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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 kwaliteit 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 jaarplan-

nen is het ook een dynamisch document. Aan de hand van deze jaarplannen 

wordt voortdurend aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs   

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

ontwikkelingen die zich voordoen. Het schoolplan is ons kompas voor de 

komende vier jaar. 

1.2. Interne samenhang 

De hoofdstukken uit het schoolplan zijn onderling op elkaar afgestemd. 

Hoofdstuk 1 beschrijft doel, functie en structuur van het schoolplan. In 

hoofdstuk 2 staan de uitgangspunten van Stichting Christelijk Onderwijs e.o. 

beschreven. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de schoolorganisatie. 

Hoofdstuk 4 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 5. In hoofdstuk 6 

wordt aangegeven dat jaarlijks in het jaarplan wordt beschreven wat de hui-

dige stand van zaken is, en wat daarvan de consequenties zijn voor het toe-

komstig beleid. Vervolgens worden in hoofdstuk 7 de interne en externe ont-

wikkelingen geschetst die invloed hebben op het te voeren meerjarenbeleid. 

In hoofdstuk 8 tenslotte wordt dat meerjarenbeleid van ‘De Maten’ concreet 

uitgewerkt. Het jaarplan 2015-2016 wordt in hoofdstuk 9 toegevoegd. 

1.3. Relatie met andere beleidsdocumenten 

Het schoolplan heeft een directe relatie met een aantal (beleids)documenten 

die binnen de stichting SCOT e.o. kaderstellend en richtinggevend zijn. Het 

betreft met name de volgende documenten: 

- Strategisch Beleidsplan SCO Twenterand e.o. 

- Identiteitsbewijs SCO Twenterand e.o. 

- Personeelsbeleidsplan SCO Twenterand e.o. 

- Veiligheidsplan SCO Twenterand e.o. 

- Ondersteuningsplan SWV 23.01 

- Reglement (G)MR 

- Huisvestingsbeleid 

 

In hoofdstuk 2 verwijzen we naar enkele bovengenoemde (borgings)docu-

menten. 
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1.4. Procedures 

 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 

instemming/positief advies door de MR/adviesraad, door het bevoegd 

gezag vastgesteld. 

 Klachtenregeling 

In geval van klachten of geschillen is de klachtenregeling van toepassing. 
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2. Uitgangspunten  
Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand e.o. 

 
2.1 Strategisch Beleidsplan SCO Twenterand en  
 omstreken 2015-2019  
 

Voorwoord 
In dit strategisch beleidsplan 2015-2019 beschrijven we het beleid met 

betrekking tot ons onderwijs, uitgevoerd door professionele medewerkers, 

aan de kinderen binnen SCO Twenterand e.o. voor de komende jaren.  

Dit strategisch beleidsplan is tot stand gekomen via overleg en studiedagen 

met de directies van de scholen, de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht. Het is een document, 

waarin alle medewerkers binnen SCO Twenterand e.o. zich herkennen en de 

gedachten kunnen vertalen in de praktijk.  

 
Organisatie SCO Twenterand e.o.  

Het College van Bestuur, bestaande uit twee leden, vormt het bevoegd gezag 

van 14 basisscholen, waaronder één school voor speciaal basisonderwijs. De 

scholen bevinden zich in de gemeenten Twenterand, Almelo en Hellendoorn. 

De Stichting verzorgt christelijk onderwijs aan 2334 leerlingen (teldatum 01-

10-2014). Ieder kind is in principe welkom en deze opmerking krijgt nog meer 

waarde door de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014.  

De prognoses voor de komende jaren geven aan dat ook SCO Twenterand 

e.o. te maken krijgt met krimp en dit zal zijn effect hebben op de formatie 

van de scholen.  

SCO Twenterand e.o. heeft de keuze gemaakt voor het model van een Raad 

van Toezicht, College van Bestuur en directies van de scholen. Het College 

van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Door de code 

'goed bestuur' wordt de scheiding tussen bestuur en toezicht duidelijk.  

De Stichting hanteert een managementstatuut met daarin de 

verantwoordelijkheden voor de leden van het College van Bestuur en de 

directies t.o.v. de Raad van Toezicht.  

SCO Twenterand e.o. maakt deel uit van het samenwerkingsverband Twente 

Noord 23.01  

 
Inleiding  
Het Strategisch Beleidsplan is gebaseerd op ons Identiteitsbewijs dat als 

fundament en inspiratiebron dient voor koersontwikkeling op Stichtingsniveau 

en vervolgens binnen de afzonderlijke scholen.  

De volgende vragen worden beantwoord:  

- Wat zijn onze drijfveren?  

- Wat raakt ons in de wereld van ons werk?  

- Wat beloven wij onze leerlingen?  

- Waar zijn wij uniek in?  

- Waar willen wij op aangesproken worden?  

- Wanneer hebben we onze belofte ingelost?  

 

We vinden het van groot belang dat leerlingen en medewerkers meer uit 

zichzelf halen dan ze voor mogelijk houden en willen het mogelijk maken dat 

leerlingen, ongeacht de omstandigheden op een passende plek terecht 

komen.  
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Theoretisch kader 
Het theoretisch kader voor het Strategisch Beleids Plan is vastgelegd tijdens 

diverse studiedagen en een onderbouwing voor ons denken en handelen:  

 De Gouden Cirkel van Simon Sinek  

Van groot belang in ons dagelijks werk is de 'waarom-vraag'. Als we niet 

weten waarom we iets doen, kunnen we ook niet uitleggen hoe en wat we 

doen. Het weten en handelen vanuit 'why' geeft motivatie en plezier. Het 

'how' en 'what' maakt het maken van keuzes gemakkelijker. Vanuit deze visie 

handelen we.  

 Gung Ho (Kenneth Blanchard en Sheldon Bowles)  

Gung Ho (Chinees) geeft aan dat bij effectief leiderschap samenwerken de 

basis vormt om meer te bereiken. Het is een methode voor het verhogen van 

de motivatie, betrokkenheid en inzet bij de medewerkers voor de organisatie.  

 Transformationeel leiderschap 

Uit de literatuur blijkt dat buitengewone resultaten worden geboekt door 

‘transformationele leiders’: leiders die mensen weten te inspireren en te 

motiveren, hen intellectueel weten te stimuleren, een oprechte persoonlijke 

betrokkenheid tonen en volgers trekken met hun persoonlijke uitstraling.  

We leven en werken in een dynamische en turbulente omgeving. Dit vraagt 

een leiderschapsstijl die op een adequate wijze snelle verandering tegemoet 

kan treden. Aan de andere kant en in het verlengde van die veranderingen is 

er het belang van continu leren en verandering. Denk aan gedeelde kennis, 

vaardigheden en creativiteit.  

Onze werkzaamheden veranderen hierdoor ook en worden steeds complexer. 

Er wordt nogal wat gevraagd door o.a. de overheid en omgeving (kinderen en 

ouders). Ook onze medewerkers veranderen. Ze worden gestimuleerd en in 

de gelegenheid gesteld zich voortdurend te scholen en te ontwikkelen (denk 

aan Lerarenbeurs en Lerarenregister). Transformationele leiders zullen 

aandacht moeten schenken aan deze veranderingen en hun medewerkers met 

een houding van oprechte persoonlijke betrokkenheid ondersteunen en 

coachen in hun ontwikkeling.  

 
Richtingwijzers  

Vanuit het Identiteitsbewijs hebben we als Stichting een aantal 

richtingwijzers, die de basis vormen voor het onderwijs en de ontwikkeling 

daarvan op de scholen van SCO Twenterand e.o.  

We nemen samen met ouders en kinderen verantwoordelijkheid voor 

de totale ontwikkeling van de kinderen en hun leren  

Van belang hierbij:  

Passend Onderwijs. SCO Twenterand e.o. maakt deel uit van het SWV Twente 

Noord (23.01) en binnen dit samenwerkingsverband zijn afspraken en is 

beleid gemaakt om aan de doelstellingen van Passend Onderwijs te kunnen 

voldoen. Het beleid staat beschreven in het Ondersteuningsplan en 

Basisdocument.  

HandelingsGericht Werken.  

Binnen SCO Twenterand e.o. wordt gewerkt volgens de principes van 

Handelings Gericht Werken en Opbrengs Gericht Werken.  

 

Doel:  

 Op alle scholen heerst een goede zorgstructuur, waarin we ouders 

actief  betrekken.  

 Leerkrachten en schoolleiders zijn competent in het analyseren van  

opbrengsten, het aanbieden van leerstof op minimaal drie niveaus.  

 Leerkrachten en schoolleiders zijn in staat om passend onderwijs 

gestalte te geven.  

 Leerkrachten en schoolleiders werken vanuit de 7 uitgangspunten van   

 Handelings Gericht Werken.  
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 Leerlingen stromen hoger in in het Voortgezet Onderwijs dan op basis 

van kengetallen verwacht mag worden.  

 

Vanuit onze professionaliteit voert de school de regie en geeft kaders 

en grenzen aan  

De komende periode van het beleidsplan zal liggen op het eigenaarschap en 

de professionaliteit van alle medewerkers binnen de onderwijsorganisatie(s), 

met nadruk op de positie van de leerkracht en de ontwikkeling van 

professionaliteit. Wat zijn kenmerken van professionals en in hoeverre 

vertonen bestuurders, directeuren, IB’ers en leerkrachten die kenmerken? De 

invulling van Passend Onderwijs vraagt een sterke betrokkenheid 

(eigenaarschap) van leerkrachten bij het vormgeven van het onderwijs, 

waarbij de Identiteitskaart als toetsingskader dient. Het eigenaarschap van 

directeuren en leerkrachten m.b.t. de identiteitskaart is cruciaal.  

De medewerkers binnen SCO Twenterand e.o. maken het verschil. Zij 

realiseren het onderwijs aan de kinderen. Om goed onderwijs te kunnen 

bieden is vertrouwen erg belangrijk. De medewerkers hebben vertrouwen 

nodig van hun leidinggevenden en de leidinggevenden weer van het bestuur. 

Echter ook het vertrouwen van de ouders en hun kinderen (onze klanten) in 

de school en hun medewerkers is van wezenlijk belang. Hierdoor ontstaan 

verbindingen die bijdragen aan een professionele cultuur. Medewerkers 

worden uitgedaagd eigenaarschap te tonen en verantwoordelijkheid te 

nemen.  

De medewerkers dienen op de hoogte blijven van ontwikkelingen door 

professionalisering.  

Ze blijven kennis opdoen. Weten wat kinderen nodig hebben. Hierdoor 

ontstaat een houding van jezelf steeds lastige vragen stellen en steeds bereid 

zijn (zelf) te zoeken naar de beste oplossing en dat wat een kind nodig heeft.  

Dit uit zich in de kwaliteitszorg binnen de organisatie. Hiervoor zijn de scholen 

zelf verantwoordelijk en die verantwoording wordt afgelegd aan de omgeving 

en ook aan de inspectie.  

We hanteren de volgende uitgangspunten om concreet uiting te geven aan 

bovenstaande:  

 Leerkrachten en schoolleiders registreren zich in het beroepsregister  

en onderhouden en verantwoorden hun bekwaamheden.  

 Leerkrachten en schoolleiders consulteren hun collega’s en nemen deel  

aan netwerken. 

 Leerkrachten en schoolleiders denken en werken vanuit verantwoorde- 

          lijkheid en eigenaarschap voor het geheel van de school. 

 
Leerkrachten en schoolleiders verantwoorden zich met betrekking tot 

hun deskundigheidsbevordering  

Doel: Alle medewerkers zijn in staat te werken in een professionele 

leergemeenschap.  

Doel: Leerkrachten nemen verantwoordelijkheid voor hun werk en zetten hun 

talenten hiervoor gericht in.  

Doel: Uitwerking van het thema 'professionalisering', zoals genoemd in de 

CAO PO 2014.  

 

Talentontwikkeling  

SCO Twenterand e.o. biedt ruimte aan medewerkers en leerlingen om hun 

talenten optimaal te ontwikkelen.  

In de praktijk betekent dit een verbinding maken tussen talenten van de 

individuele medewerker passend binnen de organisatie. Dit vraagt van de 
directeuren en het bestuur om de in de organisatie aanwezige kwaliteiten te 

(her)kennen en in te zetten.  
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De afstemming tussen de beschikbare middelen en de ambities/wensen van 

medewerkers worden verwoord in een scholingsplan (per school).  

Doel: Het bestuur, de schoolleiders, de leerkrachten en leerlingen hebben 

inzicht in de aanwezigheid van talenten, zijn intrinsiek gemotiveerd en nemen 

verantwoordelijkheid. 

 

Positieve grondhouding, gemeenschapszin en verantwoordelijkheids-

besef 

Een positieve grondhouding vertaalt zich o.a. in het feit dat we geen 

pestgedrag tolereren en beloven datgene te doen wat goed is voor de 

leerlingen en medewerkers. De leerlingen gaan elke dag naar huis met iets 

waar ze trots op kunnen zijn. De medewerkers hebben een voorbeeldrol naar 

leerlingen, ouders en omgeving. We willen uit alles wat van ons gevraagd en 

verwacht wordt datgene kiezen waarvan we weten dat het de ontwikkeling 

van de kinderen ten goede komt.  

Elke dag besteden we aandacht aan ons Christelijk geloof door te doen wat 

Jezus ons heeft geleerd.  

