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Voorwoord 

 

Dit schoolplan is tot stand gekomen in samenspraak met het team. Een algeheel aandachtspunt bij het 
schrijven van het schoolplan is het volgende: 
 
“als een kind niet leert zoals wij lesgeven, dan moeten wij lesgeven zoals een kind leert”. 

     
We zijn als team van mening dat we te allen tijde moeten kijken wat kinderen van ons als leerkracht 
nodig heeft.   
De rol van de leerkracht verandert hierin. Waar je voorheen kon lesgeven, word je nu de coach van de 
leerling. Elke leerling vraagt andere vaardigheden van jou als leerkracht. 
Daar ligt onze uitdaging!   
We kwamen tot dit inzicht bij het zien van de film “Brammetje Baas”. In deze kinderfilm gaat het over 
een jongen met een hoge intelligentie, maar met een specifieke onderwijsbehoefte (hij heeft ADHD).  
De beelden die getoond werden, waren: meerbegaafdheid, creativiteit, denk strategieën en 
onderwijsbehoeften.  
Maar ook leerkrachtvaardigheden: loslaten van de lesstof, aanpassen bij de leerling, leerlijnen helder 
hebben en keuzes durven maken.   
Het plezier en veiligheid wat kinderen op school moeten krijgen, zijn grotendeels bepalend door de 
leerkracht en de groep kinderen.  
Leerkracht, jij doet er toe! 
Bovenstaande hebben we getracht te verwoorden in onze meerjarenplanning en onderwijsontwikkeling.  
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Hoofdstuk 1: inleiding  

 

1.1 doel van het schoolplan 

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 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 jaarplannen is het ook een dynamisch document. Aan de 
hand van deze jaarplannen wordt voortdurend aan verbetering  gewerkt. De plannen zullen jaarlijks 
geactualiseerd worden, afgestemd op de ontwikkelingen die zich voordoen. 

 
1.2 Interne samenhang 

 
De hoofdstukken uit het schoolplan zijn onderling op elkaar afgestemd. Hoofdstuk 1 beschrijft doel, 
functie en structuur van het schoolplan. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de schoolorganisatie. 
Hoofdstuk 3 laat zien hoe schoolontwikkeling en kwaliteitszorg samenhangend vorm krijgen. De 
relevante beleidsterreinen en de daarvan afgeleide doelen voor de komende jaren worden uitgewerkt 
in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt beschreven wat de huidige stand van zaken is, en wat daarvan de 
consequenties zijn voor het toekomstig beleid. Vervolgens worden in hoofdstuk 6 de interne en externe 
ontwikkelingen geschetst die invloed hebben op het te voeren meerjarenbeleid. In hoofdstuk 7 tenslotte 
wordt dat meerjarenbeleid concreet uitgewerkt. De conclusies vanuit met name de hoofdstukken 3, 4 
en 5 worden daarin integraal verwerkt. De verschillende jaarplannen worden als bijlage toegevoegd. 
 

1.3 Relatie met andere beleidsdocumenten 

 
Het schoolplan heeft een directe relatie met een aantal (beleids)documenten die binnen onze 
schoolorganisatie kaderstellend en richtinggevend zijn. Het betreft met name de volgende documenten: 
 
• Identiteitsbewijs SCO Twenterand e.o. 
• Strategisch Beleidsplan SCO Twenterand e.o. 
• Veiligheidsplan SCO Twenterand e.o. 
• Personeelsbeleidsplan SCO Twenterand e.o. 
• Reglement (G)MR 
• Ondersteuningsplan SWV 23.01 
• Huisvestingsbeleid 
 
In hoofdstuk 4 verwijzen we naar bovengenoemde en andere relevante (borgings) documenten. 

 



 

6 
 

1.4 Tot standkoming 

Dit schoolplan is opgesteld door mevr. I. Roelofs, directeur van c.b.s. Rehoboth en de heren K. 
Wolterink en J.E. Schoonderbeek, de bestuurders van onze stichting. Dit alles in samenspraak met 
het team van c.b.s. Rehoboth. 
 
1.5 Procedures 

1. Opstellen en vaststellen van dit schoolplan 
Dit schoolplan is door de directie, passend binnen de kaders van het bestuursbeleid, in overleg met 
het personeel opgesteld en na instemming door de MR, door het bevoegd gezag vastgesteld. 
2.Klachtenregeling 
In geval van klachten of geschillen is de klachtenregeling van toepassing. 

 
1.6 Evaluatie van het plan 

Bij het evalueren van de jaarplanning zal bekeken worden of er zaken bijgesteld moeten worden. 
De evaluatiegegevens die bij het opstellen van het volgende plan pas verwerkt zullen worden, zullen 
als aantekening bij de betreffende hoofdstukken en paragrafen worden genoteerd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

HOOFDSTUK 2: SCHOOLBESCHRIJVING 

2.1 Schoolgegevens 

 

Brinnummer 13PK 

Schoolnaam Chr Basisschool Rehoboth 

Telefoonnummer 0546 567564 

  

Gemeente TWENTERAND 

Provincie Overijssel 

Vestiging adres Buitenlandweg 1, 7671RK VRIEZENVEEN 

Correspondentie adres Buitenlandweg 1 

Naam bevoegd gezag SCO Twenterand e.o 

Correspondentie adres bevoegd 

gezag 

Postbus 89 7670AB VRIEZENVEEN 

E-mail school directierehoboth@sco-t.nl 

 
2.2 Historie van de school 

De naam “Rehoboth” is ontleend aan Genesis 26:22: “daarna trok hij verder en weer groef hij een put. 
Hierover ontstond geen onenigheid. Hij noemde hem Rehoboth, want, zei hij, nu heeft de HEER ons 
ruimte gegeven in dit land en kunnen wij ons uitbreiden”. 
In ons logo is de poort zichtbaar. De kleur van ons logo is roze: deze kleur is te herleiden uit het 
kleurenpallet van de regenboog. De regenboog is de verbindende factor tussen de verschillende 
SCOT scholen. Dit heeft geresulteerd in een logo voor SCOT die de basis is geworden voor elke 
school.  
Elke school heeft een eigen symbool en kleur die uit het kleurenpallet van de regenboog is te 
herleiden. We mogen op deze wijze de onderlinge verbondenheid en de belofte doorgeven. 
 
C.b.s. “Rehoboth” is één van de veertien protestants christelijke scholen voor primair onderwijs en 
speciaal basisonderwijs van onze schoolvereniging in Twenterand. 
Wij willen als christelijke school een veilige plaats zijn, waar iedereen gerespecteerd en gewaardeerd 
wordt als uniek mens. Belangrijke waarden en normen voor ons zijn: respect, openheid, 
betrokkenheid, (zelf)vertrouwen, samenwerken. 
Er is een open oor en open hart voor diegene die een ander geloof belijden. Dat betekent dat 
iedereen welkom is. 
 

2.3 Bevoegd gezag 

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. 

Sinds 1 februari 1999 is de leidinggevende structuur op de scholen, in onze vereniging, veranderd. 
Op alle scholen is een directeur benoemd, die onder verantwoordelijkheid van twee bovenschoolse 
directeuren, de dagelijkse leiding over de school heeft. Op onze school is mevrouw I. Roelofs 
directeur. 
De bestuurders zijn J.E. Schoonderbeek (bestuurszaken, financiën, huisvesting) en J. Wolterink 
(personeel en organisatie). 
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2.4 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. 

