordt er tijdens het teamoverleg regelmatig gerapporteerd over de voortgang en over 

het effect van de verbeteractiviteiten. 

Gesprekkencyclus 

De persoonlijke vakbekwaamheden worden binnen de gesprekkencyclus besproken. Na 

bespreking en vaststelling van de te ontwikkelen vakbekwaamheden stelt iedere 
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medewerker zelf een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Dit persoonlijk ontwikkelingsplan 

wordt besproken met de leidinggevende en, al dan niet aangepast en vervolgens 

vastgesteld. 

Om de voortgang van de ontwikkeling te volgen worden regelmatig gesprekken gevoerd, 

waarin de uitvoering van het persoonlijk ontwikkelingsplan ter sprake komt. Er wordt 

geëvalueerd welke vakbekwaamheden eigen gemaakt zijn en er wordt afgesproken welke 

vakbekwaamheden nog eigen gemaakt moeten worden in het persoonlijk handelen. 

De gesprekkencyclus bestaat uit diverse 'typen' gesprekken, te weten het 

functioneringsgesprek, het voortgangsgesprek en het beoordelingsgesprek. Deze 

gesprekken komen aan de orde binnen een cyclus van vier jaar. 

3.5. Schoolontwikkeling in praktijk  

Missie, visie en uitgangspunten bepalen 

Als eerste stap op weg naar het nieuwe schoolplan zijn de missie, visie en 

uitgangspunten besproken, waar nodig aangepast en weer opnieuw vastgesteld.  

 
Zelfevaluatie 

Voorafgaand aan de nieuwe schoolplanperiode is door middel van zelfevaluatie de 

kwaliteit van de school als totaliteit in beeld gebracht. Dit is gedaan met behulp van de 

vragenlijsten van Integraal en met behulp van de kengetallen en opbrengsten zoals die 

onder andere getoond worden in de cockpit van Integraal. Onderzocht is (zie hoofdstuk 

4,5 en 6) hoe deze zich verhouden tot de basiskwaliteit en de schooleigen ambities.  

Meerjarenbeleid 

De uitkomsten van de zelfevaluatie zijn leidend voor de schoolontwikkeling in de 

komende schoolplanperiode. De door het team gekozen verbeterpunten zijn ‘uitgezet’ in 

een meerjarenbeleid.  

Jaarplannen 

Vanuit dit meerjarenbeleid worden er per schooljaar één of meerdere jaarplannen 

geschreven met als doel de kwaliteit te verbeteren en te verduurzamen. De jaarplannen 

kunnen worden gemaakt in het programma Integraal. Elk afzonderlijk jaarplan beschrijft 

een veranderonderwerp. Per veranderonderwerp wordt aangegeven welke activiteiten 

daarvoor uitgevoerd gaan worden (wie, wat, hoe, wanneer enz.) en wat de gewenste 

situatie is die bereikt moet worden. Beschreven wordt welke competenties nodig zijn om 

de gewenste kwaliteit te realiseren. Er wordt vastgesteld of en hoe behaalde successen 

gemeten zullen worden. Aan het einde van een schooljaar worden de voor dat schooljaar 

geldende jaarplannen geëvalueerd en worden de jaarplannen voor het volgende 

schooljaar opgesteld. Zie voor het meerjarenbeleid en de jaarplannen hoofdstuk 7 en de 

bijlage ‘Jaarplannen’. 

Persoonlijk ontwikkelingsplan 

Elke medewerker beschikt over een actueel persoonlijk ontwikkelingsplan. Dit plan 

beschrijft de doelen die de medewerker nastreeft in het kader van zijn persoonlijke 

ontwikkeling en wat daarvoor nodig is aan scholing, ondersteuning, begeleiding enz. De 

medewerkers stellen hun ontwikkeldoelen zoveel mogelijk af op de doelen van de school. 

Het plan wordt afgesloten met een evaluatie. 

Voortgang volgen 

Om de voortgang en het effect van de uitvoering te volgen, worden de volgende 

activiteiten ondernomen: 

- Analyseren van de midden-en eindtoetsen van CITO en de leeropbrengsten. Dit wordt 

gedaan door de leerkrachten voor de eigen groep. De schoolleider doet dit op 

leerjaar- en op schoolniveau.  

- Analyseren van de overige opbrengsten en ken- en stuurgetallen die in verband staan 

met de kwaliteit die de school in het betreffende schooljaar wil realiseren  
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- Op minimaal één moment in het jaar een zelfevaluatie  met behulp van onderdelen 

van vragenlijsten vanuit Integraal. Deze staan in direct verband met de gewenste 

kwaliteit die de school in het betreffende schooljaar wil realiseren. Er  worden 

selecties samengesteld uit de verschillende vragenlijsten. Om de schoolspecifieke 

ambities te onderzoeken, worden indien van toepassing, eigen vragen samengesteld 

en afgenomen.   

- In de zelfevaluatie worden de auditoren betrokken die intern zijn opgeleid.  

- De schoolleider onderzoekt de voortgang van de gewenste kwaliteit voor het 

betreffende schooljaar, onder andere door middel van observaties door teamleiders in 

de groepen. Deze observaties worden besproken met de leerkrachten.  

- Medewerkers doen onderzoek naar de eigen competenties in verband met de 

gewenste kwaliteit voor betreffend schooljaar. Zij kunnen met het oog daarop 

jaarlijks feedback organiseren met behulp van de competentievragenlijsten vanuit 

Integraal.  

- Er wordt  een kwaliteitsagenda opgesteld waarin alle activiteiten in functie van 

kwaliteitszorg opgenomen zijn. De kwaliteitsagenda maakt inzichtelijk: 

 welke activiteiten op welk moment in het schooljaar uitgevoerd worden in het 

kader van observatie, zelfevaluatie en analyse;  

 op welk momenten in het schooljaar en met wie communicatie plaatsvindt over de 

voortgang van de plannen op basis van de verkregen observatie- en 

evaluatiegegevens. 

- Het resultaat van de evaluaties wordt vastgelegd in de opgestelde jaarplannen. 

Indien uit de verzamelde gegevens blijkt dat de  voortgang onvoldoende  is, wordt de 

aanpak bijgesteld.  

- Elke vier jaar vindt een risico-inventarisatie plaats met behulp van de Risico-

inventarisatie en evaluatie (RI&E).  

 
Verantwoording 

Er wordt belang gehecht aan tijdige en transparante  verantwoording. Dit gebeurt in de 

eerste plaats in dit schoolplan. Dit wordt toegestuurd naar de onderwijsinspectie en ligt 

voor iedereen ter inzage op school. Daarnaast is er de schoolgids. In de schoolgids 

worden de plannen in het kort beschreven. De schoolgids wordt aan alle ouders 

uitgereikt en ligt ook op school ter inzage. We publiceren de schoolgids daarnaast op 

onze website. Wanneer er een verslag is van de onderwijsinspectie worden  de conclusies 

samengevat en opgenomen in de schoolgids. In de jaarplannen worden de  geplande 

activiteiten en de doelen die we daarmee willen bereiken beschreven. De schoolleiding 

verantwoordt zich door middel van de verantwoordingsrapportage aan het bevoegd 

gezag. Door middel van het jaarverslag leggen wordt officieel verantwoording afgelegd.  
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4. Beleidsterreinen 
 

Voor de verschillende beleidsterreinen geven  wordt de visie van de school weergegeven 

en verwezen naar gerelateerde beleids- en borgingsdocumenten. Aandachtspunten en 

doelen vanuit de beleidsterreinen, voor de komende schoolplanperiode zijn verwerkt  in 

hoofdstuk 7 ‘Meerjarenbeleid’. 

4.1. Identiteit van de organisatie 

Toezichtkader 

Inhoud en uitwerking 

grondslag 

De reformatorische identiteit van de scholen is hoor-, zicht- 

en merkbaar 

Toelating leerlingen De identiteitsverklaring en het identiteitsprofiel zijn leidend 

voor toelating en handhaving van leerlingen 

Personeel De identiteitsverklaring en het identiteitsprofiel zijn leidend 

voor benoeming en functioneren van het personeel 
 
Grondslag 

De reformatorische basisscholen ‘De Wittenberg’ en ‘De Wartburg’ gaan uit van ‘De 

Vereniging tot het verstrekken van Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag’. Deze 

scholen hebben als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbare Woord van God. 

Daarbij onderschrijft de vereniging geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van 

Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door de Nationale Synode van Dordrecht (1618 en 

1619). Op de scholen wordt alleen de Statenvertaling gebruikt. Verder wordt er gebruik 

gemaakt van de psalmberijming van 1773. 

De leden van de vereniging stellen zich ten doel de belangen van de door haar gestichte 

scholen te bevorderen in overeenstemming met de statuten van de vereniging. De 

scholen hebben een onderwijzende en opvoedende taak. De scholen geven hieraan vorm 

vanuit dezelfde grondslag als de ouders, overeenkomstig de doopbelofte. Van ouders 

wordt dan ook gevraagd de grondslag en het doel van de school te onderschrijven. Het 

opvoeden en onderwijzen thuis en op school behoren in elkaars verlengde te liggen 

(overeenkomstig Gods Woord en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid). 

Kernopdracht 

We bieden reformatorisch basisonderwijs, gebaseerd op Gods Woord, beleden in de Drie 

Formulieren van Enigheid, zoals door de ouders beloofd bij de bevestiging van hun 

huwelijk en bij de Heilige Doop van hun kind(eren). 

 

We doen dit in gezamenlijkheid vanuit een hartelijke verbondenheid en met liefde voor 

de (door de ouders mede aan onze zorgen toevertrouwde) kinderen. We laten dit als 

identificatiefiguren in woord en daad blijken, waarbij we ons bewust zijn van dit 

voorrecht en deze verantwoordelijkheid.   

 

De kinderen zijn met ons op weg en reis naar de eeuwigheid en verkeren in een 

levensfase waarin ze ontvankelijk zijn, gevormd kunnen en moeten worden en zich 

vanuit een beschermde en veilige omgeving kunnen voorbereiden op hun plaats in het 

maatschappelijke leven en hun ontmoeting met de Heere.  

 

Gezamenlijke ambitie, idealen en basishouding 

Op basis van onze kernopdracht is voor de a.s. periode onze gezamenlijke ambitie: 

Op goede basis samen groeien 

Vanuit deze ambitie staan ons de volgende idealen voor ogen, die voor ons 

richtinggevend zijn voor de a.s. periode.  

- We vormen onze kinderen tot burgers van twee werelden (voor de tijd en voor de 

eeuwigheid), waarbij een christelijke levenshouding centraal staat 
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- We zorgen ervoor dat alle kinderen graag naar school gaan en een goede omgang 

hebben met elkaar 

- We geven goed onderwijs en stemmen af op de onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften van de kinderen 

- We betrekken de ouders optimaal bij de ontwikkeling van hun kind(eren) 

- We werken en leren op een veilige en professionele wijze samen als team 

 

Om op goede basis samen te groeien en te werken aan onze idealen gelden de volgende 

aspecten, die met elkaar onze basishouding vormen: 

A: Aandacht, aanspreken en afspraken; B: Betrouwbaar, betrokken en bevlogen; C: 

Communicatie, constructief, complimenteus; D: Dienstbaar, doordacht en doelgericht. 

Levensbeschouwelijke uitgangspunten 

Mens- en kindbeeld  

Op grond van Schrift en belijdenis belijden wij dat de mens is geschapen om tot Gods eer 

te leven. Daartoe schiep God de mens naar Zijn beeld: in ware kennis, gerechtigheid en 

heiligheid. In de zondeval is de mens moed- en vrijwillig van God afgevallen (Gen. 3). 

Daardoor is de mens uit zichzelf onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. 

Toch blijft God de eis handhaven dat de mens tot Zijn eer moet leven. God heeft in 

Christus voor Zijn uitverkorenen een weg willen ontsluiten om door wedergeboorte en 

bekering met Hem verzoend te worden. Alleen dan kan de mens op aarde in beginsel en 

in de eeuwigheid volmaakt tot Gods eer leven. 

Hoewel wij als mensen in zonde gevallen zijn, houdt dat niet in dat wij niet aangesproken 

kunnen worden op onze daden. Wij zijn verantwoordelijk voor ons handelen. Het is onze 

opdracht te leven naar Gods Woord en Zijn geboden, wat samengevat kan worden in de 
zin: ‘God liefhebben boven alles en de naaste liefhebben als jezelf’. 

Kind en doop 

De Heilige Doop is een heilig zichtbaar teken en zegel dat het bloed van Jezus Christus 

de zonden afwast en dat de Heilige Geest hen (d.w.z. degenen, die in het wezen van het  

genadeverbond begrepen zijn), reinigt van al hun zonden. Door de Heilige Doop komen 

de dopelingen in een uiterlijke betrekking tot het genadeverbond. Als uitwendig voorrecht 

mogen zij verkeren onder de prediking des Woords en de omgang met Gods volk. Onze 

gedoopte kinderen zijn door hun doop dus niet in het wezen van het genadeverbond 

opgenomen. 