Doel: De christelijke identiteit is nog net zo levendig als 10 jaar geleden.  

Doel: De kinderen hebben een positief zelfbeeld en ouders en leerkrachten 

hebben een positief beeld van de kinderen.  

 

We maken die keuzes, waarvan we weten dat het de ontwikkeling van 

onze leerlingen ten goede kom  

Het actieplan Leraar2020 bevat concrete doelen die het kabinet zich stelt voor 

de komende jaren en het beeld voor de middellange termijn tot 2020 

(Bestuursakkoord 2014). Alle betrokkenen bij het onderwijs – leraren, 

schoolleiders en schoolbesturen – zijn zich bewust van de hoge eisen die de 

samenleving aan hen stelt om kwalitatief goed en toekomstgericht onderwijs 

te bieden. De scholen zijn zich aan het ontwikkelen tot professionele 

organisaties, waarin teams van goed opgeleide leraren het onderwijs ‘maken’, 

goed geleid door bekwame schoolleiders.  

Het bestuur geeft door ‘goed bestuur’ hun verantwoordelijkheid voor de 

kwaliteit van het onderwijs vorm. Zij stelt kaders, faciliteert de schoolteams 

en biedt ruimte aan de professionele dialoog in de school. Ook leggen de 

scholen en het bestuur verantwoording af aan ouders, de naaste omgeving en 

de samenleving.  

De leerlingen in het primair onderwijs van nu, zijn de burgers die straks de 

samenleving vorm geven. Hoe de samenleving er over een aantal decennia 

uitziet, kan niemand voorspellen. Wel weten we dat de huidige trends zullen 

leiden tot een informatie- en netwerkmaatschappij waar we de jeugd op willen 

voorbereiden.  

De school van 2020 bereidt leerlingen hierop voor:  

 de school zorgt voor uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt 

op de talenten en leerbehoeften van alle individuele leerlingen;  

 De school biedt onderwijs van hoge kwaliteit. Dit begint met de 

basisvaardigheden die alle leerlingen in alle tijden nodig hebben. Ook is er 

aandacht voor een brede persoonlijke en maatschappelijke vorming; 

 In de school werken teams van leraren, onderwijsondersteunend 

personeel en schoolleiders die zich individueel en als collectief ontwikkelen 

in hun professionaliteit. Deze teams maken de school van 2020 mogelijk;  

 De school stelt de leerling centraal en draagt bij aan doorgaande leer- en 

ontwikkellijnen.  
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Bovenstaande wordt uitgewerkt in de 21st century skills 

Kort gezegd betekent dit dat we de kinderen moeten voorbereiden op de 

toekomst en alle snelle ontwikkelingen. Er is geen afgebakende lijst met 

vaardigheden die onder het begrip '21st century skills' vallen. We kunnen het 

vooral zien als een set van vaardigheden en een bepaalde houding die je 

helpen gedurende je opleiding en je latere loopbaan. Een manier van leven, 

werken en leren.  

Er zijn verschillende modellen die deze skills beschrijven. SCO Twenterand 

e.o. heeft gekozen voor het model van Kennisnet, dat uitgaat van de 

volgende 7 categorieën van vaardigheden en competenties die belangrijk zijn 

in de 21ste eeuw:  

 Samenwerken; gezamenlijk behalen van een doel door elkaar aan te 

vullen, te inspireren en te ondersteunen.  

 Creativiteit; het vermogen nieuwe ideeën, benaderingen en 

oplossingsstrategieën te creëren en in te zetten. Dit kan je 

onderscheiden van anderen.  

 ICT-geletterdheid; de vaardigheid technologie slim en doelgericht te 

gebruiken, hoe kun je ermee werken.  

 Communiceren; goed kunnen luisteren en overbrengen en ontvangen 

van een boodschap.  

 Probleemoplossend vermogen; (h)erkennen van een ‘probleem’ en in 

actie komen om het probleem op te lossen door te analyseren en 

strategieën te bedenken.  

 Kritisch denken; het vermogen onafhankelijk van anderen een eigen 

visie en een onderbouwde mening te formuleren.  

 Sociale en culturele vaardigheden; respect voor en kennis van 

algemene (en cultureel specifieke) omgangsvormen door 

internationalisering van de omgeving.  

 

En dit alles gecombineerd met een betrokken, ondernemende en 

nieuwsgierige houding.  http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/ 

Doel: Onze huidige, maar ook de toekomstige medewerkers hebben een 

betrokken (empathische), ondernemende en nieuwsgierige houding om deze 

over te kunnen brengen op de kinderen. De medewerkers vragen zich 

voortdurend af welke vragen de leerlingen en de maatschappij stellen. Ze 

werken aan hun professionaliteit om onderwijs van hoge kwaliteit te kunnen 

bieden.  

 

Huisvesting, financiën 
Ons administratiekantoor OSGMetrium biedt ondersteuning bij onze financiële 

vragen en voor wat betreft huisvesting genieten we ondersteuning door 

Nibag. Investeringen zijn uitgezet in meerjaren begrotingen. SCO Twenterand 

e.o. legt jaarlijks verantwoording af aan het ministerie van OC&W door het 

Bestuursjaarverslag met daarin een schriftelijke verantwoording van beleid en 

activiteiten en verantwoording van inzet en besteding van de middelen.  

Voor wat betreft de huisvesting zijn we van mening dat de kinderen en de 

medewerkers gehuisvest dienen te worden in prima gebouwen, die voldoen 

aan de eisen van de overheid. Specifiek wordt er bij nieuwbouw en renovatie 

aandacht geschonken aan duurzaamheid en kwaliteit.  

 

Bronnen 
Simon Sinek – Begin met het waarom (gouden cirkel)  

Ken Blanchard en Sheldon Bowles – Gung Ho! 
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2.2  Identiteitsbewijs SCO Twenterand e.o. 
 

1. Wat drijft ons in ons werk?  

Zorgen dat leerlingen en medewerkers meer uit zichzelf halen dan ze voor  

Mogelijk houden. Mogelijk maken dat leerlingen , ongeacht de omstandigheden,  

goed op hun plek terecht komen. Oprechte aandacht en betekenis hebben 

voor leerlingen, ouders en elkaar.  

Op onze eigen wijze gericht aan dezelfde doelen mogen werken.  

 

2. Wat raakt ons in de wereld van ons werk  

Wij willen samen met de ouders verantwoordelijkheid nemen voor de totale  

ontwikkeling van onze leerlingen en samen met onze leerlingen 

verantwoordelijkheid nemen voor hun leren. Daarbij willen wij vanuit onze 

professionaliteit de regie voeren en kaders en grenzen aangeven. Wij willen 

daarbij uitgaan van talenten van kinderen en een positieve grondhouding, 

gemeenschapszin en verantwoordelijkheidsbesef voorleven en bevorderen.  

Wij willen uit alles wat van ons gevraagd en verwacht wordt alleen datgene 

kiezen waarvan we weten dat het de ontwikkeling van onze leerlingen ten goede 

komt.  

 

3. Wat beloven wij onze leerlingen?  

Wij beloven jou een school waar je graag naar toe gaat omdat alles er is wat jij  

nodig hebt om te leren. Waar pestgedrag niet wordt getolereerd en we doen wat  

goed voor jou is en waar je elke dag naar huis gaat met iets waar je trots op 

kunt zijn. Wij beloven je dat we elke dag aandacht besteden aan ons Christelijke 

geloof door te doen wat Jezus ons heeft geleerd.  

 

4. Waar zijn wij uniek in?  

We zijn Christelijke scholen en geven daar dagelijks invulling aan.  

Wij investeren meer dan gemiddeld in de kwaliteit van onze leerkrachten,  

leeromgeving, leermiddelen en aandacht, wat ten goede komt aan leerlingen.  

Bijna elk kind in Twenterand e.o. vindt bij ons een plek waar het zijn eigen  

talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Wij bieden toekomstgericht onderwijs  

 

5. Waar willen wij op aangesproken worden?  

Op dagelijkse aandacht voor Christelijke waarden en normen in de klas en in  

ons handelen. Opdat we met aandacht en respect met ouders en kinderen om 

gaan, duidelijk zijn en perspectief bieden. Op samenwerken met elkaar en ouders 

om onze beloften waar te maken.  

Opdat we oog hebben voor talenten van kinderen en medewerkers en die als  

uitgangspunt nemen voor ons werk. Op een goede zorgstructuur waarin we 

ouders betrekken. Op onze resultaten.  

 

6. Wanneer hebben we onze belofte ingelost?  

Als een leerling die onze school verlaat blijk geeft van inzicht in eigen talenten,  

weet wat hij kan en intrinsiek gemotiveerd is om deze in te zetten en  

verantwoordelijkheid te nemen. Als over 10 jaar de Christelijke identiteit nog net 

zo levend is als nu. Als al onze medewerkers in staat zijn te werken in een 

professionele leergemeenschap, verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen 

voor hun werk en daarin de regie kunnen voeren en hun talenten gericht in 

kunnen zetten.  

Als onze leerlingen hoger instromen in het VO dan op basis van de kengetallen  

verwacht mag worden. Als onze beloften positief terugkomen in de feedback van  

leerlingen, ouders en inspectie.  

Als al onze gebouwen en leermiddelen voldoen aan de huidige en toekomstige  

eisen (21e eeuw).  
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3. Onze school 
 

3.1. Zakelijke gegevens  

 

Brinnummer 10KP 

Schoolnaam De Maten 

Telefoonnummer 0546 671231 

  
Gemeente TWENTERAND 

Provincie Overijssel 

Vestiging adres Broekmaten 6, 7683XH DEN HAM OV 

Correspondentie adres Broekmaten 6 

Naam bevoegd gezag Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand 

Correspondentie adres 

bevoegd gezag 

Postbus 89     7670 AB Vriezenveen 

E-mail school 

 

Website  

infodematen@sco-t.nl 

 

www.dematen@sco-t.nl 

 

3.2. Historie van de school 

Den Ham heeft drie christelijke basisscholen waar eerder op alle drie de 

scholen traditioneel onderwijs werd gegeven. Het personeel van ‘De Maten’ 

had de behoefte om zich te profileren binnen Den Ham. We vinden het 

belangrijk dat ouders verschillende keuzemogelijkheden hebben om een 

school te kiezen passend bij hun opvoeding. ‘De Maten’ heeft zich 

georiënteerd op  andere onderwijsvormen en in 2006 is gekozen voor het 

daltononderwijs. Tot december 2013 behoorde ‘De Maten’ samen met ’De 

Smithoek’ en ‘De Marliaantjes’ bij de vereniging PCBO Den Ham-Marle en per 

1 januari 2014 behoort ‘De Maten’ bij Stichting Christelijk Onderwijs 

Twenterand e.o.(SCOT).  

 

3.3   Bevoegd gezag en bestuursconcept  

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand e.o. beheert 14    

basisscholen, waaronder één school voor speciaal basisonderwijs.  

Het bevoegd gezag wordt gevormd door een College van Bestuur en als     

toezichthouder de Raad van Toezicht. 

 

3.4 Relatie met bovenschoolse organisaties        

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand e.o. maakt deel uit van het 

Samenwerkingsverband Twente Noord (23.01), bestaande uit 21 besturen 

en 123 scholen, waarop ruim 21000 leerlingen onderwijs ontvangen. 

Samenwerkingsverband Twente Noord is een samenwerking tussen alle 

besturen van basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 in de regio 

Twente Noord. Deze regio wordt gevormd door de gemeenten Tubbergen, 

Almelo, Wierden, Rijssen-Holten, Hellendoorn en Twenterand. 

mailto:infodematen@sco-t.nl
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3.5 Leerlingen 

’De Maten’ is een Christelijke Dalton Basisschool met 8 groepen en ruim 200 

leerlingen. De leerlingen die onze school bezoeken komen vooral uit het 

gemiddelde milieu. Er zijn vrijwel geen kinderen uit sociaal zwakkere milieus 

of van allochtone afkomst. Leerlingen met gewichten vormen 8% van onze 

schoolpopulatie.   

 Toelatingsbeleid 

Kinderen die 4 jaar worden van augustus t/m december komen een dag na 

hun verjaardag direct hele dagen op school. Deze kinderen kunnen na de 

zomervakantie doorstromen naar groep 2. Afhankelijk van hun ontwikkeling 

kan ook besloten worden om na de zomervakantie opnieuw te starten in 

groep 1.  

Gezien de groepsgrootte in de kleutergroepen is ervoor gekozen, om kinde-

ren die 4 jaar worden van januari tot juni, alleen ’s morgens naar school te 

laten gaan. Deze kinderen starten in principe na de zomervakantie in groep 1. 

Kinderen kunnen instromen tot 4 weken voor de start van de zomervakantie. 

 

3.6 Personeel 

De personeelssamenstelling, de namen van directie, groeps- en vakleer-

krachten en de situering van de school worden in de schoolgids beschreven.  

Naast de onderwijstaak van de leerkrachten zijn er verschillende andere taken 

binnen onze school zoals lid zijn van het managementteam, dalton-

coördinator, bouwcoördinatoren, interne begeleider en ICT coördinator. 

Het personeelsbestand bestaat uit vrouwen. Op dit moment hebben 3 groepen 

een fulltime leerkracht. De overige groepen hebben parttimers. 

We streven ernaar op maximaal twee leerkrachten te plaatsen voor de groep. 