 
2.5 Leerling- en ouderpopulatie 

Aan het begin van het schooljaar zijn we met circa 110 leerlingen gestart. 
Er wordt op dit moment (mei 2015) in 4 groepen gewerkt, waarbij we groep 3/4, 5/6 en groep 7/8 op 
enkele momenten splitsen. 
De leerling-populatie is een afspiegeling van de samenstelling van de bevolking in het schoolgebied. 
Voor meer gegevens omtrent de leerlinggewichten zie hoofdstuk 5.  
 
Wanneer ouder(s) hun kind op school willen inschrijven, hebben zij vooraf een gesprek met de 
directeur. In dit gesprek wordt o.a. gesproken over de identiteit van de school, de uitgangspunten van 
de school en het pedagogisch klimaat. 
Verder kunnen ouders uiteraard zelf gespreksonderwerpen aangeven. 
 
Onze school staat open voor leerlingen met een handicap, maar aan de toelating van een dergelijke 
leerling gaat wel een zorgvuldige toelatingsprocedure vooraf conform de afspraken vanuit het 
samenwerkingsverband (zie het school ondersteuningsprofiel.) 
 
Na diverse tussentijdse uitbreidingen beschikken wij nu over een ruim opgezet, modern 
schoolgebouw met acht leslokalen, een speellokaal voor de kleuters en een ruime hal.  
Het speelplein en sportveld zijn groot en ruim. De kinderen hebben alle mogelijkheden om te komen 
tot spel en sport. 
We hebben de afgelopen jaren het plein veranderd tot een ruimte waar kinderen volop kunnen 
ontdekken en spelen.  
 
2.6 Samenstelling personeel 

Op onze school werken op dit moment 8 leerkrachten. Voor namen en adressen wordt verwezen naar 
de schoolgids en schoolkalender.  
Eén van de leerkrachten is de intern begeleider van onze school.  
Zij is samen met de directeur verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op onze school. Verder is één 
van de leerkrachten specialist gedrag. Voor meer informatie omtrent het onderwijzend personeel, 
verwijzen we naar hoofdstuk 5. 
 
2.7 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 aanwezig. De medezeggenschapsraad voor Cbs 
Rehoboth bestaat uit 4 leden en wordt gevormd door ouders en medewerkers. 
De procedures rondom de medezeggenschap zijn vastgelegd in de reglementen voor de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (op bovenschools niveau) en de 
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Medezeggenschapsraad (per school).  
De bestuurders informeren de GMR, evenals het bevoegd gezag, door middel van Management 
Rapportages (Maraps). De directeuren informeert de MR, evenals de bestuurders en het bevoegd 
gezag, door vier keer per jaar een Management Rapportage. Jaarlijks vormen deze Maraps de basis 
voor de jaarverslagen.  
 
2.8 Huisvesting en situering van de school in de omgeving 

Het schoolgebouw ligt aan de Buitenlandweg 1 in Vriezenveen en staat in het gedeelte van 
Vriezenveen dat met het Oosteinde aangeduid wordt. Aan de ene kant van de wijk bevinden zich 
boerderijen en koopwoningen aan het Oosteinde. Aan de andere kant van de wijk Engelstraat, 
Dunantstraat, Begherstraat staan sociale huurwoningen (eensgezinswoningen) en middle-class 
koopwoningen. 
De Rehobothschool is de eerste en daarmee de oudste school van onze schoolvereniging. In de 
week van 17 augustus 1884 werd de eerste steen gelegd voor het schoolgebouw aan het Oosteinde. 
Daar werd zo’n tachtig jaar onderwijs gegeven. Op 30 november 1967 werd de eerste steen gelegd 
voor een nieuw schoolgebouw aan de Buitenlandweg.  
 
In ons Identiteitsbewijs (zie hoofdstuk 4.1) 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 verkeerssituatie rondom de school wordt op het moment van schrijven grondig aangepakt. Het 
oosteinde wordt een 30 km zone, waarbij de oversteken kindvriendelijk zullen gaan worden. 
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HOOFDSTUK 3: SCHOOLONTWIKKELING EN KWALITEITSZORG 

Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces waarbij het gaat om het borgen en 
verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van het  onderwijs is in kaart gebracht door 
middel van (zelf)evaluatie. De zelfevaluatie resulteert in de vaststelling van gerealiseerde kwaliteit en 
van nog te ontwikkelen punten. De gerealiseerde kwaliteit wordt geborgd en ontwikkelpunten worden 
opgenomen  in een meerjarenplanning. Op basis van deze meerjarenplanning worden jaarplannen 
opgesteld. De persoonlijke ontwikkeling van medewerkers wordt afgestemd op de 
veranderonderwerpen van de school. De inzet en betrokkenheid van alle belanghebbenden in dit 
proces is essentieel.  

3.1 Uitgangspunten en voorwaarden 

Professionele schoolcultuur en betrokkenheid op elkaar 
Een belangrijke voorwaarde voor schoolontwikkeling is de aanwezigheid van een professionele cultuur. 
In een professionele schoolcultuur handelen teamleden vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor zowel opbrengsten als voor processen die hierop van invloed zijn. Om deze professionele cultuur 
te stimuleren, stuurt de schoolleiding expliciet op versterking van vakmanschap, betrokkenheid, 
verantwoordelijkheid en samenwerking die gericht is op  kwaliteitsverbetering. Jaarlijks worden 
activiteiten met dit doel ingepland. Dit is zichtbaar in onze jaarplannen. Een klimaat waarin alle 
belanghebbenden zich positief betrokken tonen op elkaar is in sterke mate van invloed op het 
verandervermogen van de school. 

Integrale benadering 
Gelet op de meerwaarde van de integrale benadering kiezen we er nadrukkelijk voor om de persoonlijke 
ontwikkeling af te stemmen op de schoolontwikkeling. Dat komt tot uitdrukking, doordat we de 
verbinding leggen tussen doelen van de school en de vakbekwaamheid van de medewerkers. De 
persoonlijke ontwikkeling van het team als geheel en van ieder teamlid afzonderlijk kan niet los gezien 
worden van de ontwikkeling van de school. 

Integrale evaluatie 
In onze oordeelsvorming onderzoeken we de samenhang tussen de verschillende beleids- en 
kwaliteitsterreinen. Hoe is de kwaliteit van het onderwijsleerproces van invloed op de 
onderwijsresultaten? Welke relatie en wisselwerking zien we tussen de verschillende kengetallen? 
Welke relatie zien we tussen opbrengsten of kwaliteit van de leerling ondersteuning en bekwaamheden 
van het personeel. Enz.  

3.2 Visie op integrale kwaliteitszorg 

Om schoolontwikkeling te realiseren werken we met een systeem voor kwaliteitszorg. Kwaliteitszorg is 
een leerproces, waarbij de school zelf, volgens een beargumenteerde planning, systematisch, de 
kwaliteit van het onderwijs bespreekt, beschrijft, realiseert, beoordeelt en/of laat beoordelen en 
evalueert. Bij kwaliteit gaat het dan om zowel de eisen die de overheid hier aan stelt, de zogenoemde 
basiskwaliteit, als om de ambities die de school zelf heeft geformuleerd.  