Gewetensvorming 

Elk kind heeft een geweten. Het is het overblijfsel van het beeld Gods, dat de mens na de 

zondeval nog gelaten is. Dankzij het geweten is opvoeding mogelijk. 

Tucht, in de zin van bemoediging, onderwijzing, bestraffing en straf (zie het Bijbelboek 

Spreuken) is op onze school het opvoedingsmiddel dat tot doel heeft het geweten van de 

leerlingen te vormen.  

 

Opvoeding en onderwijs 

De eerste en uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de opvoeding berust bij de ouders. 

Hoewel opvoeding en onderwijs een geheel vormen en optimaal op elkaar afgestemd 

dienen te zijn, is de opvoeding met name een zaak van de ouders, terwijl de school in de 

eerste plaats onderwijsinstituut is. Omdat onderwijs en opvoeding een geheel vormen, 

gaat evenwel ook van het onderwijs een opvoedende en vormende werking uit. 

Het is de taak van de kerkelijke overheid, hetzij direct of indirect, erop toe te zien dat het 

op school gegeven onderwijs in overeenstemming is met de belijdenis der kerk. 

Deze verbondenheid van gezin, school en kerk is bepalend voor de plaats van de school 

met betrekking tot alle buitenschoolse voorzieningen, met name zoals deze door de 

overheid geboden worden in de verzorgingsstructuur. 
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Opvoeden  

Opvoeding is (c.q. moet zijn) een opvoeding uit het geloof, naar Gods Woord, tot Gods 

eer, tot heil van Christus' gemeente en tot welzijn van de naaste. Het is een doelbewust, 

genormeerd, opzettelijk en verantwoordelijk leiding geven en hulp verlenen aan een 

onvolwassene, totdat deze zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de levenstaken 

zelfstandig kan en mag dragen 

De opvoeder -en dus ook de leerkracht- is door God met gezag bekleed. De verhouding 

opvoeder - opvoedeling wordt genormeerd door het vijfde gebod. Opvoeding moet 

gestalte krijgen vanuit gebed en liefde, zich openbarend in verantwoordelijkheidsgevoel 

en gezag, waardoor opvoedingsmiddelen als het woord, het voorbeeld en de tucht 

waarde krijgen. 

 

Onderwijs en vorming 

Gezien ons uitgangspunt dat onderwijs en opvoeding onlosmakelijk aan elkaar verbonden 

zijn sluit het onderwijs dan ook aan op en ligt in het verlengde van de opvoeding in het 

gezin en is onder meer gericht op de overdracht van normen en waarden. 

In ons onderwijs heeft de leerkracht een centrale rol. Hij dient identificatiefiguur te zijn, 

draagt kennis over en begeleidt leerlingen bij het verwerven van kennis en vaardigheden. 

We vinden het belangrijk dat elke leerling overeenkomstig de hem door God geschonken 

gaven kan functioneren en presteren op alle leer- en vormingsgebieden. Dat betekent dat 

we de onderwijsbehoeften van het kind niet uitsluitend vertalen in onderwijsbehoeften op 

taal- en rekengebied. Ook op andere vak- en ontwikkelingsgebieden hebben kinderen 

onderwijsbehoeften en daar komt de school eveneens aan tegemoet te komen. 

Ons onderwijs is gericht op de opvoeding en vorming van het kind tot een God naar Zijn 

Woord dienende persoonlijkheid. Er is dus meer dan alleen onderwijsbehoeften. Het gaat 

om de totale persoonlijkheid van het kind, ook de vorming van het geweten en het 

handelen overeenkomstig Gods geboden. Aan al deze aspecten zal op onze school aan de 

hand van de Bijbel biddend gewerkt moeten worden. 

We zijn het als christelijke school aan onze grondslag verplicht kwalitatief goed onderwijs 

te bieden. De mate van die kwaliteit is slechts beperkt meetbaar, omdat een aantal 

essentiële factoren niet te kwantificeren zijn. 

De onderwijskundige visie van onze school kan samengevat worden met ons motto ‘Op 

goede basis samen groeien’  

In de eerste plaats geven we hiermee aan dat ons onderwijs gebaseerd dient te zijn op 

Gods Woord en de belijdenisgeschriften van de kerk. Dat houdt in dat de leerlingen on-

derwezen worden in Gods Woord en de grondwaarheden van de zuivere leer, opdat on-

dermeer een hecht godsdienstig en morele basis gelegd wordt voor het toekomstig 

functioneren in kerk en maatschappij. In de tweede plaats brengen we met het motto tot 

uitdrukking dat we het belangrijk vinden dat we in het basisonderwijs de leerlingen 

basale kennis voor hun toekomstig maatschappelijk functioneren bijbrengen. Dat 

betekent dat we in ons onderwijs veel aandacht geven aan (begrijpend) lezen, taal en 

rekenen en waarde hechten aan parate kennis. 

In de derde plaats geven we met het motto aan dat we waarde hechten aan de totale 

vorming van de persoonlijkheid en het leren van fundamentele sociale vaardigheden om 

als lid van een gemeenschap dienend bezig te kunnen zijn. 

Burgerschapskunde en integratie 

Burgerschap heeft voor ons twee dimensies: een verticale en een horizontale, waarbij 

dient opgemerkt te worden dat deze wel te onderscheiden, maar niet te scheiden zijn. De 

verticale of boventijdelijke dimensie wordt verwoord door de Bijbel in Efeze 2:12 (Dat gij 

in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en 

vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de 

wereld), waar sprake is van een hemels burgerschap. Het horizontale aspect wordt 

verwoord in 1 Timotheüs 2 : 1 en 2 (Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan 

worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen. Voor 

koningen en allen die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in 

alle godzaligheid en eerbaarheid), waar de kern van burgerschap wordt samengevat als 
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zijnde een gerust en stil leven in alle godzaligheid en eerbaarheid. Het tegenwoordige is 

voorbereidingstijd voor de toekomende eeuwigheid.  

 

Gelet op onze schoolidentiteit kiezen wij voor burgerschap waarbij we dienstbaar zijn aan 

de gemeenschap waartoe we behoren, zonder in strijd te komen met Gods Woord. We 

hechten aan het bewaken en doorgeven van tradities en gebruiken en we vinden het 

hanteren van gedeelde waarden en het vervullen van plichten jegens de gemeenschap in 

een participatiesamenleving van groot belang. De vorming van waarden bij onze 

leerlingen proberen we te bereiken via overdracht, waarbij de Bijbel normerend is. Voor 

kritische reflectie en zelfstandige oordeelvorming vinden we de leerlingen in het 

basisonderwijs nog te jong. In de hogere groepen wordt een eerste begin gemaakt met 

het kennismaken met andere godsdiensten en culturen. In het kader van het hierboven 

geschetste onderwijs richten we ons op de aspecten kennis, vaardigheden en attitudes.  

We zijn van mening dat deze op Gods Woord geënte vorming tot burgerschap onder de 

zegen des Heeren de meest juiste voorbereiding is om als burger betrokken en 

samenbindend in onze multiculturele samenleving te kunnen fungeren. 

 

Pedagogische en onderwijskundige uitgangspunten 

Kinderen en leren 

We gaan er vanuit dat leren zowel plaats kan vinden door kennisoverdracht (over-

drachtsmodel) als door de eigen actie van de leerling (activerend leren). Welke 

onderwijsvorm gebruikt wordt, is afhankelijk van de aard en de inhoud van de leerstof. 

De constructivistische visie op leren als zou kennis een constructie zijn, vinden we te 

beperkt. Kennis kan ook geschonken worden door middel van openbaring. De 

consequentie van de constructivistische visie als zou de leerling de regisseur zijn van zijn 

eigen leerproces wijzen we af. De leerkracht heeft op onze school als gevolg van ons 

mens- en kindbeeld niet alleen een begeleidende, maar ook een leidende taak. 

Vormen van leren 

We maken gebruik van het overdrachtsmodel als de inhoud van de leerstof het karakter 

van door God in Zijn Woord geopenbaarde Waarheid draagt, dan wel samenhangt met 

een zienswijze die wortelt in de op Gods Woord stoelende identiteit van de school, zoals 

bij de overdracht van waarden en normen. Dat kan bij alle vakken het geval zijn, maar 

het gebruik van het overdrachtsmodel zal, gezien de aard en inhoud van het vak, 

frequenter plaatsvinden tijdens het godsdienstonderwijs of vaderlandse geschiedenis dan 

bij rekenen.  

Daarnaast vinden we het overdrachtsmodel van belang, omdat het de mogelijkheid biedt 

het kind een luisterhouding aan te leren. We constateren dat kinderen door allerlei maat-

schappelijke ontwikkelingen steeds meer moeite hebben over een langere tijdsspanne 

een receptieve houding aan te nemen. Vanuit godsdienstig en sociaal oogpunt hechten 

we veel waarde aan een goede luisterhouding. 

In het overdrachtsmodel vindt overdracht van kennis plaats en ligt het accent meer op 

het product dan op het proces. Bij de kennisoverdracht wordt ernaar gestreefd dat, waar 

dit kan, de kennis voor het kind inzichtelijk is. 

Ongeacht het gebruikte model vinden we het belangrijk dat een deel van de leerstof als 

parate kennis beklijft. 

 

Activerend leren 

Het activerend leren kenmerkt zich door de actieve betrokkenheid van een intrinsiek 

gemotiveerde leerling, die zijn eigen leerproces organiseert. De verantwoordelijkheid 

voor het leren ligt bij de leerling zelf. Gezien onze mensvisie en de functie die de 

leerkracht in ons onderwijs heeft, zal die verantwoordelijkheid altijd een gedeelde 

verantwoordelijkheid zijn, waarbij bij het ouder worden van de leerling een verschuiving 

plaats vindt van afhankelijkheid naar zelfstandigheid. De mate en snelheid waarin dat 

proces zich voltrekt wordt bepaald door de uniciteit van elk kind, maar is in elk geval aan 

het eind van het basisonderwijs nog lang niet voltooid. Daarom worden in ons onderwijs 

niet alle vormen van activerend leren toegepast en beperken we ons hoofdzakelijk tot het 
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gebruiken van activerende werkvormen. Zelfstandig werken, zelfstandig samenwerken en 

zelfstandig leren zijn, ingekaderd door de hierboven omschreven gedeelde 

verantwoordelijkheid, toepasbare vormen, de laatste twee met name in de hoogste 

leerjaren. Leren leren, aandacht voor dit proces en de reflectie daarop zijn daarbij 

belangrijke aspecten waaraan aandacht besteed wordt. 

Een voor ons onderwijs belangrijk aspect van het activerend leren en de activerende 

werkvormen is het met elkaar samenwerken. Het kan onder goede begeleiding van de 

leerkracht een basis leggen voor een houding van dienstbaarheid aan de naaste. 

We passen in ons onderwijs alleen activerende werkvormen toe als de leerlingen de 

daarvoor noodzakelijke basisvaardigheden beheersen. 

 

De taak van de leerkracht 

In het onderwijs op onze school is de leerkracht onmisbaar en vervult hij een centrale 

rol. Hij dient immers in de praktijk van alle dag gestalte te geven aan de identiteit van 

het onderwijs en voor de leerlingen te fungeren als identificatiefiguur. Hij is van funda-

mentele betekenis bij de godsdienstige en morele vorming van de leerlingen en draagt 

waarden en normen over. Het onderwijskundig handelen van de leerkracht draagt op 

onze school dan ook een sterk pedagogisch karakter. 

Wij belijden de uniciteit van elk kind als schepsel Gods. Dat verplicht de leerkracht tot 

een individuele pedagogische benadering. Deze wordt weliswaar begrensd door de moge-

lijkheden van de leerkracht, toch streven we ernaar dat er qua leerstof op drie niveaus 

gedifferentieerd wordt en dat er in het kader van het zorgbeleid systematische aandacht 

geschonken wordt aan het gedrag van de kinderen. 

Rekening houdend met de individuele verschillen tussen leerlingen en strevend naar een 

zo effectief mogelijke instructie gebruiken we bij het onderwijs in de basisvakken –en 

waar dat kan bij de overige vakken- het directe instructiemodel, waarbij we uitgaand van 

convergente differentiatie. 

 

Pedagogisch klimaat 

Het school- en pedagogisch klimaat manifesteert zich in de setting van de school en van 

de groep. Een groepsproces voltrekt zich volgens de literatuur volgens een aantal fasen, 

die bewust zijn te beïnvloeden. De aanpak richt zich op het pro-actief en preventief 

inspelen op deze fasen. De leerkracht neemt nadrukkelijk de leiding over het 

groepsproces en geeft de waarden vorm door het bewust aanleren van structuur, regels 

en gedrag. 