 

Alle leerkrachten hebben een daltonscholing gevolgd. Nieuwe leerkrachten 

moeten na één jaar, wanneer ze op ‘De Maten’ willen blijven werken, de 

scholing daltonleerkracht volgen. De daltoncoördinator en de directeur zijn 

beide dalton gecertificeerd. De Interne begeleider is begaafdheidsspecialist en 

heeft de studie ’Toegepaste Psychologie’ afgerond.  

  

3.7 Medezeggenschap  

De medezeggenschap is binnen de Stichting geregeld via de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, bestaande uit twee geledingen; 

de ouders (5 leden) en het personeel (5 leden). 

Op schoolniveau is een medezeggenschapsraad/deelraad aanwezig. De mede-

zeggenschapsraad voor ´De Maten’ bestaat uit zes leden en wordt gevormd 

door drie ouders en drie medewerkers. 

 

3.8 Huisvesting en situering van de school in de omgeving 

In ons Identiteitsbewijs (zie hoofdstuk 2.2) staat dat we de leerlingen 

scholen beloven die voldoen aan de huidige en toekomstige eisen (21e 

eeuw). Dat betekent dat het bestuur zorg draagt zorg voor schoolgebouwen 

die voldoen aan de huidige en toekomstige eisen (zie huisvestingsbeleid) 

 

De Maten is een Christelijke Dalton Basisschool in het centrum van het 

brinkdorp Den Ham. De leerlingen van De Maten komen hoofdzakelijk uit de 

wijk Broekmaten. De wijk Broekmaten 1 is een  nieuwbouwwijk uit de jaren 
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’80 en Broekmaten 2 uit de jaren ‘90. Sinds augustus 2009 zijn wij officiële 

dalton basisschool. Door deze profilering proberen we ons voedingsgebied te 

vergroten naar het ‘hele’ dorp en zijn omgeving.  

In februari 2015 zijn we voor de tweede keer gevisiteerd door de Nederlandse 

Dalton vereniging (NDV) en hebben we de daltonlicentie weer ontvangen voor 

de komende vijf jaar.  

Het schoolgebouw is van 1976 en is in het cursusjaar 2013-2014 grondig 

gerenoveerd. Het ‘nieuwe’ schoolgebouw is in maart 2014 geopend en voldoet 

aan de onderwijsvisie van de school. ‘De Maten’ heeft haar onderwijsvisie 

vertaald in het gebouw.  

Het gebouw bestaat uit 8 groepslokalen, twee leerpleinen, stilteruimte, 

flexruimte, werk- en samenwerkplek en een gemeenschapsruimte. De 

gymzaal is naast de school. Grenzend aan het schoolplein is ook kindcentrum 

‘de Maatjes’ gevestigd. 

In de toekomst is het de bedoeling om een integraal kindcentrum te worden. 

Inmiddels maken de volgende instanties gebruik van het gebouw: logopedie, 

fysiotherapie, muziekschool, GGD, consultatiebureau.   

 

De buiteninrichting is ook aangepast en past binnen de visie van de  school. 

We maken gebruik van veel grond rondom de school. Naast een speelplein 

(natuurlijk spelen) wordt er een ‘ontdektuin’ ontworpen en zijn er plannen om 

een groentetuin aan te leggen en fruitbomen te plaatsen. De leerlingen 

worden betrokken bij de aanleg en het  onderhouden hiervan. 

Aan de noordzijde van het gebouw is een ‘buiten leerplek’ gerealiseerd. 
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4. 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.  

4.1. 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 de 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.  

4.2. 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 ontwikkel-capaciteit van de organisatie.  
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4.3. Kwaliteitszorgsysteem 

Schoolontwikkeling 

Voor het systeem van kwaliteitszorg maken we o.a. gebruik van Integraal. 

Met behulp van dit instrument kunnen vragenlijsten in het kader van de 

zelfevaluatie uitgezet worden bij de 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. 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. 

Daarnaast maken we gebruik van de Kwaliteitskaarten van Cees Bos en de 

Dalton Kwaliteitskaarten. Jaarlijks worden een aantal kwaliteitskaarten 

besproken in de werkgroep en/of in het team. De wijzigingen/aanpassingen 

worden verwerkt in het programma WMK (Werken met Kwaliteitskaarten).   

Opbrengsten en kengetallen onderwijs 

Naast de resultaten uit de vragenlijsten van Integraal 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 voor de persoonlijke ontwikkeling. Dit onderdeel is 

in ontwikkeling en binnen werkgroepen (vanuit directie) wordt voorstel beleid 

ontwikkeld. 

Vakbekwaamheidsdossier/Portfolio 

Elke medewerker beschikt over een vakbekwaamheidsdossier/portfolio. Het 

portfolio is het dossier van de werknemer, gericht op de persoonlijke 

ontwikkeling onder verantwoordelijkheid van de werkgever. Het portfolio 

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.  

4.4. 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 
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er tijdens het teamoverleg regelmatig gerapporteerd over de voortgang en 

over het effect van de verbeteractiviteiten. 

 

Verschillende werkvormen: 

 Werkgroep overleg 

Kwaliteitszorg, Dalton en onderwijs en Technologie) 

De leden van de werkgroep verdiepen zich in onderwerpen en 

tijdens een teamoverleg/studiedag worden de onderwerpen 

besproken. 

 Teamvergaderingen  

Om de acht weken vindt er overleg plaats met alle teamleden  

 Bouwoverleg – iedere bouw kan zelfstandig en apart van elkaar 

vergadermomenten plannen. 

 Studiedagen  

 Overleg managementteam (MT) 

 

Gesprekkencyclus 

De persoonlijke vakbekwaamheden worden binnen de gesprekkencyclus 

besproken. Na bespreking en vaststelling van de te ontwikkelen 

vakbekwaamheden stelt iedere medewerker zelf een persoonlijk 

ontwikkelingsplan op (POP). 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 ontwikkelings-

plan 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 twee 'typen' gesprekken, te weten het POP 

gesprek gekoppeld aan het voortgangsgesprek (functioneringsgesprek) en het 

beoordelingsgesprek. In het directieoverleg van SCOT wordt nieuw beleid 

geschreven en besproken m.b.t. het beoordelingsgesprek 

Jaarlijks vindt er ook een ‘taakbrief bespreking’ plaats. Tijdens dit gesprek 

wordt de taakbelasting besproken. 

4.5. Schoolontwikkeling in praktijk  

Missie, visie en uitgangspunten bepalen 

De missie, visie en uitgangspunten van Christelijke Dalton Basisschool ‘De 

Maten’ vormen de basis voor het nieuwe schoolplan. 

 

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 getoond worden in de cockpit van 

Integraal.  

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.  
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Jaarplannen 

Vanuit dit meerjarenbeleid worden er per schooljaar één of meerdere 

jaarplannen geschreven met als doel de kwaliteit te verbeteren en te 

verduurzamen. 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 ‘De Maten’ hoofdstuk 8 en Jaarplannen hoofdstuk 9.   

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.    

- De schoolleider onderzoekt de voortgang van de gewenste kwaliteit 

voor het betreffende schooljaar, onder andere door middel van 

observaties in de groepen. Deze observaties worden besproken met 

de leerkrachten.  

- 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.  

 

Verantwoording 

Er wordt belang gehecht aan tijdige en transparante  verantwoording. Dit 

gebeurt in de eerste plaats in dit schoolplan. Dit plan wordt toegestuurd naar 

de onderwijsinspectie en ligt voor iedereen ter inzage op school. Daarnaast is 

er de schoolgids. De inhoud van deze gids voldoet aan de wettelijk 

voorgeschreven eisen en wordt naar alle ouders gemaild en ligt ook op school 

ter inzage. We publiceren de schoolgids daarnaast op onze website. 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 en de 

Medezeggenschapsraad (MR). Door middel van het jaarverslag wordt officieel 

verantwoording afgelegd.  
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5. Beleidsterreinen 
 

Voor de verschillende beleidsterreinen geven  wordt de visie van de school 

weergegeven en verwezen naar gerelateerde beleids- en borgingsdocumen-

ten. Aandachtspunten en doelen vanuit de beleidsterreinen, voor de komende 

schoolplanperiode zijn verwerkt  in hoofdstuk 8 ‘Meerjarenbeleid De Maten’. 

 

5.1. Identiteit van de school 

Op ‘De Maten’ scheppen wij een onderwijsleersituatie, die het mogelijk maakt 

dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen 

op alle aspecten van hun ontwikkeling. Deze aspecten betreffen onder andere 

de verstandelijke, de sociale, de motorische, de emotionele en de creatieve 

ontwikkeling. We proberen samen met de ouders een bijdrage te leveren aan 

het kunnen functioneren van elk kind op zijn/haar niveau. We streven ernaar 

de kinderen een zo groot mogelijke zelfstandigheid te geven en de sociale 

vaardigheden van ieder kind zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Daarbij 

houden we rekening met de eigen geaardheid van de kinderen, hun 

verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie. Tevens 

hebben we als school te maken met de eisen die de overheid stelt aan elk 

leergebied met betrekking tot de aan te bieden leerstof, 

dit noemen we kerndoelen. We streven ernaar dat, wanneer kinderen na acht 

jaar basisschool onze school verlaten, ze overeenkomstig hun ontwikkeling de 

gestelde schooldoelen hebben bereikt. Onze leermiddelen zijn zodanig 

gekozen en de organisatie is zodanig van opzet dat deze ontwikkeling 

gewaarborgd wordt. Regelmatig controleren we onze methodes of ze voldoen 

aan de overheidseisen en waar nodig vullen we aan en/of vervangen we. Niet 

alle kinderen hoeven dezelfde weg te gaan, maar door een goede afstemming 

moet ieder zijn/haar eigen leerweg kunnen afleggen. 

We accepteren dat leerlingen in dezelfde groep met verschillende leerstof op 

een verschillend niveau bezig zijn. Hierbij denken wij aan de primaire 

behoeften voor het kind vanuit het pedagogisch concept: 

• ik ben iemand waar anderen op gesteld zijn (relatie); 

• ik ben zelfstandig (autonomie); 

• ik ben iemand die iets kan (competent). 

Deze voorwaarden zijn noodzakelijk om gemotiveerd te zijn tot leren te 

komen. 

We streven ernaar om de talenten van de kinderen zo goed mogelijk te 

ontwikkelen. 

 

 

‘Ieder kind is uniek en daarbij hoort uniek onderwijs’ 
 

 

Levensbeschouwelijke visie 

Onze school heeft een Protestants Christelijke identiteit. Dit houdt voor ons in 

dat in onze leefgemeenschap christelijke normen en waarden tot uitdrukking 

moeten komen. In de groepen wordt vanuit die grondhouding gewerkt aan 

een goede klassensfeer, niet alleen omdat dat van invloed is op de 

vorderingen, maar ook omdat we het goed omgaan met elkaar van groot 

belang vinden. Begrippen als wederzijds vertrouwen, eerlijkheid, vergeven, 

respect voor elkaar, veiligheid en geborgenheid staan daarbij centraal. Deze 

begrippen ontlenen wij aan de Bijbel, het Woord van God. Het vertellen uit de 

Bijbel, het aanleren van psalmen en andere geestelijke liederen bepalen mede 

het christelijk karakter van onze school. 
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Het doel van onze school is, vanuit onze christelijke levensvisie:  

- de kinderen in aanraking te brengen met het christelijke geloof; 

- de kinderen te helpen bij het ontwikkelen van hun talenten en er 

plezier aan te laten beleven; 

- deze talenten uit te bouwen en de kinderen een goede basis te geven 

voor hun verdere schoolloopbaan; 

- de kinderen te helpen op weg naar de volwassenheid om als jonge 

mensen in onze ingewikkelde maatschappij te functioneren; 

- de kinderen te leren omgaan met regels en regelmaat, zodat er ruimte 

en aandacht is voor elk kind afzonderlijk; 

- ons te richten op de kerndoelen voor het primair onderwijs. 

 

Pedagogische visie 

Samen (team, kinderen en ouders) vormen we een gemeenschap waarin het 

bewust omgaan met elkaar centraal staat. Belangrijke pijlers bij dit bewust 

omgaan met elkaar zijn onder meer wederzijds vertrouwen, respect, aandacht 

voor de ander, geduld, gezamenlijke activiteiten, vergeven, spreken met 

elkaar en luisteren naar elkaar en onvoorwaardelijke acceptatie (vanuit 

leerkrachten en leerlingen). 

De Bijbel en onze gezamenlijke visie op waarden en normen vormen de basis 

van het leefklimaat waar wij binnen onze school naar streven. Onze 

gezamenlijke maatschappelijke visie op waarden en normen, geven wij vorm 

d.m.v. onze “Doe je best “ regels. Dit zijn 8 eenvoudige gedragsregels die als 

doel hebben een bijdrage te leveren aan het functioneren van de 

schoolgemeenschap, zodat deze gericht is op het creëren van een goede, 

solidaire en veilige sfeer. 

 

Onderwijskundige visie 

Op onze school proberen wij een onderwijsleersituatie te scheppen die het 

mogelijk maakt dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces 

kunnen doorlopen op alle aspecten van hun ontwikkeling. Deze aspecten 

betreffen onder andere de verstandelijke, sociale, motorische,  emotionele en 

creatieve ontwikkeling. We proberen samen met de ouders een bijdrage te 

leveren aan het kunnen functioneren van elk kind op zijn/haar niveau. We 

streven ernaar de kinderen een zo groot mogelijke zelfstandigheid te geven 

en de sociale vaardigheden van ieder kind zo optimaal mogelijk te 

ontwikkelen. Daarbij houden we rekening met de eigen geaardheid van de 

kinderen, hun verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en 

motivatie. 