Een goed kwaliteitszorgsysteem helpt bij het voortdurend beantwoorden van  belangrijke 
kwaliteitszorgvragen rondom de volgende vier aspecten: de processen binnen de school, het handelen 
van de medewerkers, de opbrengsten van de leerlingen en de ontwikkelcapaciteit van de organisatie. 
De uitwerking van deze aspecten is opgenomen in het kwaliteitszorgdocument. 

3.3 Kwaliteitszorgsysteem 

Schoolontwikkeling 
Voor het systeem van kwaliteitszorg maken we gebruik van Integraal. Met behulp van dit instrument 
kunnen vragenlijsten in het kader van de zelfevaluatie uitgezet worden bij de medewerkers. Dezelfde 
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vragenlijsten kunnen binnen een interne of externe audit gebruikt en ingevuld worden. Met behulp van 
Integraal wordt ook vormgegeven aan het peilen van de tevredenheid van personeel, ouders en 
leerlingen. De combinatie van vragenlijsten geeft inzicht in de kwaliteit die  wordt nagestreefd. De 
vragenlijsten worden afgenomen aan de hand van een beargumenteerde planning die beschreven is 
in  hoofdstuk 7 ‘Meerjarenbeleid. Ook het oordeel van de inspectie wordt opgenomen in het systeem. 
De resultaten van de verschillende vragenlijsten worden samenhangend getoond in de cockpit van 
Integraal. Vanuit de cockpit kunnen jaarplannen geschreven worden. 

Opbrengsten en kengetallen onderwijs 
Naast de resultaten uit de vragenlijsten worden ook de resultaten van tussentijdse- en 
eindopbrengsten, de  gegevens over sociale vaardigheden en de kengetallen onderwijs vanuit 
ParnasSys en ZIEN! getoond in de cockpit van Integraal. Voor verschillende resultaten wordt de 
vergelijking gemaakt met de inspectienormen en de school specifieke streefdoelen. 

Persoonlijke ontwikkeling 
Integraal wordt ook ingezet voor de persoonlijke ontwikkeling. De medewerkers organiseren  door het 
uitzetten van competentievragenlijsten hun eigen 360-graden feedback. Ook schrijven ze met behulp 
van Integraal hun persoonlijk ontwikkelingsplannen en geven ze de gesprekkencyclus vorm. Voor de 
functies schoolleider, interne begeleider en leerkracht zijn er vragenlijsten die de vereiste 
vakbekwaamheid beschrijven. De inhoud van deze competentievragenlijsten en de vragenlijsten 
schoolontwikkeling is op elkaar afgestemd. De vragenlijsten zijn ook afgestemd op de standaarden 
voor leerkrachten en schoolleiders. 

Dit onderdeel is in ontwikkeling en binnen werkgroepen (vanuit directie) wordt voorstel beleid 
ontwikkeld. 

Vakbekwaamheidsdossier  
Elke medewerker beschikt over een vakbekwaamheidsdossier. Dit is te onderscheiden van het 
personeelsdossier of maakt daar onderdeel van uit. Het personeelsdossier is het zakelijk dossier van 
het bevoegd gezag. Het vakbekwaamheidsdossier is het dossier van de werknemer, gericht op de 
persoonlijke ontwikkeling onder verantwoordelijkheid van de werkgever. Het vakbekwaamheidsdossier 
bevat naast gegevens van de betrokkene in ieder geval een beschrijving van opleiding, ontwikkeling 
en ervaring, een overzicht van competenties, plan voor de persoonlijke ontwikkeling en verslagen van 
gesprekken rondom de persoonlijke ontwikkeling. Binnen ParnasSys-Integraal leggen medewerkers 
hun vakbekwaamheid-dossier aan. Dit onderdeel is in ontwikkeling en binnen werkgroepen wordt 
voorstel beleid ontwikkeld. 

3.4 Overlegstructuur 

Overleggen hebben een belangrijke plaats binnen schoolontwikkeling.  Hier wordt de dialoog gevoerd 
over wat goed onderwijs is. Het proces van kwaliteitsborging en verbetering start als het ware binnen 
deze overleggen. Daar vindt analyse en interpretatie van gegevens plaats, waarna de vastgestelde 
veranderonderwerpen en vereiste vakbekwaamheden worden vastgesteld. Het proces wordt  ook 
binnen deze overleggen afgerond in de vorm van evaluatie. 

Overlegstructuur binnen de school 

 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 
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te volgen, wordt er tijdens het teamoverleg regelmatig gerapporteerd over de voortgang en over het 
effect van de verbeteractiviteiten.  

 Werkgroep overleg 

Onderwijskundige werkgroepen zijn een essentieel onderdeel binnen het taakbeleid. Alle collega´s zijn 
ingedeeld in één van de drie onderwijskundige werkgroepen. Zij onderzoeken- overleggen en bereiden 
de verandertrajecten voor en komen met een presentatie t.a.v. het verandertraject binnen het 
teamoverleg. Zo delen we expertise en verantwoordelijkheid. 

 Zorgoverleg 

Eens per drie weken hebben de intern begeleider en directie overleg over zorginhoudelijke zaken die 
binnen de school spelen. Hierbij worden onder andere opbrengsten, beleidszaken en passend 
onderwijs besproken. 

 Groepsbesprekingen 

Vier keer per jaar bespreken we de groepsoverzichten van elke groep. Hierbij spreken we over m.n. de 
groepsontwikkeling en deze zijn m.n. gericht op het opbrengstgericht werken. Er worden groepsdoelen 
opgesteld door de leerkracht en deze doelen worden besproken met de intern begeleider en directeur. 
Mochten er leerlingen besproken worden, dan schuiven we deze vaak door naar de leerlingbespreking. 
(zie ook werkplan leerlingenzorg) 

 Leerling besprekingen 

Leerlingen die op enige manier naar voren komen vanuit een groepsbespreking worden besproken in 
de leerling bespreking.  (zie ook werkplan leerlingenzorg) 

 Opbrengstgericht werken 

Tijdens 2 teamvergaderingen analyseren we de opbrengsten van de school. Vandaaruit worden 
aanbevelingen geformuleerd die meegenomen worden in de groepsbesprekingen. (zie ook werkplan 
leerlingenzorg). 

 SOT 

Binnen de school is er regelmatig overleg binnen het SOT. Hierin zitten de directeur, de intern 
begeleider en de gedragsspecialist. Hier bespreken we zorgleerlingen en ontwikkelingen binnen de 
zorg.  

 SOT+ 

Vier keer per jaar hebben we een overleg met o.a. de schoolverpleegkundige, maatschappelijk werk, 
leerplichtambtenaar, intern begeleider en directie. Hier bespreken we leerlingen waarover we zorgen 
hebben. De ouders hebben toestemming gegeven om de leerling te bespreken en zijn soms aanwezig 
bij deze bespreking. (zie ook werkplan leerlingenzorg) 

 Consultatief overleg 

Twee keer per jaar is er de mogelijkheid om een consultatief overleg te organiseren met het speciaal 
onderwijs binnen onze stichting. Hierin zitten een orthopedagoge, een leerkracht SBO, de intern 
begeleider, de leerkracht van het BAO en de directeur.  
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 Medezeggenschapsraad 

Conform het rooster van de GMR vergadert de MR 6x per jaar.  