De visie op pedagogisch klimaat kan niet los gezien worden van de visie op het mens- en 

kindbeeld. Een theologisch negatief mensbeeld maakt het toch mogelijk om, ook wat 

gedrag betreft, positieve verwachtingen van leerlingen te hebben. Dit komt tot 

uitdrukking in het omgaan met belonen en straffen. Belonen wordt opgevat in de zin van 

bemoedigen; straffen wordt gezien als een middel om het geweten te vormen en is altijd 

ingebed in een sfeer van liefde. 

 

Veilig klimaat 

Alle personeelsleden en kinderen moeten zich psychisch, sociaal en fysiek veilig voelen 

op school. Het is immers de opdracht van de christelijke school om ook als gemeenschap 

gestalte te geven aan de Bijbelse opdracht God lief te hebben boven alles en de naaste 

als zichzelf. We streven dan ook een klimaat na, waarin harmonie en respect centraal 

staan en discriminatie of pesten van leerlingen of personeelsleden niet voorkomt. Dit 

geldt ongeacht sociale afkomst, ras geslacht of geaardheid. We verwachten dat ouders, 

leerkrachten en leerlingen de Bijbelse kernwaarden en de daarvan afgeleide normen en 

regels die in de school gelden naleven. Zij weten dat er sancties volgen als zij dat niet 

doen. 

Pesten wordt dan ook niet getolereerd. Een open en ondersteunende cultuur, waarin 

personeelsleden en leerlingen hun eigen verantwoordelijkheid hebben, bevordert hun 

welbevinden en vermindert problematisch gedrag. Door het vormgeven van het 

pedagogisch klimaat door middel van het pro-actief anticiperen op het groepsproces, kan 

bovendien veel leed worden voorkomen. Wanneer pesten zich toch voordoet, wordt dit 
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opgevat als een probleem dat zich in de groep voordoet en dus om een groepsaanpak 

vraagt. Elk lid van de groep heeft bij het pesten een bepaalde rol, zelfs als toeschouwer, 

en dient vanuit die rol aangesproken te worden op zijn/haar verantwoordelijkheid. Het is 

onze overtuiging dat pesten alleen gestopt kan worden in een groepsgerichte aanpak. 

Uiteraard wordt het slachtoffer volledig in bescherming genomen. 

In het veiligheidsplan wordt het beleid met betrekking tot sociale veiligheid verder 

uitgewerkt. 

 

Onderwijs op maat 

De doop verplicht ons als school ertoe zoveel als in ons vermogen ligt onderwijs te 

bieden aan alle kinderen van de gemeenschap waarvoor de school functioneert. Ons 

beleid is er dan ook op gericht dat we verwijzing naar het speciaal basisonderwijs of naar 

een educatief centrum zo veel als mogelijk willen voorkomen en dat de faciliteiten die 

daartoe kunnen bijdragen optimaal worden benut. Dit streven kent echter haar grenzen. 

Indicatief daarvoor zijn het welbevinden van het kind, de opvangcapaciteit van de school 

en de wens van de ouders. Voor verdere uitwerking van onderwijs op maat verwijzen we 

naar ons ondersteuningsprofiel (bijlage 3). 

 

Groepsgerichte benadering 

We werken met een didactisch model waarin alle leerlingen zijn opgenomen in een 

groepsgerichte werkwijze. Het werken met het daaraan gekoppelde  groepsplan is gericht 

op basisvaardigheden en onderwijsinhoud en is proactief van aard. De groepsaanpak is 

zodanig dat de individuele ontwikkeling van de leerling zichtbaar blijft.  

Bij deze groepsgerichte benadering passen we de handelingsgerichte werkwijze toe. Met 

deze werkwijze proberen we op een doelgerichte interactionele manier proactief te 

anticiperen op de onderwijsbehoefte van de leerling. We verstaan daaronder datgene wat 

goed is voor de ontwikkeling van het kind. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van 

de leerkracht om deze onderwijsbehoefte zo goed mogelijk te bepalen. Om te bepalen of 

een leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan een deskundige ingeschakeld 

worden, die een uitspraak doet over kind én context. 

 

De onderwijsleermiddelen 

De onderwijsleermiddelen die door de leerkrachten ingezet worden, dienen dienstbaar te 

zijn aan ons opvoedings- en onderwijsdoel en in overeenstemming te zijn met de 

grondslag van onze school, zodat geen informatie wordt verstrekt of een levensstijl wordt 

gelegitimeerd die daarmee in strijd is.  

 

ICT 

Onze levensbeschouwelijke uitgangspunten nopen tot een doordacht gebruik van de 

computer als onderwijsleermiddel in ons onderwijs. Onderwijskundig gezien heeft 

kennisoverdracht of het oefenen van vaardigheden via de computer een aantal 

voordelen. Zo kan de computer motiverend werken en kan elke leerling op zijn eigen 

niveau benaderd worden. Bij het proces van leerstofoverdracht en oefening kan de 

computer dan ook een ondersteunende en aanvullend rol vervullen. Wanneer het echter 

overdracht van leerstof betreft, waarbij normen en waarden een expliciete inhoudelijke 

rol spelen, dan mag in onze zienswijze de computer de leerkracht nooit vervangen. Het 

gebruik van ICT zal er in ons basisonderwijs dan ook niet toe mogen leiden dat de 

leerkracht zijn centrale positie in het proces van kennisoverdracht verliest. 

We zijn van mening dat de computer met behoud van dit uitgangspunt in ons onderwijs 

inzetbaar kan zijn. Daarnaast besteden we aandacht aan mediaopvoeding, waarbij 

geprobeerd wordt de leerlingen een Bijbelse houding bij te brengen ten aanzien van  

media (zoals internet en mobiele telefonie).  

 

De organisatie van het onderwijsleerproces 

Vanuit onze zienswijze m.b.t. de opvoeding en onderwijs stellen wij bij het groeperen van 

leerlingen een aantal eisen. In de eerste plaats dient de wijze van groeperen zodanig te 

zijn dat er ten allen tijde een heldere gezagsrelatie leerkracht – leerling kan zijn. In de 
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tweede plaats dient de groepering zodanig te zijn dat de leerkracht ten allen tijde de 

ontwikkeling kan  sturen en leiden en de mogelijkheid heeft de leerstof  te selecteren en 

aan te reiken. Daarnaast moet de mogelijkheid tot hechting aan en identificatie met de 

groepsleerkracht aanwezig zijn. 

Gods Woord leert ons dat de mens er niet is om en voor zichzelf, maar dat hij geschapen 

is tot eer van zijn Schepper en tot heil van zijn naaste. Met betrekking tot het laatste is 

het dan ook van belang dat de leerling leert dat hij deel uit maakt van en dienstbaar 

dient te zijn aan een gemeenschap. Bij de groepering van leerlingen dient met dit aspect 

van dienstbaarheid rekening te worden gehouden. Op grond van bovenstaande 

overwegingen kiezen we qua organisatievorm voor het neo-klassikale stelsel. 

 

Voor- en naschoolse opvang 

In het kader van kinderopvang en de bestrijding van achterstanden voert de overheid 

een stimulerend beleid met betrekking tot de voorschoolse opvang. Door deze 

ontwikkelingen worden kinderen in een vroeg stadium gedurende langere tijd aan de 

zorgen van anderen dan de ouders toevertrouwd. Wij vinden dat geen goede 

ontwikkeling. Het is de taak van de ouders om kinderen op te voeden overeenkomstig 

Gods Woord. Het gezin met haar veiligheid en geborgenheid is bij uitstek de plaats waar 

deze taak gestalte kan krijgen. Met name om bovengenoemde reden is het niet goed te 

keuren dat kinderen in de leeftijd tussen de twee en vier jaar veelvuldig buiten het gezin 

geplaatst worden. Daarnaast heeft onderzoek naar de sociaal emotionele ontwikkeling 

van kinderen uitgewezen dat de eerste vier levensjaren van groot belang zijn voor de 

hechting van het kind aan de ouders. Om deze reden heeft het bestuur besloten om 

slechts in beperkte mate in een voorschools aanbod te voorzien, waarbij het 

uitgangspunt is een gezinsgerichte benadering.  

 

Evaluatie 

We zijn het als christelijke school aan onze grondslag verplicht kwalitatief goed onderwijs 

te bieden. De mate van die kwaliteit is slechts beperkt meetbaar, omdat een aantal 

essentiële factoren niet te kwantificeren zijn. Dit geldt zowel de beoordeling van het werk 

en de inzet van de leerkrachten als van de leerlingen. Bij het gebruik van instrumenten 

die  de bekwaamheden van de leerkrachten en de vorderingen van de leerlingen  meten, 

past terughoudendheid bij de interpretatie van de gegenereerde kwantitatieve gegevens.  

 
Gerelateerde documenten 

- Identiteitsprofiel 

- Identiteitsverklaring 

- Schoolgids 

- Ondersteuningsprofiel 

4.2. Onderwijs 

Toezichtkader 

Leerresultaten en 

onderwijsopbrengst 

 De opbrengsten van de leerlingen liggen minimaal op 

het wettelijk vastgelegd niveau van onderwijs;  

 Leerkrachten zorgen ervoor dat ze op adequate wijze 

vorming en onderwijs geven aan hun groep 

Instroom, uitstroom en 

doorstroom 

 Voldoen aan de wettelijke norm;  

 Goede afstemming VO en SO 

Leerstofaanbod en 

leermiddelen 

 Alle kerndoelen zijn vertaald naar de schoolpraktijk;  

 Het is zichtbaar hoe de identiteit doorwerkt in de 

vakken en de leermiddelen.  

Onderwijstijd Voldoen aan de wettelijke norm  

Pedagogisch klimaat Het pedagogisch handelen leidt tot een veilige omgeving 

voor de kinderen en sluit volledig aan bij de visie en de 

missie van de school 

Schoolklimaat  Er is een goede en betrokken omgang met (en tussen) 
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de leerlingen waarin respectvol gedrag centraal staat.  

 De school waarborgt de veiligheid van alle direct bij 

haar betrokkenen. Er wordt rekening gehouden met 

elkaar en er is begrip voor elkaar.  

 Er is beleid voor zowel algemene als sociale veiligheid.  

Didactisch handelen Het didactisch handelen is in overeenstemming met de 

onderwijsbehoeften van de individuele leerlingen. 

Leerlingenzorg Elke leerling krijgt passende zorg binnen de grenzen van 

het ondersteuningsprofiel 

 
Inrichting van het onderwijs 

De organisatie van het onderwijs is zo ingericht dat er gewerkt wordt overeenkomstig 

artikel 8 lid 1-11 uit de WPO. Bij de inrichting van het onderwijs worden eigen accenten 

gelegd, die bepaald worden door de identiteit van de schoolorganisatie, zoals hierboven 

verwoord in paragraaf 4.1. Hoe dit concreet gestalte krijgt in de praktijk, is met name 

uitgewerkt in verschillende documenten zoals: schoolgids, ondersteuningsprofiel, 

differentiatiedocument en document zorgorganisatie.  
 
Kerndoelendekkend 

Het leerstofaanbod omvat alle wettelijk voorgeschreven leer- en vormingsgebieden. 

Binnen dit aanbod worden eigen accenten gelegd, die bepaald worden door de identiteit 

van de schoolorganisatie, zoals hierboven verwoord in paragraaf 4.1. Dat kan bij de 

leergebieden betekenen dat het aanbod meer omvat dan de kerndoelen voorschrijven. Bij 

de vormingsgebieden zal dat vooral tot uitdrukking komen in de invulling, waarbij het 

onderwijskundig  en pedagogisch kader van de school leidend is.  
 
Schoolondersteuningsprofiel 

In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar 

vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook 

staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. De schoolleiding stelt in 

samenspraak met het team het schoolondersteuningsprofiel op. Het 

schoolpondersteuningsprofiel wordt door het bevoegd gezag vastgesteld. Op basis van 

het profiel inventariseert de school welke expertise ze nog moet ontwikkelen en wat dat 

betekent voor de (scholing en toerusting van) leraren. De school publiceert het profiel via 

publieke kanalen zoals bijvoorbeeld schoolgids en website, zodat iedereen (ouders, 

leerlingen en andere partijen) kan zien welke ondersteuning de school biedt. 
 