Tevens hebben we als school te maken met de eisen die de overheid stelt aan 

elk leergebied met betrekking tot de aan te bieden leerstof, de zgn. 

kerndoelen. 

We streven ernaar, dat wanneer kinderen na acht jaar basisschool onze 

school verlaten, ze overeenkomstig hun ontwikkeling de gestelde 

schooldoelen hebben bereikt.  

Onze leermiddelen zijn zodanig gekozen en de organisatie is zodanig van 

opzet dat deze ontwikkeling gewaarborgd wordt.  

Regelmatig controleren we of onze methodes voldoen aan de overheidseisen 

en waar nodig vullen we aan en/of vervangen we.   

Niet alle kinderen hoeven dezelfde weg te gaan, maar door een goede 

afstemming moet ieder zijn/haar eigen leerweg kunnen afleggen. 

 

Onze doelstellingen van het onderwijs gaan verder dan de overdracht van 

kennis en kunde. ‘De Maten’ staat voor een bredere opvatting van de 

onderwijskundige taak. Deze willen we vanuit de daltonvisie nog verder vorm 

geven.  
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Helen Parkhurst, de oprichtster van het Daltononderwijs, heeft ons dit 

duidelijk gemaakt door de vijf kernwaarden: 

Verantwoordelijkheid, Zelfstandigheid, Samenwerken, Reflectie en Effectivi-

teit. Borging is van belang om te komen tot een goed kwaliteitszorgsysteem. 

Daltononderwijs is volgens haar geen ‘methode of manier’, maar een wijze 

van omgaan met elkaar. 

Daltononderwijs is een onderwijsvorm waarbij niet de inhoud van de leerstof 

verandert (aantal vakken en hoeveelheid leerstof blijft hetzelfde), maar de 

wijze waarop deze leerstof wordt aangeboden. Naast het bijbrengen van 

kennis en vaardigheden komen ook zaken als opvoeding, begeleiding naar 

volwassenheid en voorbereiding op de maatschappij aan de orde.  

Bij dit alles gaat het daltononderwijs uit van de bovengenoemde vijf 

kernwaarden. 

 

Sociaal – maatschappelijke visie 

Het kind wordt altijd gezien in relatie tot zijn sociale context. Het kind zal 

daarin moeten leren zijn positie te bepalen. Kinderen moeten kunnen 

uitgroeien tot complete mensen. 

‘De Maten’ kiest in de eerste plaats voor de ontwikkeling van de jonge mens 

en geeft vervolgens aandacht aan de maatschappelijke mogelijkheden die met 

de kerndoelen worden geschapen. Daarmee proberen we een goed 

functionerende burger in een democratische samenleving te vormen.  

Onderwijs is voortdurend in beweging onder invloed van maatschappelijke 

veranderingen. De samenleving verandert snel en op onvoorspelbare wijze. 

Het leren van kinderen (en volwassenen) is gericht op aanpassingen aan de 

wisselende omstandigheden, op gedragsveranderingen van mensen en op 

verandering van de organisatie. Dat vraagt het nodige van de school. De 

Maten wil een lerende organisatie zijn. Dat betekent dat we vanuit onze visie 

op kinderen en onderwijs voortdurend aan het leren zijn van en met elkaar en 

ons onderwijs voortdurend aanpassen. Omgekeerd betekent het eveneens dat 

onze visie op kinderen en onderwijs niet voor de eeuwigheid vastligt. Ook die 

verandert van tijd tot tijd en passen we aan. ‘De Maten’ is een organisatie die 

gericht is op het voeren van een eigen beleid, vanuit een drang tot 

vernieuwing en vanuit een open houding naar de (veranderende) 

maatschappij. Vernieuwing is voor ons geen doel op zich, maar gericht op 

continue verbetering. Onze keuze voor daltononderwijs is hier mede een 

gevolg van. 

De ouders spelen een belangrijke rol in onze school. We zijn samen 

verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen.  

Mensen maken binnen hun eigen ontwikkeling zelfstandig keuzes. Kiezen doe 

je in vrijheid, maar je bent wel gebonden aan kaders.  

Verder vinden er verschillende vormen van samenwerking plaats met o.a. 

voor- en naschoolse opvang ‘De Cirkel’, VVE (peuterspeelzaal), voortgezet 

onderwijs, GGD, contacten met zorgcentrum ‘Liefferdinck’, kerken, 

Expositiehuis etc. Door de bouw van de nieuwe school is de samenwerking 

bevorderd tussen de participanten. 

 

WHY  Wij geloven dat ………  

HOW  Hoe doen wij dat? 

WHAT  Wat voeren we uit? 

 
In het schoolconcept (hieronder) staat de inhoud van WHY, HOW en WHAT’S 

beschreven. Het daltonconcept vormt de basis van ons onderwijs. Alle 

(nieuwe) ontwikkelingen worden in samenhang geïntegreerd binnen ons 

daltononderwijs. Op deze manier wordt het onderwijs steeds rijker en dit 

bevordert mede de kwaliteit van het daltononderwijs op ‘De Maten’.  
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Schoolconcept 

De Maten is een daltonschool en werkt vanuit de zes keenwaarden van het 

daltononderwijs.  

 

Verantwoordelijkheid – Vrijheid in gebondenheid 

Wanneer kinderen leren om met vrijheid in 

gebondenheid om te gaan, kunnen ze 

verantwoordelijkheid dragen. De school zal in een 

geleidelijk proces het kind vertrouwd maken met het 

principe verantwoordelijkheid en daaraan inhoud geven. 

Voor het kind is het leren hanteren ervan een proces dat 

langzaam verloopt. De spelende kleuter en de 12-jarige 

zullen ieder op hun eigen manier in verschillende mate 

die verantwoordelijkheid ervaren.  

Zij hebben ruimte nodig om zich te kunnen ontplooien binnen bepaalde 

grenzen en afspraken; vrijheid in gebondenheid. Alle kinderen zullen in dit 

proces van vrijheid in gebondenheid op een individuele manier worden 

begeleid. Het principe vrijheid in gebondenheid krijgt zo voor iedere leerling 

inhoud en zal uitgroeien tot een verantwoordelijkheidsgevoel voor het eigen 

functioneren.  

Ook wordt het kind geleerd eigen verantwoordelijkheid te dragen voor de 

keuze van volgorde waarin het zijn opdrachten wil afwerken, het raadplegen 

van hulpbronnen, het halen van materialen, het om hulp vragen aan 

medeleerlingen of aan de leerkracht en de besteding en verdeling van 

zijn/haar tijd. 

Deze verantwoordelijkheid stimuleren we door kinderen kritisch te laten 

kijken naar hun eigen gedrag en door de kinderen zoveel mogelijk eerst zelf 

het gemaakte werk na te laten kijken. 

De kinderen zijn niet alleen medeverantwoordelijk voor de te beheersen 

leerstof, maar dragen ook verantwoordelijkheid voor de gebruikte materialen, 

het op orde houden van lokaal, school en schoolomgeving en het rekening 

houden met elkaar. 

Verantwoordelijkheid is geen gegeven, maar iets dat geleerd moet worden. 

De leerkracht biedt dan ook mogelijkheden waarin de kinderen leren om met 

vrijheid in gebondenheid om te gaan. Belangrijk bij dit alles is dat kinderen, 

ouders en leerkrachten vertrouwen in elkaar hebben, waarbij de leerkracht in 

zijn gedrag het voorbeeld geeft.   

 

Aandachtspunten ‘De Maten’ 

 Kinderen /leerkrachten worden medeverantwoordelijk voor hun eigen 

ontwikkeling/leerproces   (intrinsieke motivatie) 

 Kinderen/leerkrachten werken vanuit leerlijnen voor de vier 

hoofdvakken  (rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen) 

 We starten ook met het werken vanuit doelen met de zaakvakken  

(IPC – zie hieronder) 

 Kinderen/leerkrachten werken vanuit doelen  

 

Indicatoren: 

Leerlingniveau 

1.1 De leerling neemt verantwoordelijkheid voor de verwerking van zijn taak.  

1.2 De leerling legt waar nodig verantwoording af aan zijn leraren, zijn 

medeleerlingen en zijn ouders over de verwerking van zijn taak. 

1.3 De leerling is actief betrokken bij zijn eigen (leer)werk. 

 

 

http://www.dalton.nl/daltononderwijs/kernwaarden
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Leerkrachtniveau 

1.5 De leraar kan loslaten en schenkt vertrouwen aan zijn leerlingen. Hij biedt 

hiervoor een kader waarbinnen de leerlingen hun eigen leerproces kunnen 

vormgeven.  

1.6 De leraar houdt rekening met verschillen en creëert maatwerk dat 

zichtbaar is in de taakinhoud.  

1.7 De leraar begeleidt zijn leerlingen en geeft waar nodig sturing, op zo'n 

manier dat de leerlingen zich vaardigheden eigen kunnen maken om de 

leerdoelen te behalen en  de taak te kunnen volbrengen. 

Schoolniveau 

1.12 Het onderwijs wordt gegeven in een lerende organisatie waar leerlingen en 

leerkrachten zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden. 

 

Reflectie op inhoud 

We werken met de leerlijn rekenen en spelling voor leerkracht en leerling. De 

leerlijn vormt het uitgangspunt en is gevisualiseerd. Daarnaast zijn de 

rekendoelen per blok gevisualiseerd. De leerling heeft de doelen van het vak 

in een mapje en kan de behaalde doelen aftekenen als het doel behaald is. 

Volgend cursusjaar voegen we de leerlijn begrijpend lezen toe.  

  

Reflectie op proces 

Het proces loopt goed maar heeft tijd nodig. Leerkrachten/leerlingen moeten 

de meerwaarde ervaren. Een cultuuromslag is noodzakelijk (omdenken). De 

komende jaren breiden we deze manier van werken steeds verder uit. Ook 

nemen we volgend jaar de zaakvakken mee. We maken in het cursusjaar 

2015-2016 een keuze voor een methode/manier van werken v.w.b. de 

zaakvakken.  

We willen werken vanuit doelen en de methode gebruiken als hulpmiddel. 

‘Loslaten’ is het sleutelwoord de komende jaren. 

 

Reflectie op beleving 

Je moet anders naar het onderwijs kijken en dat is een proces van jaren. De 

leerkrachten willen dat ook maar vinden het ook lastig om het uit te voeren. 

Je laat je weer te snel leiden door de methode. Zowel voor leerkracht als 

leerling is deze manier van werken een omslag in denken. Het boek hoeft niet 

uit maar de doelen moeten behaald worden. Ook kinderen moeten leren om 

op deze manier te werken. 

    

Zelfstandigheid      

Bij ons op school ligt een groot accent op de 

zelfstandigheid. Zelfstandigheid betekent  

zelfwerkzaamheid. Eerst zelf naar een oplossing 

proberen te zoeken, al dan niet met behulp van 

hulpbronnen, hulp van de leerkracht of andere 

leerlingen. Kinderen willen graag actief, zelf ontdekkend 

bezig zijn. 

Na een korte klassikale of in individuele instructie door de leerkracht gaan de 

leerlingen direct aan het werk om de aangeboden leerstof te verwerken. 

Hierdoor worden kinderen zelf aan het denken gezet.  

Dit actief probleemoplossend leren levert betere begripsvorming en 

denkstructuren op bij kinderen. Hierdoor wordt de beschikbare leertijd 

effectiever gebruikt. 

 

Aandachtspunten ‘De Maten’ 

 Kinderen krijgen meer verantwoordelijkheid om zelfstandig goed te 

werken (vb. zelf nakijken – vertrouwen  geven en ontvangen); 

http://www.dalton.nl/daltononderwijs/kernwaarden
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 Kinderen administreren zelf welke werkzaamheden ze gedaan hebben; 

 Kinderen geven aan waar  ze hulp bij nodig hebben en  wie die hulp 

kan geven. 

 De leerlingenraad krijgt meer zeggenschap binnen de organisatie  

  

Indicatoren: 

Leerlingniveau 

2.1 De leerling neemt zelf initiatieven om zijn leerdoelen te bereiken.  

2.2 De leerling vraagt hulp van anderen en helpt anderen als zij hem/ haar om 

hulp vragen. 

2.3 De leerling bepaalt mede hoe ( werkvorm, tempo, plaats, tijd) hij/zij werkt 

aan de gestelde doelen. 

2.5 De leerling krijgt de gelegenheid het gemaakte werk zelfstandig na te 

kijken. 

Leerkrachtniveau 

2.7 De leraar stimuleert leerlingen initiatieven te nemen en te tonen. 

2.8 De leraar biedt ruim tijd aan leerlingen om zelfstandig te kunnen werken. 

2.9 De leraar creëert voor de leerlingen de ruimte om hun talenten te laten 

zien en te ontwikkelen. 

Schoolniveau 

2.11 De school stimuleert leraren en overige medewerkers initiatieven te nemen 

en te tonen.  

   

Reflectie op inhoud 

We geven de kinderen al veel verantwoordelijkheid (kiezen waar je wil 

werken, kiezen hoeveel werk je af kunt krijgen, zelf nakijken e.d.). 

We werken met een leerlingenraad (om de zes weken is een vergadering 

gepland met de daltoncoördinator). 