 Ouderraad 

De ouderraad vergadert 5 x per jaar in aanwezigheid van de directie. Ook hebben zij twee keer per jaar 
een brainstormmiddag om met elkaar nieuwe ideeën te bespreken. De ouderraad heeft de taken 
verdeeld in werkgroepen om op die manier een efficiënt overleg te organiseren. 

Overlegstructuur binnen de stichting 

 Directieoverleg 

Binnen SCO Twenterand e.o. overleggen de directies in het Directieoverleg. Hiervoor staan vaste data 
en tijdstippen gepland. Ook het directieoverleg bestaat uit werkgroepen die op het directieoverleg de 
werkzaamheden presenteren. 

 IB overleg 
Binnen SCO Twenterand e.o. overleggen de interne begeleiders in het IB overleg. Hiervoor staan vaste 
data en tijdstippen gepland. Er is een veranderde organisatiestructuur in ontwikkeling.  
 

 Contactpersonenoverleg 

Op school zorgt de interne contactpersoon voor de eerste opvang van leerlingen en/of 

ouders/verzorgers die een klacht hebben. Bij klachten op het gebied van ongewenst intimiderend 

gedrag verwijst de interne contactpersoon naar de externe vertrouwenspersoon. Onder leiding van de 

externe contactpersoon worden er twee keer per jaar bijeenkomsten georganiseerd om elkaar bij te 

praten via o.a. intervisie. 

 

Gesprekscyclus 
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. Dit persoonlijk ontwikkelingsplan wordt besproken met de leidinggevende en, al 
dan niet aangepast en vervolgens vastgesteld. 

Om de voortgang van de ontwikkeling te volgen worden regelmatig gesprekken gevoerd, waarin de 
uitvoering van het persoonlijk ontwikkelingsplan ter sprake komt. Er wordt geëvalueerd welke 
vakbekwaamheden eigen gemaakt zijn en er wordt afgesproken welke vakbekwaamheden nog eigen 
gemaakt moeten worden in het persoonlijk handelen. 

De gesprekkencyclus bestaat uit twee 'typen' gesprekken, te weten het functioneringsgesprek en het 
beoordelingsgesprek. In het directieoverleg wordt nieuw beleid geschreven en besproken m.b.t. het 
beoordelingsgesprek. 
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3.5 schoolontwikkeling in praktijk 

 
Missie, visie en uitgangspunten bepalen 
Als eerste stap op weg naar het nieuwe schoolplan zijn de missie, visie en uitgangspunten besproken, 
waar nodig aangepast en weer opnieuw vastgesteld.  
 
Zelfevaluatie 
Voorafgaand aan de nieuwe schoolplanperiode is door middel van zelfevaluatie de kwaliteit van de 
school als totaliteit in beeld gebracht. Dit is gedaan met behulp van de vragenlijsten van Integraal en 
met behulp van de kengetallen en opbrengsten zoals die getoond worden in de cockpit van Integraal. 
Onderzocht is (zie hoofdstuk 4,5 en 6) hoe deze zich verhouden tot de basiskwaliteit en de schooleigen 
ambities.  

Meerjarenbeleid 
De uitkomsten van de zelfevaluatie zijn leidend voor de schoolontwikkeling in de komende 
schoolplanperiode. De door het team gekozen verbeterpunten zijn ‘uitgezet’ in een meerjarenbeleid.  

Jaarplannen 
Vanuit dit meerjarenbeleid worden er per schooljaar één of meerdere jaarplannen geschreven met als 
doel de kwaliteit te verbeteren en te verduurzamen. De jaarplannen worden gemaakt in het programma 
Integraal. Elk afzonderlijk jaarplan beschrijft een veranderonderwerp. Per veranderonderwerp wordt 
aangegeven welke activiteiten daarvoor uitgevoerd gaan worden (wie, wat, hoe, wanneer enz.) en wat 
de gewenste situatie is die bereikt moet worden. Beschreven wordt welke competenties nodig zijn om 
de gewenste kwaliteit te realiseren. Er wordt vastgesteld of en hoe behaalde successen gemeten zullen 
worden. Aan het einde van een schooljaar worden de voor dat schooljaar geldende jaarplannen 
geëvalueerd en worden de jaarplannen voor het volgende schooljaar opgesteld. Zie voor het 
meerjarenbeleid en de jaarplannen hoofdstuk 7 en de bijlage ‘Jaarplannen’. 

Persoonlijk ontwikkelingsplan 
Elke medewerker beschikt over een actueel persoonlijk ontwikkelingsplan. Dit plan beschrijft de doelen 
die de medewerker nastreeft in het kader van zijn persoonlijke ontwikkeling en wat daarvoor nodig is 
aan scholing, ondersteuning, begeleiding enz. De medewerkers stellen hun ontwikkeldoelen zoveel 
mogelijk af op de doelen van de school. Het plan wordt afgesloten met een evaluatie. 

Voortgang volgen 
Om de voortgang en het effect van de uitvoering te volgen, worden de volgende activiteiten 
ondernomen: 

• Analyseren van de midden-en eindtoetsen van CITO en de leeropbrengsten. Dit wordt gedaan 
door de leerkrachten voor de eigen groep in samenspraak met de intern begeleider. De schoolleider 
doet dit op leerjaar- en op schoolniveau. Dit wordt twee keer per jaar besproken in het team. 
• Analyseren van de overige opbrengsten en ken- en stuurgetallen die in verband staan met de 
kwaliteit die de school in het betreffende schooljaar wil realiseren  
• Op minimaal één moment in het jaar een zelfevaluatie  met behulp van onderdelen van 
vragenlijsten vanuit Integraal. Deze staan in direct verband met de gewenste kwaliteit die de school 
in het betreffende schooljaar wil realiseren. Er  worden selecties samengesteld uit de verschillende 
vragenlijsten. Om de school specifieke ambities te onderzoeken, worden indien van toepassing, 
eigen vragen samengesteld en afgenomen.   
• 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. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kijkwijzers die van toepassing 
zijn op de veranderingstrajecten die dat schooljaar van toepassing zijn. Indien mogelijk gebruiken 
we hiervoor ook camera opnames.  
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• Er wordt  een kwaliteitsagenda opgesteld waarin alle activiteiten in functie van kwaliteitszorg 
opgenomen zijn.  
De kwaliteitsagenda (kwaliteitsbeleid) maakt inzichtelijk: 

• welke activiteiten op welk moment in het schooljaar uitgevoerd worden in het kader van 
observatie, zelfevaluatie en analyse;  
• op welk momenten in het schooljaar en met wie communicatie plaatsvindt over de 
voortgang van de plannen op basis van de verkregen observatie- en evaluatiegegevens. 

• Het resultaat van de evaluaties wordt vastgelegd in de opgestelde jaarplannen. Indien uit de 
verzamelde gegevens blijkt dat de  voortgang onvoldoende  is, wordt de aanpak bijgesteld.  
 