Gerelateerde documenten 

- Schoolgids 

- Schoolondersteuningsprofiel 

- Vragenlijsten en tevredenheidspeilingen (van Integraal) 

- Kerndoelendekkend-beschrijving leergebieden 

- Document zorgorganisatie 

- Differentiatiedocument 

4.3. Personeel en organisatie 

Toezichtkader 

In- en uitstroom De in- en uitstroom is beheersbaar in relatie tot continuïteit 

Personeelsplanning Er is zicht op de benodigde kennis en vaardigheden voor de 

toekomst, zowel kwantitatief als kwalitatief 

Kwaliteit personeel  Optimalisatie van de deskundigheid van het personeel 

in overeenstemming met de organisatieontwikkeling;  

 Voldoen aan de wet BIO;  

Arbeidsvoorwaarden en De cao wordt nageleefd en zodanig ingezet dat 
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beloning werknemers worden gestimuleerd om kennis en 

vaardigheden in te zetten 

ARBO, verzuim en re-

integratie 

 Het welbevinden van werknemers wordt gewaarborgd;  

 het ziekteverzuim is beheersbaar 
Schoolontwikkeling 

Het team werkt vanuit vertrouwen goed samen aan schoolontwikkeling. Onze 

medewerkers tonen een goede inzet en  zijn vakbekwaam. Het team beschikt over 

voldoende zelfsturend vermogen en veranderkracht om het onderwijs met succes te 

verbeteren. De school werkt datagestuurd, planmatig en resultaatgericht aan de 

verbetering van haar onderwijs op basis van gedegen analyse. De activiteiten moeten 

bijdragen aan het bereiken van de missie en de visie van de school. De schoolorganisatie 

en het onderwijs dat op school wordt gegeven, moeten op adequate en professionele 

wijze geleid worden. Daarbij heeft de schoolleiding oog voor alle betrokkenen bij de 

schoolorganisatie en voor het geboden onderwijs. De schoolleiding beschikt over 

passende vakbekwaamheden. Het bestuur volgt en stimuleert op effectieve wijze de 

kwaliteit van het onderwijs 

 
Organisatiebeleid 

Er wordt een goed personeelsbeleid gevoerd. De personeelsleden verzorgen het 

onderwijs vanuit een gezamenlijke visie, gebaseerd op het schoolconcept (zie paragraaf 

1 van dit hoofdstuk). Van de collega’s wordt verwacht dat ze loyaal in hun functie staan. 

In de praktijk betekent dit dat ze zich volledig inzetten voor hun werk en dat ze zich 

blijven ontwikkelen ten behoeve van goed onderwijs. De schoolleiding heeft hierin een 

stimulerende en ondersteunende rol. Wat betreft stimulering en ondersteuning gaat de 

aandacht met name uit naar beginnende leerkrachten en naar alle leerkrachten in 

situaties waarbij vernieuwingen worden ingevoerd en geborgd. Ook voor de oudere 

leerkrachten hebben we in het kader van duurzame inzetbaarheid extra aandacht. 

Leraren worden aangesproken op hun professionaliteit. Een goed personeelsbeleid en een 

prettig leef- en werkklimaat moet er aan bijdragen dat het personeel  zich betrokken 

voelt bij het werk en bij de school 

De administratie en procedures zijn helder, transparant en inzichtelijk. De wettelijk 

verplichte documenten en procedures worden zorgvuldig gehanteerd.  
 

Gerelateerde documenten 

- Identiteitsprofiel 

- Profiel medewerker 

- Personeelsbeleidsplan (wel deelbeleid beschikbaar; compleet plan in ontwikkeling) 

- Formatieplan 

- Deeltijdbeleid 

4.4. Communicatie 

Toezichtkader 

Omgevingsbewustzijn en 

communicatie 

 De interne communicatie is met alle betrokkenen open, 

transparant en tijdig;  

 De verantwoording en communicatie ten aanzien van 

de diverse belanghebbenden (zoals ouders, inspectie, 

kerkenraden, gemeente, media en anderen) gebeurt op 

een transparante wijze in een open dialoog op basis 

van vertrouwen en respect; 

 Alle relevante documenten en informatie worden 

vastgelegd 

Klachtenafhandeling Klachtenregeling voor ouders en medewerkers 

 

In onze communicatie streven we ernaar goed te luisteren, in te leven en feedback te 

geven. We zijn ons ervan bewust dat goede communicatie essentieel is en voortdurend 
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de aandacht vraagt. We vinden het belangrijk om met alle belanghebbenden, zowel 

intern als extern tijdig, adequaat en doelmatig te communiceren.  

Interne communicatie 

Interne communicatie vraagt een inspanning van alle betrokkenen. Er is sprake  van een 

functionele overlegcultuur en overlegstructuur. Alle interne communicatie moet gezien 

worden in het belang van goed onderwijs voor de kinderen en een goede werksfeer voor 

schoolleiding en leraren. De interne informatievoorziening draagt er aan bij dat 

teamleden tijdig, open en volledig geïnformeerd worden. 

Communicatie met ouders 

Goede communicatie is essentieel, in het belang van de kinderen en in het belang van de 

onderlinge relatie. De informatievoorziening houdt rekening met verwachtingen van 

ouders en stelt ouders in staat om te begrijpen, mee te leven en mee te denken.  

Ouderbetrokkenheid 

Ouders zijn een belangrijke gesprekspartner voor de school. Dat gaat echter niet zover 

dat de school van de ouders is. Ouders zijn de eerstverantwoordelijke in de opvoeding 

voor de kinderen. Wanneer zij de taak van het onderwijs van hun kinderen in handen 

leggen van de school, heeft de school de ruimte om op eigen terrein onderwijskundig 

beleid te voeren. Uiteraard worden de ouders voortdurend betrokken bij het gesprek over 

de invulling van het onderwijs. School en ouders hebben ieder hun eigen 

verantwoordelijkheid met eerbiediging en inachtneming van de plichten en de daarop 

gebaseerde rechten van ouders. 

De betrokkenheid van ouders bij het onderwijs is van belang voor het welbevinden van 

het kind, maar levert ook een positieve bijdrage aan de resultaten van het onderwijs. 

Ouderbetrokkenheid gaat feitelijk niet over eigenaarschap. Ouders dragen hun 

opvoedingstaak deels aan de school over; maar blijven zich wel verantwoordelijk voelen 

voor de opvoeding van hun kinderen. Dat kan alleen wanneer de school zich ook 

constructief opstelt en in gesprek blijft met ouders op basis van gelijkwaardigheid, 

waarbij ieder zijn eigen plaats weet. De school is als gezagdragend instituut van zekere 

waarde, maar dat zou onbedoeld  afstand kunnen scheppen waardoor ouders belemmerd 

worden voor een open gesprek over wederzijdse verwachtingen. Dit kan ondervangen 

worden door als school nadrukkelijk het initiatief te nemen in het betrekken van ouders 

bij het onderwijs, niet alleen door hulp van ouders te vragen (ondersteuning door middel 

van vrijwilligerswerk etc.), maar juist ook door met ouders in gesprek te gaan over 

onderwijsinhoudelijke zaken. Daarbij is het van belang dat zowel school als ouders elkaar 

versterken en voor hun eigen terrein verantwoordelijk blijven. 

 
Communicatie met externen 

De communicatie met externen staat in dienst van het op school gegeven onderwijs en 

degenen die daarbij zijn betrokken. Een goede communicatie met externen is 

representatief voor de onderwijscultuur en onderwijsstructuur van de school. De 

communicatie is transparant. 
 
Gerelateerde documenten 

- Schoolgids 

- Klachtenregeling 

- Communicatieplan 

4.5. Huisvesting en inrichting 

Toezichtkader 

Onderhoudsvisie Visie op het gebouw en de bijdrage daarvan aan het 

primaire proces  

Onderhoudsbeheer Er is inzicht in het benodigd onderhoud en dit wordt tijdig 

en gestructureerd uitgevoerd 
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De mensen die hun werk in en om de school doen, de kinderen die de school bezoeken 

en ook overige bezoekers in de school, moeten gebruik kunnen maken van adequate 

voorzieningen (werkruimtes, ict-voorzieningen enz.). Een goede inzet van middelen, 

adequate voorzieningen en een prettig leef- en werkklimaat draagt er aan bij dat het 

personeel  zich betrokken voelt bij het werk en bij de school. 

 
Gerelateerde documenten 

- (Meerjaren) onderhoudsplan 

- Planning vervanging leermiddelen, meubilair e.d. (nog opstellen) 

4.6. Financiën 

Toezichtkader 

1. Risicobeheersing Op alle beleidsdomeinen wordt regelmatig een inschatting 

gemaakt van de risico’s. 

2. Vermogenspositie De kengetallen weerstandsvermogen, kapitalisatiefactor, 

solvabiliteit en liquiditeit liggen op of boven het 

vastgestelde niveau en tenminste boven de 

signaleringsgrenzen 

3. Treasurybeleid Inzicht in afspraken met bank over liquiditeitenbeheer, 

regels voor beleggen, betalingsproces 

4. In-control  Het administratieve proces is op orde, voldoende 

functiescheiding, rol van administratiekantoor is 

vastgelegd in SLA.  

 De tussentijdse rapportages laten geen grote 

afwijkingen zien die veroorzaakt worden door interne 

procedures. 

5. Meerjarige horizon Meerjarenbegroting met een onderbouwing van de 

aannames daarin, incl. de consequenties voor de andere 

beleidsdomeinen. 

 

De middelen die worden ontvangen, zetten we op onze school doelmatig in. Daarbij 

zoeken we steeds het juiste evenwicht in het belang van het geheel van de 

schoolorganisatie. De personele middelen worden voornamelijk door de schoolleiding 

ingezet. De materiële middelen worden ingezet door middel van budgettering. Periodiek 

leggen we aan belanghebbenden op transparante wijze verantwoording af over de 

doelmatige en verantwoorde inzet van personele en materiële middelen. 

Gerelateerde documenten 

- Begrotingen (jaarbegroting en meerjarenbegroting) 

- Jaarverslag 

- Jaarrekening 
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5. Analyse huidige stand van zaken 
 

De analyse van de huidige stand van zaken geeft een beeld waar de  school goed in is en 

waar de risico’s en ontwikkelpunten liggen. Risico’s en ontwikkelpunten vragen de 

komende schoolplanperiode aandacht. De sterke punten worden benut om in de 

komende vier jaren de risico’s en ontwikkelpunten in positieve zin om te buigen. 

Aandachtspunten en doelen voor de komende schoolplanperiode zijn verwerkt in 

hoofdstuk 7 ‘Meerjarenbeleid’. 

5.1. Terugblik op de vorige schoolplanperiode 

Tijdens de voorgaande schoolplanperiode zijn er veel zaken gerealiseerd. Daarvan is 

tijdens diverse teambijeenkomsten verslag gedaan. Richting het bestuur zijn de 

ontwikkelingen via de rapportages en presentaties gedeeld. De ouders zijn via de 

maandkrant en schoolgids in de afgelopen jaren geïnformeerd. De leden van de 

schoolvereniging hebben ieder jaar middels het jaarverslag de ontwikkelingen kunnen 

volgen. 

Met het oog op de nieuwe schoolplanperiode zijn er diverse overleggen geweest en 

peilingen uitgezet om na te gaan waar we staan en hoe we verder gaan.  

Alle bovenstaande informatie is op hoofdlijnen verwerkt in onderstaande terugblik, 

waarin tevens de verbinding wordt gemaakt naar de schoolplanperiode 2015 – 2019. 

- Er heeft bezinning plaatsgevonden op de rol van de leerkracht als 

identificatiefiguur en hoe vertelling uit de Bijbel en het gebed gedaan kunnen 

worden. Tijdens deze bezinning hebben we ook stilgestaan bij het genadeverbond, 

de visie op de Heilige Doop en de wezenlijke inlijving in het verbond. 

- Er is nagedacht over hoe de identiteit in alle vakken tot uitdrukking kan komen.  

- De Bijbelse visie op belonen en straffen is doordacht door o.a. na te denken over 

welke betekenis het begrip ‘tucht’ in Gods Woord en door analyse van de 

hedendaagse opvoedidealen. 

- Er is een ‘ontwikkelingslijn’ voor morele ontwikkeling doordacht en geformuleerd 

als basis voor onder andere seksuele- en mediavorming. Hierbij functioneren de 

Tien geboden als basis. Deze doordenking en de uitvoering daarvan in de praktijk 

past binnen het kader van christelijk burgerschap. 

- De methode ‘Wonderlijk gemaakt’ is na goede voorbereiding en implementatie 

ingevoerd. 

- Er is een aanbod voor mediavorming; het voorziet in een behoefte. Uitbreiding en 

verdieping van dit aanbod is wenselijk.  

- Identiteit en vorming vragen blijvend de aandacht en een goede doordenking. 

 

- Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen wordt 

ZIEN! (een observatie-instrument) ingezet. De uitkomsten van ZIEN! worden 

waar nodig en mogelijk met de kinderen en hun ouders besproken. Tevens 

worden de uitkomsten meegenomen in het groepsplan en zonodig wordt een extra 

aanbod rond SOVA (groepsbreed of individueel) ingezet. 

- Vanwege het belang van goed welbevinden is naast ZIEN! alles in kaart gebracht 

wat we als school doen aan veiligheid, welbevinden en sociaal-emotionele 

ontwikkeling. De beschrijving hiervan en een bijpassende jaarkalender 

functioneren en zullen om doorontwikkeling in de a.s. periode vragen. 