 

Reflectie op proces 

De leerkrachten en de leerlingen voeren de activiteiten uit maar deze 

activiteiten moeten meer  gekoppeld worden aan het doel. Waarom maak je 

minder sommen? Wat is het voordeel als je goed nakijkt? Het is nog te veel 

een ‘kunstje’. 

De leerlingenraad  heeft weinig ‘medezeggenschap’ binnen de school. Op dit 

moment blijft het bij het uitvoeren van activiteiten (spelletjesmiddag, 

vossenjacht organiseren). 

 

Reflectie op beleving 

Zelfwerkzaamheid gekoppeld aan een doel is een ontwikkelingspunt voor de 

komende jaren.  

De leerlingenraad loopt goed maar regelt vaak alleen  organisatorische zaken. 

De leerlingenraad moet meer  medeverantwoordelijk worden voor de 

organisatie. Ook de daltoncoördinator deelt deze ervaring. We zoeken naar 

een andere invulling passend bij het doel van de leerlingenraad, 

medeverantwoordelijkheid binnen de organisatie. 

 

Samenwerken 

In de maatschappij betekent samenwerken het werken in 

teamverband. Op een daltonschool krijgen de kinderen 

de gelegenheid elkaar te helpen bij spel en werk. Dit kan 

bijvoorbeeld zowel bij het spelen in de bouwhoek, als bij 

het maken van een rekenopdracht.  

Het samenwerken geldt voor het werken aan de taken en 

bij het groepswerk. 

http://www.dalton.nl/daltononderwijs/kernwaarden
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Doel van samenwerken: 

- het vergroten van het leereffect doordat leerlingen elkaar om hulp kunnen  

  vragen en elkaar hulp kunnen bieden bij het oplossen van een probleem. 

- het bevorderen van de sociale ontwikkeling doordat leerlingen bij het    

  samenwerken rekening dienen te houden met anderen en leren iets voor 

  elkaar over te hebben. 

 

Samenwerken moet geleerd worden. Zo betekent het hulp verlenen aan 

anderen dat er sprake is van een positieve wederzijdse afhankelijkheid, 

waarin elk kind zijn individuele verantwoordelijkheid heeft. Er is een 

gelijkwaardige deelname waarin gebruik gemaakt wordt van ieders sterke 

kanten.  

Sociale vaardigheden zoals aanmoedigen, steunen, actief naar elkaar 

luisteren, omgaan met meningsverschillen, conflicten oplossen en hulp bieden 

zijn hierbij belangrijk. 

 

Aandachtspunten ‘De Maten’ 

 Werken met bewuste samenwerkopdrachten. Kinderen moeten leren 

om samen te werken.  

 Het parallelle proces betekent dat we in het cursusjaar 2014-2015 ook 

gaan werken in samenwerkgroepen met de collega’s. Ze werken aan 

een zelf gekozen onderwerp.  

 We werken met verschillende  coöperatieve werkvormen 

 

Indicatoren: 

Leerlingniveau 

3.1 De leerling benut de gegeven tijd en gelegenheid om te oefenen en zich 

te bekwamen in samenwerkingsvaardigheden. 

Leerkrachtniveau 

3.4 De leraar geeft  samen met collega’s vorm aan de taak of leertaken, zoals 

deze in de school zijn afgesproken.  

3.5 De leraar kan verschillende vormen en niveaus van samenwerken 

toepassen. 

Schoolniveau 

3.8 De school is een leerplek waar leerlingen en leraren al samenwerkend van 

en met elkaar leren. 

 

Reflectie op inhoud 

We werken in de kleutergroepen met ‘verplichte’ samenwerkopdrachten 

(maatjes). In de overige groepen werken we wel samen maar niet met 

bewuste samenwerkopdrachten. Wel werken de maatjes samen maar dat is 

geen doelgerichte samenwerking. 

 

Reflectie op proces 

In de onderbouw werken we met sociale maatjes en in de bovenbouw met 

leerteams. 

Aandachtspunt  (zie hierboven) 

Reflectie op beleving 

Samenwerken moet je leren. De opbouw gekoppeld aan een doel is nog niet 

zichtbaar. 

Reflectie 

Het kritisch bekijken van onderwijskundige 

ontwikkelingen en inzichten is een basishouding op een 

daltonschool. Iedere leerkracht reflecteert op zijn 

praktijk en handelen in de klas. Alle leerkrachten samen 

reflecteren constant over het onderwijs op school. 
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Hierdoor wordt de beste weg gevonden om de gestelde 

doelen te bereiken.  

Ook voor de leerlingen biedt de leerkracht de gelegenheid om te oefenen in 

organiseren, initiatief nemen en reflecteren op gedrag en keuzes 

Reflectie betekent dat je na moet denken over het eigen handelen met als 

doel om minder ontwikkelende punten te verbeteren en de goed ontwikkelde 

punten beter naar voren te laten komen. 

We proberen te werken met de reflectiecyclus  1. handelend ervaren 2. 

terugblikken  3. bewustwording belangrijke aspecten 4. alternatieven 

bedenken en daaruit kiezen 5. Uitproberen 

 Reflectie is op alle niveaus binnen de organisatie zichtbaar;

Schoolniveau – resultaten toetsen, HGW en OGW gesprekken, opstellen van 

analyses (plan, do check en act)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerkrachtniveau  

– taakbrief, portfolio, POP, voortgangs-, functionerings- en beoordelings- 

   gesprek 

   Leerlingniveau  

– taakbrief, kindgesprek, portfolio 

 

We werken al met reflectie op 3 niveaus maar zijn steeds bezig om de kwali-

 teit te verbeteren.

 

Aandachtspunten ‘De Maten’ 

 Reflectie  meer verdiepen binnen de school op INHOUD-PROCES en 

BELEVING 

 Het laatste punt in de cyclus ‘Act’ meer aandacht aan besteden omdat 

er dan een andere wijze van denken binnen het onderwijs ontstaat. 

 

Indicatoren: 

Leerlingniveau 

4.2 De leerling stuurt zijn planning bij door de voortgang te overzien. 

4.3 De leerling beziet het behaalde eindresultaat kritisch en neemt leerpunten 

mee naar een volgende planning van zijn taak. 

Leerkrachtniveau 

4.5 De leraar zet verschillende reflectiemethoden in.  

4.6 De leraar laat leerlingen reflecteren op de samenwerking. 

 

Schoolniveau 

4.10 De school hanteert een doorgaande lijn m.b.t. reflectie op leerlingniveau. 

1

DO

PLAN

CHECK

ACT

koers bepalen

beleid maken

doelen en activiteiten 

bepalen en inplannen

uitvoering van 

plannen en 

activiteiten (er voor 

zorgen dat..) 

toezien op uitvoering

meten van bereikte 

resultaten

vergelijken met gestelde 

doelen, analyse

conclusies en rapportage

doelen bijstellen 

verbeteracties plannen 

borgen

nieuwe doelen
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Reflectie op inhoud 

Reflectie op leerling-, leerkracht- en schoolniveau wordt inmiddels uitgevoerd 

(zie boven) en  geeft duidelijkheid aan iedereen. 

 

Reflectie op proces 

Ik constateer dat leerkrachten steeds doelmatiger  en bewuster werken. Dit 

komt zeker de persoonlijke- en schoolontwikkeling ten goede. Toch is op 

leerkrachtniveau ook nog winst te behalen. Op leerlingniveau is het nog niet 

doelmatig genoeg. Als je reflecteert wat betekent dat dan voor mijn 

handelen? Deze omslag is nog niet voldoende gemaakt (act). 

 

Reflectie op beleving 

Leerkrachten  hebben het wel moeten leren. Ze zien steeds meer in dat je 

door reflectie je persoonlijke- en schoolontwikkeling verbetert. Daardoor krijg 

je kwaliteitsverbetering en wordt  ‘De Maten’ steeds meer een lerende 

organisatie. 

 

Effectiviteit 

Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van 

tijd, menskracht en middelen. Het belangrijkste 

onderdeel om dit te bereiken is de taak. Een taak op 

maat houdt de leerling doelmatig en functioneel bezig 

met zijn ontwikkeling. Leerkrachten moeten de omgeving 

goed inrichten, gebruik maken van doelgerichte 

instructie en een gedifferentieerd leerstof aanbod bieden. 

 

Aandachtspunt ‘De Maten’ 

 Instructie geven in drie verschillende niveaus. Op deze manier wordt 

de leertijd voor de leerlingen en de leerkracht effectiever. 

 De taak moet motiverend werken, moet zo vorm krijgen dat de doelen 

behaald worden en de taak moet rechtdoen aan verschillende 

leerstijlen (Meervoudige Intelligentie). 

 

Indicatoren: 

Leerlingniveau 

5.1 De leerling behaalt zijn leerdoelen die passen bij zijn persoonlijke 

ontwikkeling. 

5.2 De leerling gaat op een efficiënte en verantwoorde wijze om met zijn 

leertijd. 

5.3 De leerling is actief bezig met de taak en maakt efficiënt gebruik van zijn 

keuzemogelijkheden. 

Leerkrachtniveau 

5.4 De leraar behaalt zijn leerdoelen. 

5.5 De leraar gaat op een efficiënte en verantwoorde wijze om met zijn 

lestijd. 

5.7 De leraar stemt de instructie en het leerstofaanbod af op de 

leerbehoeften en leermogelijkheden van zijn leerlingen. 

5.9 De leraar geeft leerlingen een uitdagende motiverende taak die past bij 

het niveau, de interesse en het (werk)tempo van de individuele leerling. 

5.10 De leraar analyseert de leerproblemen van leerlingen die de leerdoelen 

niet halen. 

 

Schoolniveau 

5.11 Het onderwijs is door een efficiënte inrichting van tijd, ruimte en 

middelen doelmatig en gericht op het behalen van de noodzakelijke 

opbrengsten. 

http://www.dalton.nl/daltononderwijs/kernwaarden
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5.13 De school biedt leerlingen ondersteuning en/of passende zorg als zij de 

leerdoelen niet halen.  

 

Reflectie op inhoud 

We werken wel op verschillende niveaus (aanpak 1,2 en 3) maar eerst (even 

kort)  met de hele groep en daarna nog in twee groepen en aan het eind van 

de instructie nog alleen met de aanpak 1 kinderen.  

 

Reflectie op proces 

Dit is niet effectief omdat de aanpak 1 en aanpak 3 kinderen aan het begin 

ook mee moeten doen met de aanpak 2 kinderen. De leerkracht moet op drie 

verschillende niveaus instructie geven aan de aparte groepen. 

 

Reflectie op beleving 

Te weinig effectieve leertijd voor de kinderen en leerkracht. 

 

Borging 

Verantwoordelijkheden voor dalton liggen in het team 

van leerkrachten. Daltonscholen borgen hun 

kernwaarden door middel van planmatige zelfevaluatie, 

reflectie en visitatie. Een daltonschool is een lerende 

organisatie die zich permanent schoolt, experimenteert 

en reflecteert op zijn praktijk. 

 

Aandachtspunten ‘De Maten’ 

 Jaarlijks aanpassen Handboek Dalton   

 Bijwerken/aanpassen ‘DaltonSchoolOntwikkelingsPlan’  

 Uitwerken punten visitatie 2015 

 

Indicatoren: 

Schoolniveau 

6.1 De school werkt planmatig aan de daltonontwikkeling en beschrijft dit 

in een daltonbeleidsplan. 

6.2 De school geeft aan hoe de daltonontwikkeling wordt aangestuurd, bv. 

door een daltoncoördinator. 

6.3 De school draagt haar daltonidentiteit uit. (schoolgids, website, folders 

etc.). 

6.4 De school heeft daltonscholing in het scholingsplan opgenomen. 

6.5 De school benut de daltonmogelijkheden van het gebouw.  

6.6 De school enquêteert regelmatig de leraren, de ouders en de leerlingen 

over de daltonontwikkeling en de kwaliteit van het daltononderwijs. 

6.7 De school is actief betrokken bij dalton-regioactiviteiten, waarbinnen zij 

vertegenwoordigd is. 

6.8 De leerlingen worden betrokken bij de daltonontwikkeling van de 

school. 

6.9 De ouders worden betrokken bij het ondersteunen van de dalton-

ontwikkeling van de school. 

6.10 Het schoolbestuur ondersteunt de school in haar daltonontwikkeling. 

 

Reflectie op inhoud 

De inhoud van het ‘Handboek Dalton’ wordt jaarlijks bijgewerkt. Daarnaast 

wordt het Beleidsplan Dalton voor 4 jaar opgesteld en indien nodig jaarlijks 

aangepast.   

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://nl.depositphotos.com/10968817/stock-illustration-vector-plan-do-check-act-diagram.html&ei=f4dHVP3BF8f0OtO7gfgB&bvm=bv.77880786,d.ZWU&psig=AFQjCNEs78Plq33MAB-8-SYt0FBNUhYYDA&ust=1414060244767151
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Reflectie op proces 

Door deze borging is het voor de leerkrachten duidelijk hoe wij vorm en 

inhoud geven aan ons daltononderwijs. Ieder cursusjaar bespreken we een 

aantal onderdelen uit het Handboek. 