Overige evaluatie-instrumenten die de school inzet, zijn: 
 
• Borgingsdocumenten die elk jaar volgens een vaste cyclus worden besproken.  
• Elke vier jaar vindt een risico-inventarisatie plaats. Dit wordt binnen SCOT aangestuurd.  
• Ouder/ leerling / personeel enquête  

 
Verantwoording 
Er wordt belang gehecht aan tijdige en transparante  verantwoording. Dit gebeurt in de eerste plaats in 
dit schoolplan. Dit wordt toegestuurd naar de onderwijsinspectie en ligt voor iedereen ter inzage op 
school. Daarnaast is er de schoolgids. In de schoolgids worden de plannen in het kort beschreven. We 
publiceren de schoolgids op onze website. Wanneer er een verslag is van de onderwijsinspectie worden  
de conclusies samengevat en opgenomen in de schoolgids. In de jaarplannen worden de  geplande 
activiteiten en de doelen die we daarmee willen bereiken beschreven. De schoolleiding verantwoordt 
zich door middel van de verantwoordingsrapportage en gesprekkencyclus aan het bevoegd gezag. 
Door middel van het jaarverslag wordt officieel verantwoording afgelegd. Het jaarverslag wordt op de 
website gepubliceerd en indien gewenst op  papier verstrekt. 
  
Planning en control organisatie breed 
Binnen de stichting maken we gebruik van onderstaand PDCA-modellen/instrumenten om onze 
kwaliteit te plannen en te evalueren. We komen dan op een cyclische wijze tot nadere bijstellingen van 
plannen. Hulpmiddel bij het gebruik van deze cyclus zijn o.a. het programma Integraal en verdere 
instrumenten voor zelfevaluatie. We gebruiken deze instrumenten om de kwaliteitszorg binnen de 
stichting te waarborgen. We willen grip houden op de kwaliteit en zien veel voordelen in het 
kwaliteitsinstrument Integraal. Een groot voordeel van dit instrument is dat het gekoppeld is aan 
ParnasSys, ons leerlingvolgsysteem. 
 
Schematisch als volgt weergegeven op de verschillende niveaus 
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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

2

DO

PLAN

CHECK

ACT

strategisch beleidsplan

jaarplan scholen

managementcontracten

sop’s/ pop’s

logboek of matrix 

(kruisjeslijst)

verslagen popgesprekken

overzichten resultaten

managementrapportages

jaarverslag

verbeterplan

bijgesteld plan

handboek
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ORGANISATIEBREED 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Verantwoording richting de bestuurders is als volgt georganiseerd. Om de rapportage druk niet onnodig 
groot te laten zijn, zullen de eerste en de derde managementrapportage in een jaar bestaan uit een 
schriftelijke, kwalitatieve verantwoording van de ondernomen activiteiten en de tot dan toe behaalde 
doelstellingen of resultaten. De bestuurders stuurt deze rapportage toe aan het RVT en de GMR. De 
directeur aan de bestuurders en aan de MR. De tweede en vierde managementrapportage in een jaar 
bestaan uit een schriftelijke, kwantitatieve verantwoording aangevuld met relevante kwalitatieve 
gegevens (kengetallen en benchmark gegevens). Aan deze rapportages wordt een voortgangsgesprek 
tussen de RVT en de bestuurders en tussen de directeur en de MR gekoppeld 
 
 

3
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4

PDCA in PDCA in ‘‘instrumenteninstrumenten’’
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BTK, SBP

activiteitenplan
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schoolplan

activiteitenplan

pop

intervisie

klassenbezoeken
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Schema rapportage en verantwoording 
 

Marap  Soort 
rapportage 

Van Toezenden 
aan 

Bespreken 
met 

Wanneer 

1e kwartaal 
 

Schriftelijk 
Kwantitatief 

Directeur BD en MR  Voor half 
april  

1e kwartaal 
 

Schriftelijk 
Kwantitatief 

BD Bestuur en 
GMR 

 Voor eind 
april  

2e kwartaal  Schriftelijk 
kwantitatief en 
kwalitatief 

Directeur BD en MR BD+ 
Op agenda 
MR 

Voor half 
juni 
 

2e kwartaal  Schriftelijk 
kwantitatief en 
kwalitatief 

BD Bestuur en 
GMR 

Bestuur + 
Op agenda 
GMR 

Voor eind 
juni  

3e kwartaal 
 

Schriftelijk 
Kwantitatief 

Directeur BD en MR  Voor half 
oktober  

3e kwartaal 
 

Schriftelijk 
Kwantitatief 

BD Bestuur en 
GMR 

 Voor eind 
oktober  

4e kwartaal  Schriftelijk 
kwantitatief en 
kwalitatief 

Directeur BD en MR BD + 
Op agenda 
MR 

Voor half 
januari  
 

4e kwartaal  Schriftelijk 
kwantitatief en 
kwalitatief 

BD Bestuur en 
GMR 

Bestuur + 
Op agenda 
GMR 

Voor eind 
januari  

1e kwartaal 
 

Schriftelijk 
Kwantitatief 

Directeur BD en MR  Voor half 
april  

1e kwartaal 
 

Schriftelijk 
Kwantitatief 

BD Bestuur en 
GMR 

 Voor eind 
april  

2e kwartaal  Schriftelijk 
kwantitatief en 
kwalitatief 
+ opstellen 
nieuw 
managementco
ntract 

Directeur BD en MR BD + 
Op agenda 
MR 

Voor half 
juli 
 

2e kwartaal  Schriftelijk 
kwantitatief en 
kwalitatief 
+ opstellen 
nieuw 
managementco
ntract 

BD Bestuur en 
GMR 

Bestuur + 
Op agenda 
GMR 

Voor eind 
juli  
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HOOFDSTUK 4. BELEIDSTERREINEN 

 
Voor de verschillende beleidsterreinen wordt de visie van de school weergegeven en wordt er 
verwezen naar gerelateerde beleids/ en borgingsdocumenten. Aandachtspunten en doelen vanuit de 
beleidsterreinen, voor de komende schoolplanperiode zijn verwerkt in hoofdstuk 7 `meerjarenbeleid`. 
 
4.1 Identiteit van de organisatie 

De identiteit van de Stichting en ook de school staat geformuleerd in het Identiteitsbewijs 
van de Stichting en luidt als volgt: 

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.  
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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.  
 
4.2 Visie en uitgangspunten van de school 

 

                    “Rehoboth, ruimte om te leren!”  

 

 Missie 

Wij willen onze kinderen de ruimte bieden om te leren. Het woord ruimte heeft verschillende 
invalshoeken. We denken bij ruimte aan: 

 fysieke ruimte, de ruimte op het plein en in de school. 

 ruimte om jezelf te zijn, ieder kind met zijn eigen karakter, mogelijkheden, uiterlijk, 
belangstelling, begaafdheid en motivatie. 

Wij proberen als school aan te sluiten bij de diversiteit van de kinderen. Elk kind moet het gevoel 
hebben “erbij te horen”. 
We streven er naar elk kind de aandacht te geven die het nodig heeft. We proberen alle kinderen de 
gelegenheid te geven om zich te ontplooien, zodat het kan opgroeien tot een gelukkig kind. 
Kortom: een kind moet met plezier naar school gaan. 
 

 Visie 

 
Een visie op onderwijs heeft naar onze mening drie aspecten: een levensbeschouwelijke visie, een 
pedagogische visie en een onderwijskundige visie. 
 