- Aansluitend aan bovenstaande is gewerkt aan een positieve groepssfeer, wat in de 

meeste groepen op goede wijze plaatsvindt. Bij enkele groepen is specifieke 

deskundigheid ingezet. Om schoolbreed de sfeer goed te houden en bij signalen 

adequaat te kunnen handelen zal bovenstaande doorontwikkeling een plaats 

krijgen in de komende periode van schoolontwikkeling. 

 

- Schoolbreed wordt op goede wijze rekenen gegeven. De groepen 1 en 2 werken 

met een doordachte lijn, afgestemd op landelijke leerlijnen. In de groepen 3 – 8 
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wordt gewerkt met de nieuwste versie van de rekenmethode ‘Wereld in getallen’. 

Daarnaast worden cursussen gevolgd om rekenen goed te blijven geven. 

- Engels is in de groepen 1 – 4 op goede wijze geïmplementeerd. Voor de groepen 5 

– 8 zijn een aantal acties uitgevoerd om het onderwijs in Engels op een hoger 

plan te brengen. Onder andere volgen alle leerkrachten een scholing en zijn er 

afspraken om het behaalde niveau op peil te houden. Inmiddels is besloten een 

kwalitatieve methode voor de groepen 5 – 8 ten behoeve van Engels in te gaan 

zetten. In de a.s. periode zal deze methode worden geïmplementeerd. 

- Het leesonderwijs heeft de aandacht gekregen in de afgelopen jaren. Voor de 

groepen 3 – 4 worden ouders als extra ondersteuning ingezet. In de andere 

groepen zijn goede werkvormen om goed leesonderwijs te geven. 

- Wat betreft de taalmethode met aanvulling van Nieuwsbegrip biedt het een 

redelijk aanbod; spelling komt minder uit de verf. Met de methode Taalfontein is 

het lastiger om goed te differentiëren. We gaan ons oriënteren op een nieuwe 

taalmethode en wellicht een nieuwe leerlijn voor begrijpend lezen. 

- Vier jaar geleden waren er nog geen digiborden. Inmiddels zijn ze een jaar in 

school aanwezig in de groepen 3 – 8 en wordt ermee gewerkt of ze er al jaren 

zijn. 

 

- De groepsplannen hebben hun plaats in het dagelijks handelen van de leerkracht. 

In deze jaren zijn we op zoek geweest naar optimalisatie, zodat het instrumenten 

zijn die volop bijdragen aan het geven van gedifferentieerd onderwijs op drie 

niveaus. Het gaat om onderwijs wat vooraf goed is doordacht op basis van de 

ontwikkeling van de kinderen. Vervolgens wordt het onderwijs, op basis van 

voorbereiding en afgestemd op de kinderen gegeven. Gaandeweg de periode dat 

een groepsplan functioneert worden aanpassingen bijgehouden. Tijdens de 

groepsbesprekingen kan er goed worden geëvalueerd en wordt de basis voor de 

volgende periode gelegd. 

- De inhoud van de groepsbesprekingen zijn doorontwikkeld. Zowel groepsplannen 

en als groepsbesprekingen zijn basale elementen geworden in onze dagelijkse 

praktijk t.b.v. goed en afgestemd onderwijs en in de gesprekken met ouders 

rondom de ontwikkeling van hun kinderen. Op deze wijze werken we doelbewust, 

handelingsgericht en opbrengstbewust. We willen deze ontwikkeling graag 

borgen. 

- Binnen de groepen wordt op drie niveaus gedifferentieerd. Daarnaast zijn er 

binnen de school in de afgelopen periode diverse arrangementen buiten de groep 

ontstaan. Op dit moment werken we met vier arrangementen: extra 

ondersteuning voor de groepen 3 – 4, 5 – 6 en kinderen met 

ontwikkelperspectief; daarnaast is er een aanbod voor meerbegaafden van de 

groepen 6 – 8. We willen deze differentiatie graag vasthouden en uitbouwen / 

verdiepen, zowel in als buiten de groep. 

- DHH, een instrument om kinderen met meer- en hoogbegaafdheid in beeld te 

brengen in de groepen 1 en 5, wordt ingezet en kan optimaler worden gebruikt. 

Dit punt nemen we mee. 

- In verband met Passend Onderwijs heeft iedere school een ondersteuningsprofiel 

opgesteld. Alles wat met goed onderwijs, differentiatie en ondersteuning bij 

specifieke onderwijsbehoeften te maken heeft is in dit profiel beschreven. Het 

profiel is als bijlage bij het schoolplan gevoegd. 

 

- Ouders worden geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kinderen op diverse 

manieren. Inmiddels krijgen alle kinderen een digitaal rapport, wat meer inzicht 

geeft in de ontwikkeling van het kind. We willen de informatievoorziening graag 

optimaliseren, zeker wat betreft de interpretatie van de LOVS-gegevens. 

- Omdat we het welbevinden van een kind belangrijk en basaal vinden om zich 

goed te kunnen ontwikkelen, besteden we hier veel aandacht aan (zoals 

hierboven al benoemd). Om dit goed te doen worden er kindgesprekken gevoerd. 

Om dit ook goed te kunnen doen in samenspraak met de ouders gaan we aan het 
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begin van het jaar een contactavond beleggen waarop vooral het welbevinden en 

de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind centraal staat. 

- In het voorjaar van 2014 is de vierjaarlijkse oudertevredenheidspeiling 

uitgevoerd, waarbij de terugkoppeling in september 2014 is gegeven. De uitslag 

was grotendeels gelijk aan vier jaar daarvoor. Aandachtspunten zijn de 

leerlingenzorg, het gesprek over het welbevinden van het kind en de zoektocht 

hoe op goede wijze ouderbetrokkenheid invulling te geven in deze tijd. Deze 

punten worden meegenomen in de a.s. periode. 

 

- Het identiteitsprofiel is een leidend document bij werving en selectie van 

medewerkers en wordt jaarlijks aan de orde gesteld tijdens de gesprekkencyclus 

en minimaal eens per jaar tijdens een teamoverleg. We willen dit graag zo houden 

om op deze wijze voortdurend te werken aan behoud en verinnerlijking van de 

identiteit binnen het team. 

- Voor het dagelijks functioneren is het profiel medewerker een leidend document 

bij werving en selectie. Daarnaast staat dit document als rode draad centraal in 

de school- en persoonlijke ontwikkeling. Het maakt heel duidelijk waar we als 

school voor staan en waarvoor we gaan. Het geeft verbinding en verdieping om 

hier steeds weer op te reflecteren en voor de toekomst de inhoud van dit profiel 

mee te nemen. Met het oog op de nieuwe periode en het nieuwe motto zal er met 

een enigszins aangepast profiel gewerkt gaan worden, waarbij de basis gelijk 

blijft.  

- Blijkens uit bovenstaande weergave is er op gedegen wijze gewerkt aan de 

school- en persoonlijke ontwikkeling. Dit heeft zowel teambreed als in 

deelteamverband als persoonlijk plaatsgevonden. Zeker gelet op de vele 

wisselingen in het team onder andere in verband met het vertrek van een aantal 

pensioengerechtigden kunnen we terugkijken op een goede doorgaande 

ontwikkeling, die we graag voort willen zetten. Het samen werken en samen 

leren, waarvoor een goede basis ligt, zal verder worden uitgebouwd en verdiept. 

- Human Dynamics inzetten en daarvoor eigen en elkaars dynamiek leren 

(h)(er)kennen is nuttig en waardevol voor ieder persoonlijk en in het functioneren 

als team, zeker wat betreft communicatie en samenwerking. In verband met de 

wisselingen in het team heeft een deel dit traject niet (meer) meegemaakt. 

Gelukkig is er een goede sfeer en cultuur. We willen dit graag vast blijven houden 

en dat vraagt om onderhoud. In de a.s. periode gaan we weer een vorm van 

communicatietraining doen om met elkaar fris en alert te blijven, om op goede 

wijze met feedback om te (blijven) gaan en om een vertaalslag te maken hoe we 

via de communicatie nog beter af kunnen stemmen op de ‘dynamieken/rollen’ van 

kinderen. We streven er daarbij ook naar dat het een positieve uitwerking heeft 

op de actieve betrokkenheid.  

- Het weten hoe en het voeren van oplossingsgerichte gesprekken vraagt steeds om 

alertheid. Toen de scholing werd gegeven, was er merkbaar effect. Het lijkt wat 

weg te zakken als het niet steeds de aandacht krijgt. Bij een volgende 

communicatietraining zal het weer voor het voetlicht worden gebracht. 

- Personeelstevredenheidspeilingen (uitgebreid en een welzijnscheck) hebben 

plaatsgevonden en gaven een positieve uitslag te zien waarbij we op alle gebieden 

ruim boven het gemiddelde scoren en waarbij de meest actuele peiling over het 

algemeen ook hoger scoorde dan de vorige peiling. In het voorjaar kwam 

‘werkdruk’ sterk naar voren. Er is een teambreed onderzoek uitgevoerd, waarbij 

op schoolniveau geen verontrustende zaken naar voren kwamen. Uit de 

individuele rapporten kwamen wel aandachtspunten. Ook al waren er geen 

schoolbrede urgente punten, toch zijn er maatregelen genomen om een gezonde 

werkdruk te bewerkstelligen. Uit de laatste welzijnscheck blijkt dat dit geslaagd is. 
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5.2. Leerlingenpopulatie 

In de afgelopen jaren heeft de school een groei doorgemaakt met ongeveer 30 leerlingen 

en inmiddels heeft de school 16 groepen. Op basis van de prognose wordt een groei 

verwacht richting 440 leerlingen. Inmiddels heeft de gemeente een uitbreiding met een 

17e en 18e groep toegekend. Deze uitbreiding zal in 2015 – 2016 worden gerealiseerd. 

Qua percentage gewichtenleerlingen schommelen we al jaren rond de 15%. 

De ondersteuningszwaarte is niet echt toegenomen in de afgelopen periode, zij het onze 

intentie nog sterker is kinderen zo lang als mogelijk is verantwoord onderwijs te bieden 

op onze school. In het kader van Passend Onderwijs zijn hiervoor meer middelen en 

meer mogelijkheden. Het is van belang om de organisatie en het onderwijs zo in te 

richten en te faciliteren dat er én aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van 

kinderen en medewerkers tegemoet gekomen kan worden. Professionaliseren in goed 

omgaan met ondersteuningsbehoeften t.a.v. gedrag is wenselijk. Het 

ondersteuningsprofiel heeft een verdere uitwerking van deze informatie. 

5.3. Personeel 

Het personeelsbestand is in de afgelopen jaren fors gewijzigd door onder meer het 

vertrek van een aantal medewerkers in verband met het bereiken van de 

pensioengerechtigde leeftijd. Daarnaast zijn een aantal medewerkers vanwege 

combinatie met arbeid en zorg minder gaan werken of hebben hun werkzaamheden 

beëindigd. In verband met de groei van de school en de toegenomen financiën vanuit de 

overheid en via Passend Onderwijs kan er meer formatie worden ingezet. 

Qua samenstelling van het team heeft een goede verdeling tussen voltijds- en 

deeltijdsmedewerkers onze voorkeur. In een notitie rond deeltijdbeleid is dit vastgesteld 

en dit beleid willen we in de a.s. periode in praktijk brengen. Doordat de gemiddelde 

leeftijd sterk verlaagd is en de levensomstandigheden van de jonge(re) medewerkers 

anders is, is het van belang de uitgangspunten van het deeltijdbeleid voor ogen te 

houden. 

Voor een goede samenstelling van het team vinden we het van belang dat er mannen en 

vrouwen werken op school. We zijn tevreden over de huidige verdeling (waarbij er zeven 

mannen voltijd werken). Dit willen we minimaal zo proberen te houden. 

Er wordt op professionele wijze gewerkt door de medewerkers, ieder in eigen functie. 

Vanaf werving en selectie via begeleiding als startende leerkracht als in de verdere 

loopbaan, blijven we alert op de professionele attitude. Hierin investeren we en we 

faciliteren dit. Voor de toekomst willen we graag de medewerkers met goede ervaring en 

waardering op onze school behouden en door hen schoolbrede functies in laten vullen 

zoals interne begeleiding en/of management. Bij wijze van experiment is gestart met een 

proeftuin. 

5.4.  (Zelf)evaluatie en tevredenheid 

In de afgelopen periode zijn (met behulp van het kwaliteitsmanagementsysteem 

‘Integraal’) verschillende vragenlijsten afgenomen.  

- De uitkomsten van de oudertevredenheidspeiling zijn al benoemd bij de terugblik 

op de afgelopen schoolplanperiode. 