 

Reflectie op beleving 

Duidelijkheid voor leerkrachten en directie hoe wij de ontwikkeling van ons 

daltononderwijs op ‘De Maten’ vorm en inhoud willen geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde documenten 

- Handboek Dalton 

- DSOP (DaltonSchoolOntwikkelingsPlan) 

- Schoolgids 

 

 

5.2. Onderwijs 

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 onder-

wijs worden eigen accenten gelegd, die bepaald worden door de identiteit van 

de schoolorganisatie, zoals hierboven verwoord in paragraaf 4.1. Hoe dit con-

creet gestalte krijgt in de praktijk, is uitgewerkt in verschillende documenten 

zoals: schoolgids, ondersteuningsprofiel (SOP), e.d. 

 

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 5.1. Dat kan bij de leergebieden betekenen dat het 

aanbod meer omvat dan de kerndoelen voorschrijven. Bij de vormings-

gebieden 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 schoolondersteuningsprofiel 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 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=84587fU_eGkDNM&tbnid=xsCfpol7Keb4-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://portal.skbo.nl/scholen/balans/school/Paginas/visie Daltononderwijs.aspx&ei=mHdzU82rLer2yAOFqID4BQ&bvm=bv.66699033,d.bGQ&psig=AFQjCNE4-8SQu8Zkrpaw5_TY0XFhjKnGsA&ust=1400162562612798
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(ouders, leerlingen en andere partijen) kan zien welke ondersteuning de 

school biedt. 
 
Gerelateerde documenten 

- Schoolgids 

- Schoolondersteuningsprofiel (SOP)  

- Vragenlijsten en tevredenheidspeilingen (van o.a. Integraal) 

 

5.3. Personeel en organisatie 

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 school-

organisatie en voor het geboden onderwijs. De schoolleiding beschikt over 

passende vakbekwaamheden. Het collega van 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 aan-

dacht 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 bij-

dragen 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 

- Personeelsbeleidsplan 

- Formatieplan 

 

5.4. Communicatie 

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 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 
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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. 

Samenwerking met ouders 

Ouders geven in vertrouwen het onderwijs en een deel van de opvoeding uit 

handen aan de basisschool. 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. Er is een 

schoolcultuur waarin teamleden vanuit een proactieve houding een goede 

samenwerking met ouders bevorderen. De school stelt ouders in staat mee te 

denken over de ondersteuning van het kind in de groep en denkt actief mee 

met ouders over de ondersteuning thuis. De school stelt ouders in staat op 

een bij de school passende wijze mee te denken over het schoolbeleid. De 

school bevordert dat ouders mee kunnen doen en mee kunnen leven.    

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 (zie schoolgids) 

- Communicatieplan ‘De Maten’ 

 

5.5. Huisvesting en inrichting                                                 

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. 

 

5.6. Financiën 

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 

- Financieel beleidsplan SCOT 

- Begrotingen (jaarbegroting en meerjarenbegroting) SCOT 

- Jaarverslag SCOT 

- Jaarrekening SCOT 
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6. Analyse (zie Jaarplan) 

Een analyse 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 gegevens worden verzameld in ons 

Leerlingvolgsysteem. De sterke punten worden benut om in de komende vier 

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

Jaarlijks wordt in het jaarplan beschreven wat de huidige stand van zaken is, 

en wat daarvan de consequenties zijn voor het toekomstig beleid.  

Aandachtspunten en doelen voor de komende schoolplanperiode zijn verwerkt 

in hoofdstuk 8 ‘Meerjarenbeleid ‘De Maten’.  
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7. 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 schoolperiode 

worden verwerkt in hoofdstuk 8 ‘Meerjarenbeleid De Maten’. 

7.1 Interne ontwikkelingen 
De interne ontwikkelingen worden verdeeld in 2 categorieën te weten:  

sterke en zwakke (verbeter)punten. 

Sterke punten van ‘De Maten’ zijn: 

 Het pedagogische klimaat op ‘De Maten’ is opvallend (zie verslag    

visitatie 3 februari 2015) Leerkrachten en leerlingen gaan heel fijn 

en respectvol met elkaar om;   

 Een goede samenwerking binnen alle geledingen in de school; 

 Leerlingen op ‘De Maten’ zijn heel zelfstandig; 

 Er is op een heel unieke en efficiënte wijze gebruik gemaakt van alle 

mogelijkheden van het gebouw om optimaal Dalton te kunnen werken.  

Ook zijn de materialen keurig op orde; 
 Leerkrachten kijken naar de mogelijkheden van het kind; 

 De ‘zorg’ is goed georganiseerd; 

 Goede borging van de onderwijskwaliteit;  

 Het managementteam (MT)  stuurt en geeft de richting aan v.w.b. de 

ontwikkeling op ‘De Maten’. Door de inzet van werkgroepen is het 

team medeverantwoordelijk voor deze ontwikkeling.   

 

Zwakke (verbeter)punten van ‘De Maten’ zijn: 

 Ontwikkeling van leerkrachtgestuurd naar leerlinggestuurd onderwijs 

vorm en inhoud geven (zie meerjarenplanning 8.2.A); 

 Extra aandacht voor de eindopbrengsten van de school;   

 ICT nog meer integreren in het daltononderwijs (zie meerjarenplanning 

8.2.B); 

 Inhoud geven aan de 21st century skills(zie meerjarenplanning 8.2.C);  

 Techniek en Wetenschap/’Onderzoekend leren’ integreren in het 

daltononderwijs (zie meerjarenplanning 8.2.H); 

 Aannamebeleid uitvoeren. 

7.2 Externe ontwikkelingen 
De externe ontwikkelingen worden verdeeld in 2 categorieën te weten: 

kansen en bedreigingen. 

Kansen: 

 Profileren als daltonschool; 

 Samenwerken met partners passend bij de doelgroep; 

 Deze partners op locatie integreren;  

 Opzetten en ontwikkelen van Kindcentrum ‘Broekmaten’ 

Bedreigingen: 

 Krimp van het leerlingenaantal;  

 Regelgeving v.w.b. ‘Kindcentrum Brioekmaten’ 

 

7.3 Conclusies n.a.v. de analyse van de ontwikkelingen  
Het pedagogisch klimaat op ‘De Maten’ vormt de basis voor goed 

daltononderwijs. De optimale ontwikkeling van het kind en de kwaliteit van 

het onderwijs staat centraal. Door goede borging wordt jaarlijks de inhoud 

van het onderwijs besproken en geëvalueerd binnen het team. ‘De Maten’ wil 

zich richten op het totale kind en daarom krijgen meerdere partners de 

mogelijkheid om zich fysiek te vestigen binnen  de school (Kindcentrum 

Broekmaten).    
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8. Meerjarenbeleid ‘De Maten’ 

Bij de toekomstige ontwikkeling van ‘De Maten’ wordt mede rekening ge-

houden met de diverse interne en externe ontwikkelingen, de analyse van de 

risico’s en ontwikkelpunten en het strategisch beleidsplan van Stichting 

Christelijk Onderwijs Twenterand (SCOT).   

In dit hoofdstuk schetsen we deze ontwikkelingen.  

 

8.1 Meerjarenbeleid 

Hieronder zijn globaal de doelen voor de komende 4 jaar in een tijdschema 

aangegeven. In de jaarplanning (hoofdstuk 9) worden de doelen voor het  

cursusjaar 2015-2016 SMART geformuleerd. Voor ieder ander cursusjaar 

wordt het jaarplan geschreven aan de hand van deze meerjarenplanning, 

analyse (zie hoofdstuk 6)  als nieuwe inzichten vanuit de Plan – Do – Check – 

Act cyclus.  

 

8.2 Onderwijskundig beleid 

In de vorige hoofdstukken zijn we ingegaan op onze visie op onderwijs en hoe 

we dat met het schoolconcept dat we hanteren, willen bereiken.  

In dit hoofdstuk gaan we in op de wijze waarop we aan de wettelijke 

kerndoelen en school specifieke doelen willen voldoen.  

 

 Cursusjaar: 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

 Onderwijskundig beleid:     

A Optimaliseren Daltononderwijs   X   X   X   X 

B 
Bevorderen Informatie- en 

Communicatietechnologie, Social media 
  X   X   X   X 

C 
Invoeren/werken met 21ste century 

skills 
  X   X   X   X 

D 

Integreren nieuwe taalmethode.  

Bespreken en borgen ontwikkeling 

begrijpend/technisch lezen, spelling en 

rekenen. 

  X   X    X     X  

E 

Handelingsgericht(HGW)/Opbrengstge-

richt werken (OGW) en de kwaliteit  

verbeteren 

X X X X 

F 

Zorgstructuur borgen en waar nodig 

verbeteren/aanpassen (inclusief (hoog) 

begaafdheid) 

X X  X X  

G Schrijven aanschaf nieuwe methode  X   

H Engels aanschaf nieuwe methode   X  

I 
Onderzoekend leren 

Wetenschap & Techniek implementeren 

X X X X 

J 
Sociale redzaamheid en Sociaal-

emotionele ontwikkeling 
 X X     

K Burgerschapsvorming: leerlingenraad  X X   
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8.2.1 Vakoverstijgend onderwijskundig beleid 

Meerjarenplanning 8.2.A 

Sinds augustus 2009 is ‘De Maten’ officieel een daltonschool. De doelen van 

ons daltononderwijs zijn  beschreven  in ons daltonschoolontwikkelingsplan 

(DSOP). In het jaarplan beschreven we de doelen voor ons daltononderwijs 

per jaar en werken we aan onderwerpen om de kwaliteit van ons dalton-

onderwijs te verbeteren door o.a. gebruik te maken van de kwaliteitskaarten 

dalton (zie kwaliteitsbeleid 8.4 C en 8.4 D). We willen de ontwikkeling binnen 

de vier kernwaarden verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken en 

reflectie verder vorm en inhoud geven.  De kern daarvan is om meer van 

leerkracht gestuurd naar leerling gestuurd te werken. Vertrouw leerlingen en 

geef  ze meer eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast worden praktische 

onderdelen binnen ons daltononderwijs aangepakt.  

In het jaar 2015 heeft de tweede visitatie van de Nederlandse Dalton 

vereniging (NDV) plaatsgevonden en hebben we voor de komende 5 jaar de 

daltonlicentie weer ontvangen. N.a.v. deze visitatie hebben we twee aan-

bevelingen gekregen en de komende vier jaar werken we deze aanbevelingen 

uit. Aan het eind van de vier jaar  stellen we opnieuw een DSOP op. 

 

Meerjarenplanning 8.2.B 

Bevordering Informatie- en Communicatietechnologie en ICT- geletterdheid 

(21ste century skills) in en door lessen aan de kinderen. Technische 

toepassingen worden geïntegreerd in ons daltononderwijs. De plannen staan 

beschreven in het ICT beleidsplan 2014-2019 en het Mediaplan van ‘De 

Maten’. We bespreken de kwaliteitskaarten passend bij ICT en Social Media  

(zie kwaliteitsbeleid 8.4 C). Tevens willen we de collega’s scholen in een 

‘optimaal’ gebruik van het digitale schoolbord. 

 

Meerjarenplanning 8.2.C 

Binnen ons daltononderwijs willen we 

onderwijs aanbieden passend bij  

de 21ste eeuw.   

Wat moeten leerlingen leren om optimaal  

voorbereid te zijn op de samenleving in  

de 21ste eeuw? Het gaat om vaardigheden, 

die van de toekomstige burgers/werk- 

nemers worden gevraagd. 

Het gaat om de volgende vaardigheden: 

 Samenwerken,  

 Communicatie 

 Sociale en culturele vaardigheden 

 ICT- geletterdheid 

 Probleemoplossend vermogen 

 Creativiteit 

 Kritisch denken 

 

Op welke manier kun je hier aan werken?  

- De bestaande aanpak van vakken aanpassen en/of verrijken; 

- Vakoverstijgend werken met projecten of thema’s; 

- Werken met methoden/leerlijnen uitwerken passend bij de 21ste  

century skills. 

 

Samenwerken is één van de kernwaarden van het daltononderwijs. 

Communicatie bespreken we in het communicatieplan ‘De Maten’. ICT gelet-

terdheid / mediaplan wordt opgenomen in het ICT beleidsplan ‘De Maten’. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/&ei=gPVQVY2TNYqu7AbqxIH4Aw&bvm=bv.92885102,d.bGg&psig=AFQjCNFBe6yY210mog0SGPL5bfFmzBdDJQ&ust=1431455487615553
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De overige vaardigheden willen we integreren in ons daltononderwijs en in de 

methode keuze voor  de wereld oriënterende / muzische en expressieve 

vakken.  

We willen de vaardigheden accentueren door te werken vanuit het 

gedachtengoed van ‘Continuous Improvement’. In ‘Continuous Improvement’ 

staat het leren van leerlingen, maar ook van leerkrachten en leidinggevenden,  

centraal. Door ervoor te zorgen dat iedereen op zijn eigen niveau en manier 

permanent blijft leren, kan het onderwijs en de school zich continu 

verbeteren. De kern van de aanpak van ‘Continuous Improvement’ (CI) 

verbinding met betrekking tot leren en verbeteren in de hele organisatie, van 

stichting tot de klas. Om te kunnen leren zijn ‘eigenaarschap over het leren’, 

‘zelf verantwoordelijkheid nemen voor het leren’, ‘jezelf duidelijke doelen 

stellen’, ‘permanent evalueren en bijstellen’ essentieel. Deze aspecten passen 

ook prima binnen onze visie op het daltononderwijs ( meerjarenplanning 

8.2.A). Bij ‘Continuous Improvement’ gaat het dus om eigenaarschap en 

parallelle processen op alle niveaus. 