Levensbeschouwelijke visie 

De Bijbel, het woord van God is bepalend en richtinggevend voor ons denken en handelen. Dat wordt 
zichtbaar in de sfeer op school, de wijze waarop we met elkaar omgaan en elkaar waarderen. De 
kinderen worden dagelijks in aanraking gebracht met het Christelijk geloof. De kinderen horen 
verhalen over God en de Here Jezus, deze worden gespiegeld aan de wereld van het kind van deze 
tijd. Op die manier wordt ieder kind gestimuleerd tot nadenken, raakt het thuis in de Bijbel en leert het 
Gods liefde kennen. 
 

Pedagogische visie 

We willen de kinderen een veilige plaats bieden, waarin ze zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen 
mogelijkheden, langs gestructureerde leerwegen. 
We respecteren de verschillen in gaven en talenten bij kinderen en leerkrachten. 
Geborgenheid en vertrouwen zijn voor ons sleutelwoorden in de dagelijkse praktijk 
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Onderwijskundige visie 

In een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, willen we de leerlingen kennis en vaardigheden 
aanleren om ze een verantwoordelijk, sociaalvaardig en onderscheidend denkend mens te laten zijn. 
De komende jaren willen we ons richten op het woord “ruimte”. Binnen het handelingsgericht werken 
krijgt dit onze specifieke aandacht.  
Hierbij kijken we naar de onderwijsbehoeften van een kind en passen daar onze leeromgeving op 
aan. 
 
 
De komende schoolplanperiode vragen de volgende zaken aandacht 

 Handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken 
 21 e eeuwse vaardigheden  
 Sociale vaardigheden en veiligheid  

 
Voor een concrete uitwerking hiervan verwijzen we naar de jaarplannen. 

 
4.3 Schoolconcept 

Wij gebruiken als motto: Rehoboth, ruimte om te leren! 
We hanteren de principes van het handelingsgericht werken. Tevens werken we als team naar de 
principes van een professionele leergemeenschap. 
 
Een professionele leergemeenschap is een gemeenschap van voortdurend onderzoek en 
verbetering. 
 
Een school die functioneert als een professionele leergemeenschap betrekt de gehele staf van 
professionals in leerprocessen in de context van een ondersteunende, zelfgecreëerde gemeenschap 
 
Een leergemeenschap bestaat uit een groep mensen die een actieve, reflectieve samenwerkende, 
leergerichte en groeibevorderende benadering ontwikkelt ten aanzien van raadsels, problemen en 
onduidelijkheden van onderwijs en leren. 
 
Kenmerken van een professionele leergemeenschap: 

1. een duidelijke, expliciete en gedeelde visie op het leren van kinderen en op de ondersteuning 
daarvan door de leraren en school. 

2. het leren van leerlingen en hun resultaten in het brandpunt van de aandacht van de leraren 
3. collectieve leerprocessen van de betrokken professionals en toepassing van het geleerde in 

de praktijk 
4. een reflectieve dialoog tussen de professionals over hun handelen in de klas en hun onderwijs 
5. onderzoek van de onderwijspraktijk door de professionals 
6. leraren die beschikken over competenties voor het functioneren in professionele 

leergemeenschappen 
7. ondersteund en gedeeld leiderschap dat mogelijkheden schept voor samen leren 
8. ondersteunende structurele condities voor het leren van de leraren. 

 
 
 
De basis van goed onderwijs: 
Een cultuur van vertrouwen tussen schoolleiding en leerkrachten, maar ook leerkrachten onderling. 
Het vraagt bepaalde communicatieve vaardigheden en gelegenheid tot overleg en collectieve 
leerprocessen. 
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Ook het kwetsbaar durven opstellen en kijken naar je eigen reflectieve handelen vergt de nodige 
vaardigheden. 
 
 
 
 
Leerinhouden: 

- we streven er naar om elke leerling het maximaal haalbare resultaat te laten behalen (Een 
opbouw naar het aanpassen aan de onderwijsbehoefte van de leerling) 

- We streven ernaar om het onderwijs zo effectief mogelijk te laten verlopen. 
(onderwijstijd, groepsplannen) 

- We stimuleren zoveel mogelijk de zelfstandigheid en de zelfverantwoordelijkheid van onze 
leerlingen in een opbouwende lijn binnen de school 

- We streven naar een evenwichtige verdeling van cognitieve, emotionele, sociale en affectieve 
ontwikkeling 
 

Werkvormen: 
- We werken met een taakbrief of planbord. 
- We hanteren verschillende werkvormen (individueel, in tweetallen of in groepjes).  

 
Opvoedings- en onderwijsstijl: 
 

- we werken met het IGDI plus model. 
- in de groepen wordt rustig en zelfstandig gewerkt. Hierbij proberen we te  stimuleren om 

elkaar te helpen, ondersteunen en samenwerken. 
- We werken minimaal 3 a 4 keer per dag met coöperatieve werkvormen, om de kinderen 

optimaal te betrekken en activerend te leren (zie borgingsdocument coöperatief leren). 
 

Groeperingsvormen: 

- we kiezen ervoor om leerlingen zoveel mogelijk qua leeftijdsgroep bij elkaar te plaatsen en 
zorgen voor voldoende differentiatiemogelijkheden binnen de eigen groep. 

- Uitgangspunt is dat de tafeltjes gegroepeerd zijn in groepjes van vier tot vijf kinderen. 
 
Middelen: 

- Voor vrijwel alle vak- en vormingsgebieden maken wij gebruik van methoden 
- Het digitale bord zetten we in op alle vakgebieden 
- De computers worden ingezet als ondersteuning, verwerking en verdieping 
- We maken voor het zelfstandig werken veel gebruik van zelfcorrigerend materiaal. 

 
Ouders en de omgeving van de school: 

- In communicatie en informatieverstrekking naar ouders investeren we veel tijd en energie, 
door middel van de website en nieuwsbrieven. 

- Ouders worden ingezet voor veel ondersteunende activiteiten. 
- We onderhouden functionele contacten met de peuterspeelzaal en kinderopvang. 
- We participeren in netwerkoverleg met gemeente en hulpverlenende instanties. 
- Eens in de drie jaar houden we een oudertevredenheidsonderzoek. 

 
Zorgbreedte: 

- We volgen de leerlingen nauwlettend in hun ontwikkeling en sluiten zoveel mogelijk aan bij de 
onderwijsbehoeften van de leerling. 
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- We kennen onze eigen grenzen en geven deze ook aan ouders aan. We zullen verwijzen 
indien wij de gevraagde hulp niet (meer) kunnen leveren. 

- Onze zorgstructuur richt zich op zorgleerlingen die zowel onder- als boven- gemiddeld scoren 
(zie zorglijn) 

- Wij bieden de leerlingen basisstof aan, en daarbij herhalings- en verrijkingsstof; 
- Wij differentiëren bij de instructie, tempo, verwerking, niveau en inhoud. 

 
Evaluatie: 

- De leerkrachten werken veel samen en er is frequent overleg en scholing om te zorgen voor 
een ononderbroken lijn in de school. 

- We werken met een door het bestuur vastgesteld leerlingvolgsysteem die met name het 
cognitieve gebied bewaken. 

- Een open communicatie tussen ouders – leerkrachten – directie  
- Middels het instrument voor kwaliteitszorg 

 
Wetenschap en techniek: 

- het vak wetenschap en techniek is bij ons geïntegreerd in de methode voor 
natuuronderwijs.  