- De welzijnscheck geeft een positief beeld op alle aspecten. Dat betekent dat we 

de cultuur en structuur graag zo willen behouden. Hierbij blijven we alert op 

werkdruk, omdat dit persoonlijk anders beleefd kan worden dan schoolbreed 

wordt gemeten. 

- De personeelstevredenheidspeiling laat een zelfde positieve beeld zien dan de 

welzijnscheck; ook hiervoor geldt dat het de uitdaging is om het zo te behouden. 

Het geven en ontvangen van feedback en het goed communiceren met ouders kan 
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aangemerkt worden als punten die om aandacht vragen. Deze worden 

meegenomen in de a.s. periode. 

- De zelfevaluatie geeft een positief beeld van het onderwijs op school in het 

algemeen. We willen graag behouden wat we hebben. Aandachts- en 

ontwikkelpunten zijn: 

o Het meer activeren van de leerlingen bij hun eigen leer- en 

ontwikkelproces 

o Een meer doorgaande lijn voor zelfstandig werken en taakgerichtheid 

o Het optimaler differentiëren in drie niveaus binnen de groep 

o Een goed aanbod voor meer- en hoogbegaafden 

o Optimaal gebruik maken van alle observatie- en toetsgegevens door goede 

analyse, interpretatie en omzetten in actie en toepassen in dagelijkse 

praktijk 

5.5. Tussentijdse opbrengsten en eindopbrengsten 

De tussentijdse- en eindopbrengsten zijn op het niveau dat op basis van de 

leerlingenpopulatie mag worden verwacht.  

Na iedere LOVS-periode (twee keer per jaar) worden de tussentijdse opbrengsten tijdens 

de groepsbesprekingen en teambespreking besproken en vergeleken met de 

inspectienorm en de streefdoelen van de school. Er vindt analyse, interpretatie en actie 

plaats, hoewel hier schoolbreed meer uitgehaald kan worden.  

De scores voor de eindtoets zijn goed. Als de uitslagen binnen zijn, worden deze met de 

intern begeleider en het managementteam besproken en vervolgens binnen het team. De 

scores van de eindtoets worden jaarlijks gepresenteerd in de schoolgids. 

Voor actuele gegevens is de cockpit van Integraal te raadplegen. 

5.6. Sociale vaardigheden 

De sociale vaardigheden zijn op het niveau dat op basis van de leerlingenpopulatie mag 

worden verwacht. De gegevens naar aanleiding van het invullen van ZIEN! worden én 

verwerkt in het groepsplan én waar nodig in het kindgesprek en in de afstemming op de 

behoeften van het kind meegenomen. Voor kinderen in de bovenbouw kunnen de 

uitkomsten aanleiding zijn om kinderen een SOVA-training te adviseren.  

Schoolbreed hebben sociale vaardigheden de aandacht; we vinden het nodig hier steeds 

actief aandacht aan te besteden, zodat de kinderen zich welbevinden en met plezier naar 

school gaan. Als er signalen zijn dat het anders is, gaan we hiermee aan de slag. 

Voor actuele gegevens is de cockpit van Integraal te raadplegen. 

5.7. Kengetallen onderwijs 

Qua kengetallen zoals kleutergroepverlenging, doublures leerjaar 3- 8, leerlingen ouder 

dan 12 jaar en leerlingen die versneld zijn, zijn er geen bijzonderheden. Ditzelfde geldt 

voor uitstroom naar S(B)O en BAO. De verwachting is dat de kengetallen gelijk zullen 

blijven.  

Voor actuele gegevens is de cockpit van Integraal te raadplegen. 

5.8. Functioneren leerlingen in het VO 

Omdat we als basisschool zorgvuldig omgaan met de verwijzingen naar het VO zien we 

dat de leerlingen zich in de meeste gevallen naar verwachting ontwikkelen. We krijgen 

jaarlijks overzichten van het VO, waar we tot op heden alleen kennis van nemen. We 

willen meer gaan doen met de VO-gegevens. Een werkwijze om dat op goede wijze te 

doen is in ontwikkeling. 
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5.9. Toezichtsarrangement onderwijsinspectie 

Door de onderwijsinspectie is per februari 2013 het volgende toezichtsarrangement 

toegekend: Basis. 
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6. Actuele interne en externe ontwikkelingen 
 

Bij de toekomstige ontwikkeling van onze school wordt rekening gehouden met de 

diverse externe en interne ontwikkelingen. In dit hoofdstuk schetsen we deze 

ontwikkelingen. Consequenties voor de komende schoolplanperiode worden verwerkt in  

hoofdstuk 7 ‘Meerjarenbeleid’. 

6.1. Interne ontwikkelingen 

- Een aantal zaken zijn in dit schoolplan benoemd.  

- Er is met elkaar een goede basis die vraagt om borging, uitbouwen en verdiepen. 

- Passend onderwijs en differentiatie inbedden in de dagelijkse praktijk en het handelen 

van de medewerkers en goede afstemming met jeugdhulp (via gemeente) 

- Samenwerking tussen De Wartburg (school onder zelfde vereniging) en De 

Wittenberg op strategisch niveau. 

6.2. Externe ontwikkelingen 

- Bestuursakkoord primair onderwijs 

o ICT een goede plaats geven in het onderwijs, passend bij de visie van de 

school 

o Beleid en aanbod rond hoogbegaafdheid doordenken, opzetten en 

uitvoeren 

o Als school transparant zijn via Vensters PO; informatie invoeren en van 

schoolspecifieke toelichting voorzien 

o Voorbereiden op en laten registreren in lerarenregister en 

schoolleidersregister 

o Opleidingsbeleid en functiedifferentiatie aan elkaar verbinden 

o Gezonde kinderen die goed bewegen en gymonderwijs krijgen van 

bevoegde leerkracht. 

- Sociale veiligheid: Huidige veiligheid waarborgen en uitwerking wetsvoorstel rond 

sociale veiligheid waar nodig en mogelijk inbedden in schoolpraktijk 

- CAO 

o Afspraken rond werkdruk binnen normjaartaak 

o Duurzame inzetbaarheid 

o Professionalisering 

- Gemeentelijke ontwikkelingen 

o Volledige onderhoud is voor rekening van de school; er is een actueel MOP 

opgesteld en de jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud is 

opgehoogd. 

o Goede afstemming rond Jeugdhulp en samenwerking via OT 

o Lokaal overleg blijven voeren (stuurgroep JOS) 

6.3. Kansen en bedreigingen 

Kansen: 

- Vanuit hartelijke verbondenheid met de identiteit is er een gezamenlijk 

verantwoordelijkheidsbesef om met elkaar kinderen identiteitsgebonden onderwijs te 

bieden om op deze wijze hen mede te vormen tot christelijke burgers.  

- Vanuit een goede basis (professioneel team, goede sfeer, kwalitatief goed onderwijs, 

breed aanbod voor differentiatie) kunnen we borgen wat we hebben en uitbouwen en 

verdiepen. 

- Omdat de middelen vanuit Passend Onderwijs toenemen, we een goede financiële 

positie hebben en de overheidsmiddelen gelijk blijven of toenemen, is er meer 

armslag om goed onderwijs te kunnen geven door inzet van mensen en materialen. 
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- Het schoolgebouw zal in de a.s. periode worden uitgebreid, waardoor het gebouw een 

ideale plek zal zijn om goed basisonderwijs, afgestemd op de diverse onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften van de kinderen. 

Bedreigingen: 

- Welke ruimte blijft er voor identiteitsgebonden onderwijs, zoals verwoord in de 

grondslag van de school?  

- Hoe blijven we, ouders, team, kinderen samen verbonden aan het reformatorisch 

gedachtengoed en hoe dragen we dit uit in leer en leven? 

- We geven goed onderwijs met goede opbrengsten en een professioneel en 

gemotiveerd team. Hoe houden we met elkaar het niveau waar we staan vast en hoe 

kunnen we dit borgen, verdiepen en uitbouwen?  

- Hoe kunnen we de balans tussen zorgbehoefte en de draagkracht van de school in 

evenwicht houden? 
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7. Meerjarenbeleid 

7.1. Schoolontwikkelingsplan 2015 - 2019 

Binnen het kader van de beschrijvingen in de hoofdstukken 1 – 4, in aansluiting op de 

schoolontwikkeling in de afgelopen periode en voortvloeiend uit en aansluitend op de 

informatie en analyses in de hoofdstukken 5 – 6 is het schoolontwikkelingsplan ontstaan 

en opgesteld.  

 

BASIS 

 

Kernopdracht 

We bieden reformatorisch basisonderwijs, gebaseerd op Gods Woord, beleden in de Drie 

Formulieren van Enigheid, zoals door de ouders beloofd bij de bevestiging van hun 

huwelijk en bij de Heilige Doop van hun kind(eren). 

 

We doen dit in gezamenlijkheid vanuit een hartelijke verbondenheid en met liefde voor 

de (door de ouders mede aan onze zorgen toevertrouwde) kinderen. We laten dit als 

identificatiefiguren in woord en daad blijken, waarbij we ons bewust zijn van dit 

voorrecht en deze verantwoordelijkheid.   

 

De kinderen zijn met ons op weg en reis naar de eeuwigheid en verkeren in een 

levensfase waarin ze ontvankelijk zijn, gevormd kunnen en moeten worden en zich 

vanuit een beschermde en veilige omgeving kunnen voorbereiden op hun plaats in het 

maatschappelijke leven en hun ontmoeting met de Heere.  

 

Gezamenlijke ambitie  

Op basis van onze kernopdracht is onze gezamenlijke ambitie: 

Op goede basis samen groeien 

Gezamenlijke idealen 

Vanuit deze ambitie staan ons de volgende idealen voor ogen, die voor ons 

richtinggevend zijn:  

- We vormen onze kinderen tot burgers van twee werelden (voor de tijd en voor de 

eeuwigheid), waarbij een christelijke levenshouding centraal staat 

- We zorgen ervoor dat alle kinderen graag naar school gaan en een goede omgang 

hebben met elkaar 

- We geven goed onderwijs en stemmen af op de onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften van de kinderen 

- We betrekken de ouders optimaal bij de ontwikkeling van hun kind(eren) 

- We werken en leren op een veilige en professionele wijze samen als team 

Gezamenlijke basishouding 

Om op goede basis samen te groeien en te werken aan onze idealen gelden de volgende 

aspecten, die met elkaar onze basishouding vormen. 

A Aandacht B Betrouwbaar C Communicatie D Dienstbaar 

Aanspreken Betrokken Constructief Doordacht 

Afspraken Bevlogen Complimenteus Doelgericht 
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IDEALEN EN REALISATIE 2015 – 2019 

Vorming tot christelijke burgers (incl. ‘vakgebied’ godsdienstige vorming) 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-20191 

Bijbelkennis 

overdragen en 

memoriseren 

Namen, 

feiten, kennis, 

teksten 

inventariseren 

per groep 

(Kernteam 

‘Vorming’) 

Bijbelteksten 

schoolbreed en 

rond heilsfeiten 

  

Gezamenlijke 

momenten rond 

weekopening- en 

sluiting en vieringen 

benutten 

 Invulling 

weekop/sl i.c.m. 

leefregels (10 

geboden) i.c.m. 

Kernteam SOVA 

Tijdens 

weeksluiting 

Christenreis 

Invulling 

vieringen 

andere 

heilsfeiten 

Levenshouding op 

grond van Gods Woord 

- identificatiefiguur zijn 

en blijven  

- vorming rond media, 

sexualiteit e.d. 

- voorbereiding op 

maatschappij: kennis 

van en verwoorden van 

standpunten 

Nadenken 

over hoe dit 

vorm te 

geven en 

oriënteren 

(op 

Schildserie/ 

Goed om te 

weten, 

(media) 

attitudemodel 

DE); huidige 

vorming 

borgen (Op 

TB) 

Thema o.b.v. 

vorig jaar 

schoolbreed 

uitwerken; in 

bovenbouw soort 

‘Schildserie’/Goed 

om te weten 

(KOC)  

Oefenen 

met 

verwoorden 

/ 

presenteren 

van 

standpunten 

(intern) 

verwoorden 

/ 

presenteren 

van 

standpunten 

(met 

internen die 

zich als 

extern 

opstellen) 

(Kerk)geschiedenis Overzicht 

maken 

Kerkgs. Ook voor 

onderbouw 

Schoolbrede 

kerkgs. lijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 De kolom voor 2018 – 2019 is behoorlijk leeg, zodat er  
- ruimte is voor uitloop in de voorgaande jaren 
- ruimte is voor evaluatie, doordenking en voorbereiding voor de volgende planperiode 
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Veiligheid door goede omgang met elkaar (incl. vakgebied ‘SOVA’) 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-

2019 

SOVA in de groep en 

in de school 

SOVA-aanbod in de 

school goed 

inzetten olv 

Kernteam SOVA 

(huidige aanbod/ 

jaarplan SOVA 

borgen) (op 1e TB 

licht Kernteam plan 

toe) 

 

SOVA-aanbod 

in de school 

goed inzetten 

SOVA-

aanbod 

borgen 

 

Samen in de groep Wat groepsbreed 

kan, groepsbreed 

doen (SOVAlessen 

en energizes 

bewust met hele 

groep geven) 

Bewust inzetten 

van groepsplan 

Soc. Em. 