8.2.2 Instrumenteel cursorische vakken 

Meerjarenplanning 8.2.D  

Op ‘De Maten’ ligt het niveau van de vakken technisch lezen, begrijpend 

lezen, spelling en rekenen in de groepen 3 t/m 8 op of boven het landelijk 

gemiddelde. Om dit niveau te handhaven of te verbeteren hebben we de 

laatste jaren nieuwe methoden aangeschaft. Voor taal en spelling hebben we 

gekozen voor ‘Taal Actief’ (2015), aanvankelijk technisch lezen ‘Veilig leren 

lezen’ (2009), voortgezet technisch lezen ‘Estafette’ (2010), begrijpend lezen 

‘Tussen de regels’/’Nieuwsbegrip’ (2008) en voor het vak rekenen hebben we 

gekozen voor ‘Wereld in getallen’ (2010). We bespreken jaarlijks de inhoud en 

de opbrengsten van de vier hoofdvakken en verwerken deze analyse in het 

betreffende jaarplan (zie hoofdstuk 6). Ook bespreken we de 

kwaliteitskaarten passend bij technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en 

rekenen (zie kwaliteitsbeleid 8.4 C). De kwaliteit van de eindtoets verdient de 

komende jaren aandacht en verbetering. 

De komende jaren willen we  het visualiseren van de doelen uitbreiden naar 

de vakken taal en lezen. Daarnaast willen we een werkwijze ontwikkelen om 

te werken met leerlijnen op leerkracht- en leerlingniveau. Door het werken 

met leerlijnen krijgen leerlingen (en leerkrachten) inzicht in de lesstof en de 

opbouw van de stof van het betreffende leerjaar. De leerling krijgt zicht op 

zijn/haar eigen ontwikkeling.  

Meerjarenplanning 8.2.E 

Door het hanteren van nieuwe methoden en het gebruik van nieuwe, actuele 

toetsen willen we de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren. 

In het schooljaar 2010-2011 zijn we gestart met de studie Handelingsgericht 

en Opbrengstgericht werken. Door het volgen van deze studie heeft de leer-

kracht inzicht gekregen om zijn/haar handelen af te stemmen op de onder-

wijsbehoeften van de leerling in een organisatorisch continuüm waar optimale 

ontwikkelingskansen geboden worden (ontwikkelingsperspectief).  

Om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren worden de leerkrachten ge-

schoold in de juiste aanpak en methodieken bij het aanbieden van de stof. 

Hierbij maken we gebruik van externe deskundigheid (IJsselgroep).     
Daarnaast starten we in het cursusjaar 2015-2016 met de invoering van de 

NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test).  

De resultaten worden bekeken en er worden school- en groepsanalyses 

gemaakt. Daarnaast worden acties opgezet om de eindopbrengsten te 

verhogen. Leerkrachten werken zelf (of in overleg met de Intern Begeleider) 

aan het optimaliseren van de opbrengsten. Ze worden daarbij mede 

aangestuurd door het managementteam. 
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De kwaliteitskaarten zorg en begeleiding, handelingsgericht- en opbrengst-

gericht werken worden besproken en waar nodig aangepast/gewijzigd (zie 

kwaliteitsbeleid 8.4 C). 

Meerjarenplanning 8.2.F 

De zorg en begeleiding staat beschreven in het ‘Zorgplan’ van ‘De Maten’. De 

komende jaren willen we een (hoog)begaafdheidsprotocol schrijven en het 

onderwijsaanbod op ‘De Maten’ zo inrichten dat we optimaal tegemoet kunnen 

komen aan de wensen/ontwikkeling van (hoog)begaafde leerlingen.  

Meerjarenplanning 8.2.G en H 

Voor de vakken Schrijven en Engels worden in de komende vier jaar nieuwe 

methoden aangeschaft passend binnen onze visie op onderwijs.  

8.2.3 Wereld oriënterende vakken 

Meerjarenplanning 8.2.I 

De komende jaren richten we ons op de implementatie van Wetenschap en 

Techniek/Onderzoekend leren binnen ons daltononderwijs. We stellen een 

beleidsplan ‘Wetenschap en Techniek’ op en werken met de passende 

kwaliteitskaart (WMK – Cees Bos) (zie kwaliteitsbeleid 8.4 C) 

Voor de zaakvakken maken we in het cursusjaar 2015-2016 een keuze voor 

een nieuwe methode. Deze methode wordt het cursusjaar 2016-2017 

ingevoerd en na een half jaar geëvalueerd. Techniek en 

Wetenschap/Onderzoekend leren willen we minimaal integreren in het aanbod 

van de zaakvakken. 

8.2.4 Muzische en expressieve vakken 

De vakken muziek, tekenen en drama willen we koppelen aan de thema’s 

binnen de methode voor wereld oriënterende vakken. (zie meerjarenplanning 

8.2.I) 

8.2.5 Sociaal emotionele ontwikkeling 

Meerjarenplanning 8.2.J 

De sociale redzaamheid in combinatie met de sociaal emotionele ontwikkeling 

willen we de komende jaren in kaart brengen en verder ontwikkelen. In de 

groepen 1 en 2 maken we gebruik van het OVM (ontwikkelingsvolgmodel) en 

in de groepen 3 t/m 8 maken we gebruik van ZIEN passend bij ParnasSys. In 

de komende vier jaar maken we een keuze voor de aanschaf van een 

methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

8.2.6 Veiligheid  

Op stichtingsniveau is een  ‘Veiligheidsplan’ ontwikkeld. Het plan zal op 

schoolniveau toegepast worden in het ‘Veiligheidsbeleid’ van de school. De 

leefbaarheidregels, handhaving en sancties van de ‘Doe je best’ regels vormt 

een onderdeel hiervan.  

8.2.7 Burgerschap en integratie 

Op onze school houden wij ons nadrukkelijk bezig met burgerschapsvorming. 

Wij vinden het belangrijk onze leerlingen te vormen tot betrokken burgers in 

deze multiculturele maatschappij. 

Wij doen dit onder andere expliciet met onze leefregelmethode ‘Doe je best’. 

Hierin is heel gestructureerd aangegeven hoe wij met elkaar op school, in ons 

dorp, in onze provincie en in ons land   willen omgaan. De regel ‘Iedereen 

hoort erbij’ wordt uitgebreid besproken en verwerkt. Verder leren wij onze 

kinderen om respectvol samen te leven in school en maatschappij.  
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Naast bovengenoemde methode werken wij vanuit ons Christen-zijn met de 

methode ‘Kind op Maandag’, die mede bijdraagt aan de burgerschapsvorming 

van onze leerlingen.  

Onze school hoort tot het bijzonder onderwijs en heeft daardoor een eigen 

verantwoordelijkheid.  

We willen burgerschap invullen vanuit de gedachte dat persoonlijke, 

levensbeschouwelijke overtuigingen een rol spelen in het publieke domein. 

Het bijzonder onderwijs draagt in grote mate bij aan de pluriforme en 

democratische samenleving. Het legt nadruk op waarden als aandacht, 

vertrouwen, afhankelijkheid, medemenselijkheid, verantwoordelijkheid en op 

meer dan het gewone doen. Ons Christelijk onderwijs draagt een vorm van 

democratie uit waarin ruimte is voor pluriformiteit. Niet iedereen hoeft 

hetzelfde te denken. We lossen tegenstellingen op in overleg en met het besef 

dat er ruimte is voor minderheden en voor anders zijn.  

Burgerschap is er mede opgericht dat alle leerlingen kennis hebben van en 

kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van 

leeftijdgenoten. Door middel van excursies en projecten willen we bijdragen 

aan een verantwoorde oriëntatie van leerlingen op hun omgeving en de 

samenleving.  

We gaan zorgvuldig om met participatie van leerlingen in de school. Het 

deelnemen van leerlingen aan besluitvormingsprocessen is geen 

vanzelfsprekendheid. Leerlingen hebben een stem, ze mogen hun mening 

geven. Maar niet elke vorm van mondigheid zal worden gestimuleerd en 

luisteren zal minstens zo veel aandacht krijgen. Leerlingen zijn bezig met 

opgroeien en het ontwikkelen van hun identiteit. Leerlingen mogen fouten 

maken en opnieuw beginnen. Door middel van een leerlingenraad proberen 

we de leerlingen een stem te geven in de ontwikkeling van onze school.  

In ons daltononderwijs geven wij de vijf kernwaarden: zelfstandigheid, 

verantwoordelijkheid, samenwerking, reflectie en effectiviteit vorm en inhoud. 

Meerjarenplanning 8.2. K 

Cursus 2006-2007 zijn we gestart met een leerlingenpanel naast het 

ouderpanel. Het doel van deze twee commissies is om de kwaliteit van ons 

onderwijs te toetsen. 

In het cursusjaar 2009-2010 zijn we gestart met een leerlingenraad, die 

ontwikkelingsideeën en oplossingsstrategieën mag aandragen. Tevens mogen 

ze medeverantwoordelijk worden voor het beleid/ontwikkelingen op een 

daltonschool (zie kwaliteitsbeleid 8.4 F). 

8.2.8 Godsdienstonderwijs 

Voor het godsdienstonderwijs maken we gebruik van de methode ‘Kind op 

maandag’. 

8.2.9 Zorg en begeleiding  

De zorg en begeleiding staat beschreven in het ‘Zorgplan’ van Christelijke 

Dalton Basisschool ‘De Maten’ en is opgesteld voor een aantal jaar. Binnen 

deze schooljaren zal het zorgplan gehanteerd worden zoals dat omschreven 

is. Het zorgplan is geen statisch plan, maar een dynamisch plan. 

Veranderingen die gedurende de schooljaren zullen plaatsvinden kunnen dan 

ook gewijzigd worden in het zorgplan binnen de vastgestelde periode. 

Je krijgt door het lezen van dit plan een beeld hoe de zorgstructuur op 

Christelijke Dalton Basisschool ‘De Maten’ is vormgegeven. Er wordt een 

relatie gelegd tussen de theorie en de praktijk van de verschillende 

onderwerpen. 
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8.3 Personeelsbeleid 

In het Integraal Personeelsbeleid (zie IPB-plan) van de Stichting Christelijk 

Onderwijs Twenterand e.o. staat het stichtingsbeleid geformuleerd. We 

voeren het beleid op schoolniveau uit.  

 

 Personeelsbeleid: 
2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

A 
Uitvoeren gesprekkencyclus (POP, 

Portfolio, Voortgangsgesprek e.d.) 
X  X X X 

In het taakbeleid (zie ‘Informatieboekje’ team De Maten) wordt een 

evenredige taakverdeling tussen de leerkrachten opgenomen. Mogelijk wordt 

er in de komende vier jaar gekozen voor een programma ‘Taakbeleid’. 

De doelen van het personeelsbeleid zijn als volgt:  

1. Het creëren van goede arbeidsvoorwaarden en een duidelijke 

rechtspositionele basis die zekerheid biedt en perspectieven geeft. 

2. Het bevorderen van een goede werksfeer en een goed werkklimaat 

waarin het personeel tot zijn recht komt, zich geaccepteerd en veilig 

voelt en waar samen werking bevorderd wordt. 

3. Komen tot verbetering en optimalisering van de kwaliteit van de 

 arbeid. 

4. Het realiseren van een effectieve inzet van mensen ten behoeve van 

 de doelstelling van de school: het verzorgen van kwalitatief goed 

 onderwijs. 

Voor de komende vier jaren willen wij de bestaande onderdelen van ons 

personeelsbeleidsplan actualiseren in verband met de nieuwe regelgeving en 

de actuele CAO. Deze actie wordt geïnitieerd door de stichting. Er wordt 

invulling gegeven aan de functiemix.  

We willen invulling geven aan IPB door invoering van een cyclus van 

individuele ontwikkelingsgesprekken (POP) in relatie tot dalton– en school-

ontwikkeling. Vervolgens willen we het scholingsbeleid in relatie brengen met 

de persoonlijke ontwikkelingsgesprekken en het gewenste dalton en 

schoolbeleid. 

Daarnaast hebben wij als school nog een aantal beleidsvoornemens met 

betrekking tot personeel specifiek gericht op onze situatie.  

Bij ontstane vacatures gaat de voorkeur uit naar een mannelijke collega 

gezien de samenstelling van ons team (100% vrouwen). Tevens zoeken wij 

collega’s, die graag op een daltonschool willen werken en ook bereid zijn om 

het scholingstraject ‘daltonleerkracht’ te volgen. Na een jaar gewerkt te 

hebben op onze school is een leerkracht verplicht om de studie  

daltonleerkracht te volgen. 

Om de onderlinge verhoudingen te stimuleren houden wij regelmatig een 

teambuildingsdag. 

Bij het inzetten van de formatie hanteren we de volgende uitgangspunten. We 

streven naar een groepsgrootte van rond de 27 leerlingen. Een groep heeft 

maximaal twee leerkrachten, die beide verantwoordelijk zijn voor het 

onderwijs en de leerlingen in de groep.  

Voor wat betreft de deskundigheidsbevordering zijn er een aantal zaken te 

noemen, die de komende jaren (blijven) ontwikkelen.  

Allereerst noemen wij een constante deskundigheidsbevordering van het team 

op het gebied van ons onderwijsconcept dalton.  