- we willen ons oriënteren op de aanschaf van techniekmaterialen 
 
Culturele vorming: 

- enkele keren per jaar zijn we als school thematisch inhoudelijk actief met cultuureducatie. 
- wij werken op het gebied van cultuureducatie samen met andere scholen in onze 

omgeving. 
- op dit moment werken we nog aanbodgericht. 

 
Actief burgerschap: 

- wij laten actief burgerschap een onderdeel zijn van andere vak- en vormingsgebieden  
- het voorkomen en eventueel bestrijden van digitaal pesten is een aandachtspunt op onze 

school 
- we willen een ICT-beleidsplan dat aangepast is aan de recente ontwikkelingen 
- wij willen onze leerlingen opvoeden in een democratische samenleving waarbij met 

respect voor elkaars uitgangspunten zaken bespreekbaar worden gemaakt 
 
4.4 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 onderwijs worden eigen accenten gelegd, die bepaald worden 
door de identiteit van de schoolorganisatie, zoals hierboven verwoord in paragraaf 4.2. Hoe dit concreet 
gestalte krijgt in de praktijk, is uitgewerkt in verschillende documenten zoals: schoolgids, 
ondersteuningsprofiel en het zorgdocument van onze school. 
Verder zijn er n.a.v. de vorige schoolplanperiode de volgende borgingsdocumenten vastgesteld, die 
jaarlijks worden besproken in de teamoverleggen om continuïteit te waarborgen: 

- Coöperatief leren 

- Document sociale opbrengsten/ PBS pestpreventie 

- Schooltijden 

- Rooster/ urenverdeling vakgebieden 

- Burgerschapsvorming 

- Protocollen overgang en plaatsing 4 en 5 jarigen 

- Regels en routines groep ½ 
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- Protocol herfstkinderen 

- Beredeneerd onderwijsaanbod 

- Pestprotocol 

- Protocol scheiding 

- Werkplan leerlingenzorg 
 

 
De komende schoolplanperiode vragen de volgende zaken aandacht: 

 Denkvaardigheden bij kinderen/ meerbegaafdheid. 

 Gesprekken met kinderen/ kinderen eigenaar van het eigen leerproces en het weergeven in 
een vorm van rapport. 

 Gesprekken met ouders (samen met kinderen) 

 Sociale vaardigheden en veiligheid (pesten, digitaal pesten, mediawijsheid). 

 ICT: toepassen van ICT ter vervanging van methodemateriaal. 
 

 
Kerndoeldekkend 
 
Het leerstofaanbod omvat alle wettelijk voorgeschreven leer- en vormingsgebieden. Binnen dit aanbod 
worden  eigen accenten gelegd, die bepaald worden door de identiteit van de schoolorganisatie, zoals 
hierboven verwoord in paragraaf 4.1. Dat kan bij de leergebieden betekenen dat het aanbod meer 
omvat dan de kerndoelen voorschrijven. Bij de vormingsgebieden zal dat vooral tot uitdrukking komen 
in de invulling, waarbij het onderwijskundig  en pedagogisch kader van de school leidend is.  
 
De komende schoolplanperiode vragen de volgende zaken aandacht: 

• Betrekken van de leerlingen in hun eigen leerproces door inzage te geven in leerlijnen en doelen 
stellen. (zie jaarplannen voor verdere uitwerking) 
• Aanschaf van nieuwe methodes: 

- Muziek 

- Aanvankelijk lezen 

- Schrijven 

- Engels 
(zie ook hoofdstuk 7 “meerjarenbeleid” en jaarplannen). 

 
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, schoolvensters en website, zodat iedereen (ouders, 
leerlingen en andere partijen) kan zien welke ondersteuning de school biedt. 
De komende schoolplanperiode vragen de volgende zaken aandacht: 

 Begaafde (en meer begaafde leerlingen) 

 SOP 

 Uitvoering van HIA en overlegvormen met samenwerkingsverband. 
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Gerelateerde documenten 
• Schoolgids 
• Schoolondersteuningsprofiel 
• Zorgplan Cbs Rehoboth 
• Vragenlijsten en tevredenheidspeilingen (van Integraal) 
 
 

 

4.5 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 data gestuurd, planmatig 
en resultaatgericht aan de verbetering van haar onderwijs op basis van gedegen analyse. De 
activiteiten moeten bijdragen aan het bereiken van de missie en de visie van de school. De 
schoolorganisatie en het onderwijs dat op school wordt gegeven, moeten op adequate en professionele 
wijze geleid worden. Daarbij heeft de schoolleiding oog voor alle betrokkenen bij de schoolorganisatie 
en voor het geboden onderwijs. De schoolleiding beschikt over passende vakbekwaamheden. Het 
bestuur volgt en stimuleert op effectieve wijze de kwaliteit van het onderwijs 
 
Werken aan een beroepshouding door de leerkrachten 
Het is voor de kwaliteit van de school van belang dat het personeel niet alleen beschikt over 
lesgevende capaciteiten. Op school wordt veel waarde gehecht aan de professionele instelling van 
het personeel, aan de juiste beroepshouding. Daarbij gaat het om de volgende ambities: 
Communicatie en samenwerking, mentale veranderingen, motivatie en passie, visie, resultaten.  
Concreet waarneembare punten zijn: 
  
● Handelen overeenkomstig de missie en visie van de school; 
● Zich collegiaal opstellen; 
● Zich medeverantwoordelijk voelen voor de school, de leerlingen en elkaar; 
● Met anderen kunnen en willen samenwerken; 
● Het werk met anderen bespreken; 
● Zich adequaat voorbereiden op vergaderingen en bijeenkomsten; 
● Genomen besluiten loyaal uitvoeren; 
● Zichzelf en het klaslokaal openstellen voor anderen; 
● Aanspreekbaar zijn op resultaten en op het nakomen van afspraken; 
● Gemotiveerd zijn om zichzelf te ontwikkelen; 
● Anderen kunnen en willen begeleiden of helpen; 
● Beschikken over reflectieve en communicatieve vaardigheden; 
● Planmatig werken; 
● Bereid zijn om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school; 
●Communicatie met ouders/verzorgers. 
 
 
Organisatiebeleid 
Er wordt een goed personeelsbeleid gevoerd. De personeelsleden verzorgen het onderwijs vanuit een 
gezamenlijke visie, gebaseerd op het schoolconcept (zie paragraaf 1 van dit hoofdstuk). Van de 
collega’s wordt verwacht dat ze loyaal in hun functie staan. In de praktijk betekent dit dat ze zich volledig 
inzetten voor hun werk en dat ze zich blijven ontwikkelen ten behoeve van goed onderwijs. De 
schoolleiding heeft hierin een stimulerende en ondersteunende rol. Wat betreft stimulering en 
ondersteuning gaat de aandacht met name uit naar beginnende leerkrachten en naar alle leerkrachten 
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in situaties waarbij vernieuwingen worden ingevoerd en geborgd. Ook voor de oudere leerkrachten 
hebben we in het kader van duurzame inzetbaarheid extra aandacht. Leraren worden aangesproken 
op hun professionaliteit. Een goed personeelsbeleid en een prettig leef- en werkklimaat moet er aan 
bijdragen dat het personeel  zich betrokken voelt bij het werk en bij de school 
De administratie en procedures zijn helder, transparant en inzichtelijk. De wettelijk verplichte 
documenten en procedures worden zorgvuldig gehanteerd.  
 