Alert zijn op 

wat goed gaat 

en wat 

verbetering 

behoeft; met 

elkaar delen  

Leren van 

casuïstiek 

 

Schoolbrede en 

groepsbrede 

leefregels 

8 leefregels voor in 

de hele school 

(koppeling met 

weekopening en in 

de groep) 

Leefregels 

voor op het 

hele plein; 

materialen 

schoolplein 

(evt. actie) 

Leefregels in 

de groep 

 

Bijbelse tucht 

toepassen 

Bezinnend 

implementeren 

(met ouders delen) 

Good practice 

delen 

  

Goed gedrag Kernteam SOVA is 

vraagbaak (zo 

breed mogelijk in te 

zetten) 

Gedragsspec. 

opleiden 

Gedragsspec. 

Opleiden 

 

Goed observeren, 

analyseren en actie 

ondernemen rond 

welbevinden 

ZIEN (incl. 

leerlingvragenlijsten 

5-8) en sociogram 

goed invullen en 

omzetten in actie 

Leerlingvragen 

lijsten inzetten 

Groepsplan 

sociaal-

emotioneel 

optimaliseren 

 

Veiligheid (algemeen 

en sociaal) goed 

beschreven en in 

praktijk 

Goed werkend 

pestprotocol  (en 

ouders betrekken) 

Kernteam SOVA 

vraagbaak voor 

collega’s dienen 

Sociale 

veiligheid 

inventariseren 

Sociale 

veiligheid 

beschrijven 

en in  

praktijk 
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Goed en passend onderwijs 

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

Compleet 

onderwijsaanbod 

en gedegen 

onderwijs geven 

- vakken in 

cyclus a.d. orde 

laten komen 

- bewuste inzet, 

aanvulling, 

vernieuwing van 

methode 

Engels 

Geschiedenis 

Muziek 

… 

 

Vakspecialisme 

doorontwikkelen 

Taal-spelling 

of lezen 

Geschiedenis 

Handv.heid/ 

tekenen 

… 

 

Vakspecialis

me in prakijk 

Lezen of taal-

spelling 

Bio-/natuur 

Verkeer / 

wereldor. 

… 

Rekenen 

Aardrijkskunde 

Gym  

… 

Pedagogische en 

didactische 

vaardigheden op 

orde brengen, 

houden en 

uitbouwen 

Kijkwijzer goed 

onderwijs in 

praktijk 

 

Onderwijskundige 

(bege)leiding 

inzetten 

Pedagogisch 

klimaat ? Evt, 

i.c.m. SOVA-

plan 

Onderdeel van 

kijkwijzer 

(deel)team 

aanpakken 

 

Activeren van en 

afstemmen op 

kind in ‘zijn’ en 

kunnen  

Teach like a 

champion (1) per 

BV 1tje (3e jaars 

als eerste) 

Scholing rond 

spec. 

Onderwijsbehoeft

en (indiv of 

deelteam) 

Versterk je 

leerkracht 

(2) 

 

(1 en 2 horen 

bij elkaar) 

Schoolonderste

u-ningsprofiel 

bespreken en 

herformuleren 

 

Optimale 

differentiatie 

waar nodig in de 

groep en binnen 

school 

Drie niveaus 

binnen groep met 

werkend 

groepsplan 

PGR wordt 

stuurgroep. 

Arrangementen 

buiten groep, dus 

meer binnen de 

groep voor 

reguliere kinderen 

DHH (doorgaande 

lijn) optimaal 

inzetten. 

Bezinnen en 

doordenken 

meer- 

Hoog-/meer 

begaafd 

heid  

in praktijk 

Evalueren en 

nadenken over 

optimalisatie 

Aandachtspunt

en in praktijk 

brengen 
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hoogbegaafdheid 

(binnen SWV) 

Relevante 

ontwikkelings- en 

opbrengstgegeve

ns verzamelen, 

analyseren, 

interpreteren en 

omzetten in 

actie(s) 

Gegevens beter 

benutten: 

analyseren – 

interpreteren - 

actie 

 

Eigen analyses, 

groepsbespreking

en en 

teambesprekinge

n uitbouwen 

(Tijdens TB –

analyse-

opbrengsten en 

groepsplannen BV 

voor info en 

artikelen) 

Keuzes 

maken uit 

welke 

gegevens er 

toe doen en 

deze 

optimaal 

benutten 

Op basis van 

gegevens 

goede keuzes 

maken rond 

ontwikkeling 

kinderen 

 

ICT in het 

onderwijs 

Doorontwikkelen 

van inzet 

digiborden 

(onderbouw)  

Bezinning op 

ICT in het  

onderwijs 

Inzet 

computers 

en/of laptops 

en/of tablets 

 

 

Optimale ouderbetrokkenheid 

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

Op tijd met ouders in 

gesprek gaan en in gesprek 

blijven 

Nieuwe 

indeling 

oudercontact. 

1e 

contactavond 

in 3e 

schoolweek 

toegevoegd. 

 Oudercomm. 

(weer 

opfrissen 

teamcomm) 

 

Ouderbetrokkenheid: 

ervoor zorgen, borgen en 

uitbouwen 

Pilot 

ouderbetr. 

(oa. 

Vragenlijsten 

invullen) en 

adhv 

uitkomst plan 

van aanpak 

opstellen 

Plan 

uitvoeren 

Plan 

uitvoeren 

 

Relevante gegevens met 

ouders delen en bespreken 

Ouderportal 

opstarten  

Ouderportal 

uitbouwen 

Ouderportal 

compleet   
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Samenwerkend en -lerend team 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-

2019 

Erkennen en 

waarderen van 

verschillen 

Communicatie-

training 

(icm 

onderstaande) 

Vanaf januari 

Vervolg 

comm.training 

(bv Compaengr.) 

In praktijk 

brengen 

(vinger ad 

pols: theorie in 

praktijk!) 

 

Feedback geven en 

ontvangen 

Comm.training 

(icm 

bovenstaande) 

Vervolg 

comm.training 

(bv Compaengr.) 

In praktijk 

brengen 

(idem) 

 

In gesprek met elkaar Comm.training 

(icm 

bovenstaande) 

Vervolg 

comm.training 

(bv Compaengr.) 

In praktijk 

brengen 

(idem) 

 

Van en met elkaar 

leren 

Intervisie goed 

inzetten met 

video 

Maatjesleren rond 

je/jullie POP-punt 

Coaching on-

the-job 

(professioneel) 

Leerteams  

Samen onderwijs 

maken 

Onderw.kundige 

begeleiding 

uitbouwen (MT, 

IB, specialisten) 

Maatjeswerk 

uitbouwen 

Onderwijs 

maken rond 

vakinhouden of 

did.vaardigheden 

Leerteams? 

 

Onderzoekende 

houding 

 

Verantwoordelijkheid 

dragen en 

verantwoording 

afleggen via gesprek 

e.d. 

Borgen huidige 

situatie; 

nadenken over 

doorontwikkeling 

Hoe beter vorm 

te geven en 

andere leer-

/werkvormen 

Evt. inzet 

Integraal 

  

In ontwikkeling 

blijven 

Professionalisering Het geleerde in 

praktijk brengen 
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Naast de thema’s zijn er zaken die bij iedere basisschool horen om een goede (lerende) 

organisatie te zijn, die uit wet- en regelgeving voortvloeien en lopende zaken.  

Voor de a.s. jaren staan de volgende onderwerpen op de agenda om ‘bovenschools’ te 

bespreken, vervolgens met het MT te behandelen en waar nodig en mogelijk in de 

schoolpraktijk te realiseren. 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 201

8-

201

92 

Toezicht 

houden en 

besturen 

Werkwijze in praktijk 

brengen (bestuur-

directeur-

teamleiders) 

Implementeren 

werkwijze (bestuur-

directeur-

teamleiders) 

Borgen werkwijze 

(bestuur-directeur-

teamleiders) 

 

 

 Implementeren 

samenwerking 

directeuren 

Borgen 

samenwerking 

directeuren 

Optimaliseren 

samenwerking 

 

 

 Experimenteren 

verantwoordingsrapp

ortage 

Implementeren 

verantwoordingsrapp

ortage 

Borgen 

verantwoordingsrapp

ortage 

 

Identiteit Vorming en 

betrokkenheid - 

doordenken 

Vorming en 

betrokkenheid – 

voorbereiden 

Vorming en 

betrokkenheid – 

experimenteren / 

realiseren 

 

Personeel 

en 

organisatie 

CAO doordenken en 

experimenteren 

CAO implementeren CAO borgen  

 Professionaliseringspl

an opstellen 

Professionaliseringspl

an uitvoeren 

Professionaliseringspl

an bijstellen 

 

 Doordenken leraren- 

en 

schoolleidersregister 

Voorbereiden 

leraren- en 

schoolleidersregister 

Invoeren leraren- en 

schoolleidersregister 

 

 Sociale veiligheid - 

inventariseren 

Sociale veiligheid – 

actualiseren 

Sociale veiligheid – 

optimaliseren 

 

 Inventariseren 

bestaand beleid 

Actualiseren 

bestaand beleid 

Optimaliseren en 

compleet maken 

personeelsbeleid 

 

Kwaliteitsz

org 

Verdiepen in 

Integraal (i.c.m. 

opbrengsten) 

Inzetten van 

Integraal (i.c.m. 

opbrengsten) 

Optimaliseren van 

inzet van Integraal 

(i.c.m. opbrengsten) 

 

 Kwaliteitszorgdocume

nt opstellen 

Kwaliteitszorgdocume

nt implementeren (1) 

Kwaliteitszorgdocume

nt implementeren (2) 

 

Huisvestin

g, beheer 

en 

financiën 

Realisatie uitbreiding, 

ingebruikname en 

optimale inzet 

Inkomsten en 

uitgaven; inzet van 

middelen t.b.v. goed 

onderwijs  

analyseren 

Inkomsten en 

uitgaven; inzet van 

middelen t.b.v. goed 

onderwijs - 

optimaliseren 

 

Communic

atie 

Comm.plan opstellen 

Persbeleid opstellen 

 

Vensters PO vullen 

Comm.plan inpraktijk 

Mediaprotocol 

implementeren 

Vensters PO 

actualiseren 

Comm.plan bijstellen 

Communicatie in- en 

extern analyseren en 

plan van aanpak tot 

optimalisering 

 

                                           
2 De kolom voor 2018 – 2019 is behoorlijk leeg, zodat er  
- ruimte is voor uitloop in de voorgaande jaren 
- ruimte is voor evaluatie, doordenking en voorbereiding voor de volgende planperiode 
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7.2. Planning afname vragenlijsten 

2015 – 2016 Oudertevredenheidspeiling (onderdeel); wellicht pilot ouderbetrokkenheid 

 Audit-/zelfevaluatievragenlijst (via Integraal) 

2016 – 2017 Personeelstevredenheidspeiling (in kader van RI&E) (of via Integraal) 

 Extene audit / soort inspectiebezoek (of echt) om te weten waar we 

staan 

 Audit-/zelfevaluatievragenlijst (via Integraal) 

2017 – 2018 Oudertevredenheidspeiling (uitgebreid via Integraal) 

 Audit-/zelfevaluatievragenlijst (via Integraal) 

2018 – 2019 Welzijnscheck (via Arbomeester) 

 Audit-/zelfevaluatievragenlijst (via Integraal) 

7.3. Jaarplannen 

De jaarplannen zullen jaarlijks worden gepresenteerd en geëvalueerd tijdens 

teamoverleg en bestuursvergaderingen. 
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8. Bijlagen 
 

1) Vaststellingsformulier (als bijlage bijgevoegd) 

2) Identiteitsverklaring (als bijlage bijgevoegd) 

3) Identiteitsprofiel (als bijlage bijgevoegd) 

4) Jaarplan(nen) 

5) Ondersteuningsprofiel (als bijlage bijgevoegd) 

6) Kwaliteitszorgdocument 
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Bijlage 1 

Vaststellingsverklaring Schoolplan 2015-2019 (als bijlage bijgevoegd) 

 

School:  _______________________________________________________ 

 

Adres: ________________________________________________________ 

 

Postcode en plaats: ______________________________________________ 

 

Het schoolplan is besproken in de teamvergadering van 

  

 

d.d. ______________     Handtekening directeur  _____________________ 

 

 

Het schoolplan is besproken in de vergadering van de MR van bovengenoemde school, 

die positief geadviseerd heeft over 

 

 

d.d. ______________    Handtekening voorzitter MR _______________ 

 

 