Daarnaast willen we werken het optimaliseren van de opbrengsten. De studie 

leesspecialist, gedragsspecialist en rekenspecialist bieden we als scholing aan.  
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Meerjarenplanning 8.3.A 

We voeren de komende jaren de wet Beroepen in het Onderwijs uit. Alle 

medewerkers schrijven jaarlijks een eigen Persoonlijk Ontwikkelings Plan 

(POP) en werken jaarlijks hun portfolio bij. 

De POP is geschreven aan de hand van de competentiescan van ‘Stichting 

Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel’. De 

bekwaamheidseisen voor leraren zijn geordend binnen zeven competenties 

 

De gesprekkencyclus verloopt als volgt: 

 Gesprek taakbrief met personeelslid en directeur voor de 

herfstvakantie. 

 Ieder personeelslid schrijft voor 1 oktober de POP.  

 Klassenbezoek directeur tot voorjaarsvakantie bij alle personeelsleden. 

Na klassenbezoek volgt een nagesprek. De inhoud van dit gesprek 

bestaat o.a. uit: bespreken van de les, de POP, toepassen van de 

daltonaspecten, de zorg in de groep, etc.  

De gesprekspunten staan beschreven in een format. 

 Voortgangsgesprek directeur met alle personeelsleden in april/mei.  

De POP staat centraal tijdens dit gesprek. Daarnaast wordt de portfolio 

van het personeelslid besproken. 

 De gesprekkencyclus wordt in de toekomst uitgebreid met een 

beoordelingsgesprek (zie beleid SCOT)  

  

8.4 Kwaliteitsbeleid  

Het beleid dient ertoe om de vinger aan de pols te houden wat betreft de 

kwaliteit van het onderwijs op school. Hoewel het bevoegd gezag bepaalt 

welke inhoud wordt gegeven aan de kwaliteit van het onderwijs, zijn de direc-

teur als onderwijskundig leider, het Managementteam en het team van docen-

ten in de praktijk de spil van dit proces. Zij maken keuzes en prioriteiten, zij 

bepalen hoe ze omgaan met de kerndoelen en zij zullen ook moeten bekijken 

hoe de resultaten zijn. 

 

 Kwaliteitsbeleid: 
2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

A 
Bewaken, borgen van 

onderwijskwaliteit 

X X X X 

B Dalton aspecten invoeren en borgen X X X X 

C 
Uitbreiden WMK instrument 

kwaliteitszorg/ Integraal (ParnasSys) 
X X X X 

D  Kwaliteitskaarten daltonleerkracht X X X X 

E Collegiale consultatie X X X X 

F 
Ouderpanel/leerlingenpanel/leerlingen-

raad 

X X X X 

G Managementrapportage (Marap) X X X X 

 

Instrumenten bij bewaking van kwaliteit 

 Verzamelen en analyseren gegevens methodegebonden toetsen 

 Verzamelen en analyseren gegevens Cito toetsen  

 Verzamelen en analyseren gegevens Cito entree/eindtoets 

 Bespreken schoolanalyse  

 Ouderpanel  

 Leerlingenpanel 

 Kwaliteitskaarten daltonleerkracht 
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 Collegiale consultatie 

 Leerlingenraad 

 Werken met kwaliteitskaarten (WMK–Cees Bos) (opstellen en regel-

matig bespreken) 

 

Procedures bij bewaking van kwaliteit 

 Bij de procedures gaat het om aspecten als de momenten waarop 

resultaten van het onderwijsleerproces worden bepaald, wie dat doet 

en wanneer eventueel externe hulp wordt ingeschakeld. Ook is 

belangrijk te vermelden hoe de besluitvorming plaatsvindt over 

conclusies die aan de uitkomsten van de onderzoeken worden 

verbonden. Ook ouders spelen daarbij een belangrijke rol. We zullen 

voortdurend na moeten gaan of genomen maatregelen ook tot de 

gewenste kwaliteitsverbetering leiden. 

 In het kwaliteitsdocument wordt de kwaliteit op schoolniveau, 

leraarniveau en leerlingniveau beschreven. 

 

Meerjarenplanning 8.4.A en 8.4.B 

Bewaken en borgen van onderwijskwaliteit door middel van Plan-Do-Check-

Act methode. Een aantal keren per cursusjaar komen de na te streven doelen 

cyclisch aan de orde tijdens de vergaderingen/studiedagen. Het speerpunt ligt 

de komende jaren op opbrengstgericht werken.  

De kwaliteit staat ook centraal tijdens de studiedagen dalton voor alle 

leerkrachten om een goede daltonleerkracht te worden. Nieuwe collega’s zijn 

verplicht om, op het moment dat ze een vaste benoeming krijgen, een studie 

te volgen voor daltonleerkracht. 

 

Jaarlijks schrijven we een ‘Handboek Dalton’. Hierin staat beschreven hoe wij 

ons onderwijs vorm en inhoud geven Het is een groeidocument en ieder 

cursusjaar worden de onderwerpen van studie en uitvoering hierin beschreven 

 

In februari 2015 is ‘De Maten’ voor de tweede keer gevisiteerd door 

vertegenwoordigers van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV). De 

daltonlicentie hebben we weer voor de komende vijf jaar ontvangen.  

Voor iedere visitatie  schrijven we een ‘DaltonSchoolOntwikkelingsplan’ 

(DSOP). In dit plan staat beschreven waar we de komende jaren op het 

gebied van dalton aan willen werken. 

 

Meerjarenplanning 8.4.C en 8.4.D 

We willen de komende jaren het werken met kwaliteitskaarten (WMK) 

uitbouwen met enkele ‘nieuwe’ kaarten per jaar en de reeds bestaande 

kaarten evalueren en eventueel aanpassen. We werken met Integraal 

gekoppeld aan  ParnasSys, ons leerlingvolgsysteem. 

De kwaliteitskaarten daltonleerkracht worden regelmatig tijdens een 

vergadering/studiedag behandeld. De uitvoering is steeds wisselend.  

 

Meerjarenplanning 8.4.E 

Collegiale consultatie willen we continueren en uitbouwen. Je kunt van elkaar 

veel leren en daardoor de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Ieder 

cursusjaar plannen we de data voor de collegiale consultatie. De collega’s 

stellen samen een kijkwijzer op en maken een verslag van het bezoek. 

 

Meerjarenplanning 8.4.F 

Leerlingen medeverantwoordelijk maken voor het onderwijs is van groot 

belang. Inmiddels is de leerlingenraad twee jaar geleden ingesteld. De 

invulling van de leerlingenraad wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld 

(zie meerjarenplanning 8.2.K) 
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Meerjarenplanning 8.4.G 

Management Rapportage (Marap) 

De directeur informeert de MR, evenals het college van bestuur, door vier 

keer per jaar een Management Rapportage. Jaarlijks vormen deze Maraps de 

basis voor de jaarverslagen. Het jaarverslag verklaart de opbrengst en is een 

evaluerend document, waarbij het jaarplan centraal staat.  

8.5 Communicatie  

Een belangrijk kenmerk van effectieve ouderbetrokkenheid is een goede 

communicatie. Constructieve communicatie tussen school en ouders is 

effectief bij het verbeteren van de werkhouding, het sociaal- emotioneel 

functioneren en de schoolprestaties van leerlingen. ’De Maten’ is een toe-

gankelijke school waar ouders zich gehoord en gewaardeerd voelen. We zijn 

samen (ouders en school) verantwoordelijkheid voor de optimale ontwikkeling 

van het kind. Ouders zijn de ervaringsdeskundigen en de leerkrachten de 

onderwijsdeskundigen en samen werken we vanuit deze deskundigheid en 

verantwoordelijkheid aan een optimale ontwikkeling van het kind.  

 

 Communicatie: 
2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

A 

Evalueren, plannen, uitvoeren en 

borgen van alle communicatiemiddelen 

richting ouders en instanties 

X X X X 

B Opstellen communicatieplan X X   

C Overlegorganen schoolniveau X X X X 

 

In het cursusjaar 2015-2016 wordt het communicatieplan ‘De Maten’ opge-

steld. We beschrijven daar o.a. de volgende punten: 

 de contactmomenten/gesprekkencyclus met de ouders en leerlingen; 

 procedure oudergesprekken; 

 procedure huisbezoeken; 

 daltonrapport gemaakt door het kind en de leerkracht en is 

geschreven voor het kind;  

 portfolio voor de leerkracht en de leerling;  

 informatieavond groep 1 en 2; 

 informatiefolder groep 3 t/m 8; 

 kijkochtenden; 

 open huis – vier keer per jaar; 

 

Graag nodigen we ouders uit om te praten over de kwaliteit van ons onderwijs 

en de wijze waarop wij de communicatie vorm en inhoud geven. Zo wordt er 

1 à 2 keer per jaar een bijeenkomst van het ouderpanel georganiseerd. Ieder 

jaar bestaat het panel uit andere ouders.  

De ouders worden iedere week over allerlei schoolzaken op de hoogte 

gehouden door het ‘Infomaatje’. Daarnaast is onze nieuwe actuele website 

(www.dematensco-t.nl) een bron van informatie voor de ouders en kinderen.  

 

Een groot aantal ouders is actief rond en in de school, als hulp bij het 

onderhouden van de tuin, excursies, begeleiding buitenschoolse activiteiten 

e.d. 

De school onderhoudt verschillende relaties met diverse instanties. Naast 

collega-scholen in de buurt, daltonscholen, bibliotheek, het samenwerkings-

verband en het voortgezet onderwijs participeren we in verschillende 

netwerken vanuit de gemeente en de stichting.   

http://www.dematensco-t.nl/
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Meerjarenplanning 8.5.A 

Evalueren, plannen, uitvoeren en borgen van alle communicatiemiddelen 

richting ouders en instanties. 

We nemen initiatieven om de ouders optimaal bij ons onderwijs te betrekken 

(samenwerking)  

We proberen onze PR mogelijkheden uit te breiden en de samenwerking met 

andere instanties (peuterspeelzaal, naschoolse opvang, expositiehuis, etc.) te 

vergroten.  

We informeren regelmatig de pers over de inhoud van ons daltononderwijs en 

andere activiteiten, die plaats vinden bij ons op school.  

 

Meerjarenplanning 8.5.B 

In het cursusjaar 2015-2016 is een communicatieplan ‘De Maten’ opgesteld. 

Jaarlijks wordt dit plan besproken en waar nodig aangevuld/aangepast. 

 

Meerjarenplanning 8.5.C 

Een keer in de maand vindt er overleg plaats tussen de IB-er en de directeur 

en vindt er een MT overleg plaats. De data worden bij de start van de nieuwe 

cursus gepland.  De agenda voor het overleg tussen de IB-er en de directeur 

wordt opgesteld door de IB-er en de agenda voor het MT overleg wordt 

opgesteld door de directeur. 

De teamleden participeren in werkgroepen (Kwaliteitszorg, Dalton en 

onderwijs en technologie). Een MT lid is voorzitter van deze werkgroep en 

stelt een agenda op en maakt van ieder overleg een kort verslag. Dit verslag 

is bedoeld voor de werkgroepleden en de directeur. Iedere 8 weken vindt er 

een inhoudelijke vergadering plaats waar alle personeelsleden bij aanwezig 

zijn. De ‘werkgroepen’ bepalen de inhoud van deze vergadering.  

 

8.6 Financieel beleid en huisvesting 

 

 Financieel beleid en huisvesting: 
2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

A 
Middels Marap verantwoorden, zie 

8.4.G  

X X X X 

B 
Profileren als Dalton Basisschool/ 

‘Kindcentrum Broekmaten’ 
X X X X 

 

Meerjarenplanning 8.6.A 

Middels de managementrapportage (Marap) wordt het financieel beleid 

verantwoord richting bevoegd gezag en MR. (zie meerjarenplanning 8.4 G.) 

 

Meerjarenplanning 8.6.B 

Dalton Basisschool ‘De Maten’ is in het cursusjaar 2013-2014 gerenoveerd tot 

een ‘nieuwe’ school, passend bij de daltonvisie.  

Ook willen we ons in de maatschappij duidelijker profileren. In de komende 

jaren willen we ons inzetten om met onze partners Peuterspeelzaal, 

Kinderopvang, etc. samen visie te ontwikkelen om een ‘Integraal Kindcentrum 

Broekmaten’ te realiseren. 
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9. Jaarplannen 

9.1 Jaarplan 2015-2016 (zie bijlage A) 

9.2 Jaarplan 2016-2017 

9.3 Jaarplan 2017-2018 

9.4 Jaarplan 2018-2019 

 
Bijlage 1 

Vaststellingsverklaring Schoolplan 2015-2019 

 

School: Christelijke Dalton Basisschool ‘De Maten’ 

 

Adres: Broekmaten 6 

 

Postcode en plaats: 7683XH Den Ham 

 

Het schoolplan is besproken in de teamvergadering van 

  

d.d. 25-08-2015     Handtekening directeur Jenny Valk- van Esch 

 

 

Het schoolplan is besproken in de vergadering van de MR /Adviesraad van 

bovengenoemde school, die ingestemd heeft met / positief geadviseerd heeft 

over 

 

d.d.17-09-2015     Handtekening voorzitter MR   _______________ 

 

Het schoolplan is vastgesteld door het bevoegd gezag van bovengenoemde 

school 

 

Plaats  _______________________________   d.d.  ________________ 

 

Naam  _____________________          Functie  _____________________ 

 

Handtekening  ____________________ 