Het schoolplan is vastgesteld door het bevoegd gezag van bovengenoemde school 

 

Plaats  _______________________________   d.d.  ________________ 

 

Naam  _____________________          Functie  _____________________ 

 

Handtekening  ____________________ 
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Bijlage 2 – Identiteitsverklaring (als bijlage bijgevoegd) 
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Bijlage 3 – Identiteitsprofiel (als bijlage bijgevoegd)  
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Bijlage 4a - Jaarplan 2015 - 2016  

Vorming tot christelijke burgers 
 Kernteam ‘Vorming’ introduceert plan voor Bijbelse kennis memoriseren en 

overdragen 
 Oriëntatie op vormgeving en uitstralen levenshouding op grond van Gods 

Woord door Kernteam ‘Vorming’  
 Borgen van huidige vorming (o.a. gewetensvorming) 
 Overzicht maken van Kerkgeschiedenis  

LT 4, BV 4,6 
 
LT 4, BV 4,6 
 
TB 2 
BV 5-8 

Veilige en goede omgang met elkaar 
 Huidige borgingsdocument SOVA in praktijk brengen 
 Bewust inzetten van groepsplan sociaal-emotioneel 
 Kernteam SOVA stimuleert en wordt vraagbaak 

 8 leefregels voor in de hele school i.c.m. Kernteam ‘Vorming’ 
 Bezinnend implementeren ‘Bijbelse Tucht’ 

 ZIEN (incl. leerlingvragenlijsten 5-8) en sociogram goed invullen en omzetten 
in bijpassende acties 

 Kernteam ‘SOVA’ introduceert goed werkend anti-pestprotocol 

BV 1,3,5,7 
TS 1-4 
BV 5 

BV 1,3,5,8 
TB 2 

TS 1,2,4 
 
BV 1,3,5 

Goed en Passend onderwijs 
 Vakkencyclus: Engels (nieuwe methode MNIT implementeren in bovenbouw), 

Geschiedenis (Methode oriëntatie) en Muziek (Up-to-date houden) 
 Borgen Kijkwijzer en handboek ‘Goed onderwijs’ in relatie tot gesprekkencyclus  
 Activerende werkvormen aan de hand van ‘Teach like a champion’ (m.m.v. 

WPL 3e jaars) 
 

 Differentiatie in 3 niveaus aan de hand van groepsplannen, met behulp van 
bestaande arrangementen o.l.v. kernteam ‘Passend Onderwijs’ 

 DHH optimaal inzetten in de groepen 1 en 5 
 Bezinnen en doordenken meer-/ hoogbegaafheid van groep 1 - 8 

 Opbrengsten aan de hand van toetsgegevens: analyseren – interpreteren – 

interveniëren 
 

 ICT: doorontwikkelen inzet digiborden  

LT 1-4, BV 1,4,8 
 
BV 1,4,6 
BV 1-8 

 
 
TS 1-4, BV 1,4,6 
 
BV 2,4,6 
BV 4,7,8 

TS 1,3,4, PV 2,3 

 
 
BV 2, 5, 7 

Optimale ouderbetrokkenheid 
 Luistercontactavond in 3e schoolweek 
 Pilot ouderbetrokkenheid vanuit Samenwerkingsverband o.l.v. Kernteam 

‘Ouderbetrokkenheid’ 
 Ouderportal opstarten door Kernteam ‘Ouderbetrokkenheid’ 

BV 1 
TB 1, PV 1,2, BV 
2,6,8 
BV 3-6 

Samenwerkend en /–lerend team 

 Communicatietraining (Compaengroep) voor team, kinderen, ouders  
 

 Intervisie/ maatjesleren met video aan de hand van POP 

 Experimenteren met bouwdoorbrekende leerteams op vakinhouden 

TB 3,4, BV 
1,3,5,8 

LT 1-4 

LT 1-4 

 

DOORLOPENDE BELEIDSONTWIKKELING 2015-2019 

Onderstaande punten afkomstig van ‘externen’: 
Gegevens aanleveren voor peilingen en audit PV 1,2 

Identiteitsprofiel  PV 1 

Kwaliteitszorg PV 2,3 

Ondersteuningsprofiel PV 1,3 

Gesprekkencyclus met teamleider PV 1,3, BV 1,4,6 

Maatjesbezoek (a.d.h.v. POP) PV 3 

KIJK-lijnen (groep ½) OB-scholing 

Professionalisering (MSV, Engels) PV 2 

 

Bijlage 4b (jaarplan 2016 – 2017), 2c (jaarplan 2017 – 2018) en 2d (jaarplan 

2018 – 2019) volgen DV per jaar.  
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Bijlage 5 Ondersteuningsprofiel (als bijlage bijgevoegd) 
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Bijlage 6 – Kwaliteitszorgdocument (incl. kwaliteitsagenda) – in ontwikkeling 

Om schoolontwikkeling te realiseren werken we met een systeem voor kwaliteitszorg. 

Kwaliteitszorg is een leerproces, waarbij de school zelf, volgens een beargumenteerde 

planning, systematisch, de kwaliteit van het onderwijs bespreekt, beschrijft, realiseert, 

beoordeelt (of laat beoordelen) en vervolgens evalueert, gericht op het borgen en 

verbeteren van de kwaliteit. Bij kwaliteit gaat het dan om zowel de eisen die de overheid 

hier aan stelt (basiskwaliteit) als om de schooleigen ambities.  

Een goed kwaliteitszorgsysteem helpt de school bij het (steeds weer) beantwoorden van 

de cruciale kwaliteitszorgvragen rondom de volgende vier aspecten: de processen binnen 

de school, het handelen van de medewerkers, de opbrengsten van de leerlingen en de 

ontwikkelcapaciteit van de organisatie.  
De kwaliteit van de processen die zich binnen de school afspelen.  

1) Doen we de goede dingen?  

a. Sluiten we goed aan op wat onze leerlingen nodig hebben(afstemmen)?  

instructietijd en verwerkingstijd)?  

onderwijsleerproces?  

b. Weten we wat de goede dingen zijn (beschrijven)?  

is de werkwijze van de school beknopt en helder beschreven in documenten en/of in de 

vragenlijsten uit het kwaliteitszorgsysteem?  

zijn medewerkers bekend met de inhoud van die documenten en/of de inhoud van de 

vragenlijsten uit het kwaliteitszorgsysteem?  

c. Hoe zorgen we ervoor dat we de goede dingen blijven doen (borgen)?  

documenten / werkwijzen in gezamenlijk overleg bespreken/beschrijven.  

onderwerp/document regelmatig terug laten komen binnen een overleg (volgens vaste cyclus).  

bevragen via kwaliteitszorgsysteem (en op dat moment bespreken van de inhoud van de 

vragenlijsten).  

iemand verantwoordelijk stellen voor monitoring van de uitvoering en rapportage daarover. (dus 

vastleggen bij verantwoordelijkheden en taken wie er op let, hoe en wanneer én hoe, aan wie en 
wanneer er over gerapporteerd wordt.)  

d. Hoe wordt geborgd dat ‘wat weggezakt is’ of verder moet ontwikkelen ook 
daadwerkelijk ‘opgepakt wordt’ (ontwikkelen/verbeteren)?  

daar waar nodig (en op alle niveaus) de evaluatieve cyclus opstarten en helemaal ‘afronden’.  

 

De kwaliteit van het handelen van de bij het onderwijs betrokken personen.  

2) Doen de medewerkers de goede dingen goed? (uitvoering/handelen)  

a. Wanneer is het handelen goed (beschrijven)?  

het gewenste handelen beknopt vastleggen in procedures / beschrijving van werkwijzen / 

stappenplannen.  

het gewenste functioneren van directie, IB-er en leerkracht vastleggen in functiebeschrijvingen.  

b. Hoe weten we of de medewerkers de goede dingen doen, wie let daar op (monitoren)?  

zelfevaluatievragenlijsten (hoe vaak, van wie, door wie aan wie gerapporteerd?)  

tevredenheidpeilingen (hoe vaak, van wie, door wie aan wie gerapporteerd?)  

externe feedback (inspectie/onderwijsadviesdienst)  

eigen waarneming tijdens overleggen  

gesprekkencyclus (Welke onderwerpen komen aan de orde?)  

klassenbezoeken (door wie, waar wordt op gelet, wanneer en aan wie wordt gerapporteerd, wat 

wordt er mee gedaan?)  
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overleggen in kader van de zorg (door wie aangestuurd, waar wordt op gelet, wanneer en aan 

wie wordt gerapporteerd, wat wordt er mee gedaan?)  

c. Hoe wordt geborgd dat ‘wat weggezakt is’ of verder moet ontwikkelen ook 

daadwerkelijk ‘opgepakt wordt’ (ontwikkelen/verbeteren)?  

daar waar nodig (en op alle niveaus) de evaluatieve cyclus opstarten en helemaal ‘afronden’.  

 

De kwaliteit van de opbrengsten die gerealiseerd worden.  

3) Realiseren we de gewenste opbrengsten (resultaten)?  

a. Wanneer is het goed?  

op leerlingniveau, groepsniveau en schoolniveau, daar waar relevant, streefdoelen vaststellen.  

b. Hoe weten we dat (waar meten we mee)?  

per streefdoel vaststellen op welke manier, met welke frequentie en door wie ‘gemeten’ wordt.  

Te gebruiken overzichten en rapportageformats vaststellen.  

c. Wie kijkt waar naar, wanneer en hoe en aan wie wordt gerapporteerd?  

per functie vastleggen (in de functieomschrijvingen en de documenten die de werkwijzen 

beschrijven) wat de verantwoordelijkheden en taken zijn wat betreft het in gesprek gaan met en 
het rapporteren over.  

d. Hoe wordt geborgd dat ‘wat weggezakt is’ of verder moet ontwikkelen ook 
daadwerkelijk ‘opgepakt wordt’ (ontwikkelen/verbeteren)?  

daar waar nodig (en op alle niveaus) de evaluatieve cyclus opstarten en helemaal ‘afronden’.  

 
De wijze waarop de organisatie zich weet te verbeteren (de ontwikkelcapaciteit).  

4) Functioneert het proces van aansturen goed?  

a. Is er een duidelijke overlegstructuur?  

b. Is dit voor de verschillende medewerkers (leidinggevenden en interne begeleiders) 

goed beschreven bij de beschrijving van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en 

taken?  

c. Bezitten de medewerkers de juiste vaardigheden?  

5) Hoe krijgen we goed zicht op de gerealiseerde kwaliteit? (zie hierboven bij 1-3)  

6) Hoe betrekken we het oordeel van anderen daar bij? (zie hierboven bij 1-3)  

7) Functioneert het proces van monitoren en verantwoorden goed?  

a. Is er een duidelijke overlegstructuur?  

b. Is dit voor de verschillende medewerkers goed beschreven bij de beschrijving van 

verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken?  

c. Bezitten de medewerkers de juiste vaardigheden?  

8) Wordt de zogenaamde evaluatieve cyclus op alle niveaus goed en volledig toegepast?  

a. Bezitten de medewerkers daarvoor de juiste vaardigheden?  

de juiste doelen stellen (procesdoelen en opbrengstdoelen)  

de juiste gegevens verzamelen  

de gegevens goed registreren en presenteren (inzichtelijk / transparant)  

de gegevens goed analyseren  

de gegevens goed interpreteren (verbanden zien / conclusies trekken)  

de juiste beslissingen nemen, voorstellen doen op basis van de analyse en interpretatie.  

9) Wordt er systematisch gewerkt aan verbetering? (plannen, ontwikkelen en verbeteren)  

a. Plannen we jaarlijks activiteiten om de kwaliteit van het onderwijs te onderzoeken, te 

borgen, te verbeteren en openbaar te maken?  

b. Hebben we verbeterplannen, waaruit blijkt dat de volledige evaluatieve cyclus wordt 

gevolgd en waarin aangegeven is wie daarbij, waarvoor verantwoordelijk is?  

c. Communiceren over de kwaliteit van het onderwijs met de verschillende 

belanghebbenden?  

 

Bovenstaande vragen zeggen, met elkaar, iets over de totale kwaliteit van de 

schoolorganisatie. 
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- Er wordt  een kwaliteitsagenda opgesteld waarin alle activiteiten in functie van 

kwaliteitszorg opgenomen zijn. De kwaliteitsagenda maakt inzichtelijk: 

 welke activiteiten op welk moment in het schooljaar uitgevoerd worden in het 

kader van observatie, zelfevaluatie en analyse;  

 op welk momenten in het schooljaar en met wie communicatie plaatsvindt over de 

voortgang van de plannen op basis van de verkregen observatie- en 

evaluatiegegevens. 

- Het resultaat van de evaluaties wordt vastgelegd in de opgestelde jaarplannen. 

Indien uit de verzamelde gegevens blijkt dat de  voortgang onvoldoende  is, wordt de 

aanpak bijgesteld.  
 