Gerelateerde documenten 
• Personeelsbeleidsplan 
• Formatieplan 
 
4.6 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 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/Veiligheidsplan 
 
4.7 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. 
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4.8 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 
• Begrotingen (jaarbegroting en meerjarenbegroting) 
• Jaarverslag 
• Jaarrekening 
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HOOFDSTUK 5. Analyse huidige stand van zaken 

De analyse van de huidige stand van zaken geeft een beeld waar de  school goed in is en waar de 
risico’s en ontwikkelpunten liggen. Risico’s en ontwikkelpunten vragen de komende schoolplanperiode 
aandacht. De sterke punten worden benut om in de komende vier jaren de risico’s en ontwikkelpunten 
in positieve zin om te buigen. Aandachtspunten en doelen voor de komende schoolplanperiode zijn 
verwerkt in hoofdstuk 7 ‘Meerjarenbeleid’. 

5.1 Terugblik op de vorige schoolplanperiode 

Tijdens de voorgaande schoolplanperiode zijn de volgende zaken gerealiseerd: 
 Handelingsgericht werken/ opbrengstgericht werken: dit proces is nog niet afgerond en krijgt 

een vervolg 
 Klassenmanagement en zelfstandig werken/ actief leren (coöperatief leren) 
 Communicatie en elkaar versterken 
 ICT: in alle groepen digiborden de functioneel worden gebruikt. 
 Vervangingen methodes 
 Onderzoek naar thematisch werken 
 Beredeneerd onderwijsaanbod in de groepen  

 

5.2 Leerlingpopulatie 

 
 

Verdeling Leerlinggewicht: Realisatie Peildatum: 1 oktober 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Totaal aantal leerlingen 133 100% 124 100% 115 100% 111 100% 

Gewicht 0,3 10 7.5% 10 8.1% 6 5.2% 6 5.4% 

Gewicht 1,2  4 3.0% 3 2.4% 2 1.7% 1 0.9% 

Geen / Onbekend 119 89.5% 111 89.5% 107 93.0% 104 93.7% 

 

Aantallen per leeftijd: Realisatie Peildatum: 1 oktober 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/201

5 

4 jaar 15 13 12 11 

5 jaar 13 15 13 12 

6 jaar 14 13 15 13 

7 jaar 19 14 13 15 

8 jaar 15 20 15 13 

9 jaar 14 15 20 14 

10 jaar 17 14 14 19 

11 jaar 25 17 13 14 
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Aantallen per leeftijd: Realisatie Peildatum: 1 oktober 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/201

5 

12 jaar 1 3 0 0 
 
 

 

Conclusies t.a.v. de leerlingpopulatie: 
Het aantal leerlingen op de school loopt terug (volgens de landelijke trend).  
Dit is m.n. merkbaar in het feit dat we de afgelopen jaren van enkele groepen, naar 
combinatiegroepen zijn gegaan.  
De combinatiegroepen zijn echter wel grote groepen, met grote leerlingaantallen. 
We hebben ons hier de afgelopen schoolplanperiode wel op voorbereid. Het klassenmanagement is 
hierop aangepast, we hebben geïnvesteerd in het coöperatief leren. Dit heeft ons gebracht dat 
leerkrachten anders omgaan met de methode (de methode als middel en niet als doel). Doordat het 
leerling aantal krimpt, moesten we tot afgelopen schooljaar afscheid nemen van collega’s. Dit is een 
risico t.a.v. de schoolontwikkeling.  
De komende schoolplanperiode gaan we dit uitbreiden met de volgende aandachtspunten 

 Kinderen eigenaar maken van het eigen leerproces 

 Het volgen van de leerlingen 

 Opbrengstgericht werken 
 
 
 

 

Ondersteuningszwaarte Peildatum: 1 oktober 

Totaal aantal leerlingen op peildatum   111 

Aantal leerlingen met een:  

- Ontwikkelingsperspectief 3 

  

Aantal leerlingen met onderwijs- of ondersteuningsbehoeften op het gebied van:  

- Dyslexie 3 

- Dyscalculie 0 

- Motoriek 0 

- Gehoorproblematiek 0 

- Zichtproblematiek 0 

- autisme of PDD NOS 2 

-ADHD 2 

-OCD 1 

-Hechtingsproblematiek 2 

-Niet aangeboren hersenafwijking 2 

-Angststoornis 1 

-Meerbegaafd  2 
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Conclusies t.a.v. de ondersteuningszwaarte 
M.n. het feit dat we werken met combinatiegroepen maakt dat het werken met leerlingen met een 
onderwijs- of ondersteuningsbehoefte in bepaalde groepen lastig kan zijn. Zoals al eerder genoemd 
is, zijn in de combinatiegroepen al beperktere mogelijkheden tot ondersteuning. Ook de grootte van 
de groep is dan bepalend. Dit heeft onze aandacht en afgelopen jaren hebben we zorgvuldig kunnen 
kijken naar ondersteuning in de grotere combinatiegroep en de problematieken in deze groep. Dit is 
elk jaar een zoektocht. 
Aandachtspunten voor de volgende schoolplanperiode: 

 Hoe gaan we om met groepsplannen en onderwijsbehoeften in een combinatiegroep. 

 

 

 

5.3 Personeel 
 

 

Geslacht Aantal 

Man  2 

Vrouw 7 

  

Leeftijdcategorie Aantal 

< 20 jaar 0 

20 – 30 jaar 0 

31 – 40 jaar 5 

41 – 50 jaar 2 

51 – 60 jaar 2 

> 60 jaar 0 

 

 

 

WTF Aantal 

< 0,3 0 

0,3 – 0,6 4 

> 0,6 5 

  

Personeelstype Aantal 

Niet onderwijsgegevend 0 

Onderwijsgevend 9 
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Inschaling Aantal 

LA 6 

LB 2 

DA 1 

 
 

Specialisatie op het gebied van Aantal medewerkers 

Gedrag 1 

Dyslexie 0 

Dyscalculie 0 

Motoriek 0 

Gehoorproblematiek 0 

Zichtproblematiek 0 

Interne begeleiding 1 

 
Conclusies t.a.v. personeel 
De leeftijdscategorie van het personeel is evenredig verdeeld. De leerkrachten op school zijn ervaren. 
De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in opleiding o.a. door een specialist gedrag die een positieve 
invloed heeft gehad binnen de school. Ook het komende jaar zal er door een leerkracht een opleiding 
gevolgd gaan worden op het gebied van “leren en innoveren”.  
Binnen een klein team is het lastig om op alle gebieden specialisten op te leiden. Deze expertise 
zullen we dan ook buiten ons team zoeken door o.a. een nauwe samenwerking met fysiotherapie en 
logopedie.  
 

5.4 (zelf) evaluatie en tevredenheid 

 

Domei

n Onderwerp 

Evaluatie  

ZE AUD INS  PTP OTP 

OLP Leefklimaat in de groep 3.5      

OLP Leerklimaat in de groep 3.3      

OLP Instructie 3.4      

OLP Afstemming 3.6      

OLP Leerstofaanbod 3.5      

OLP Onderwijstijd 3.9      

PO Waarnemen en begrijpen 3.5      

PO Planmatig handelen 3.0      

PO Organisatie en aansturing 3.1    3.0  

PO Samenwerking met externen 3.5      
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Domei

n Onderwerp 

Evaluatie  

ZE AUD INS  PTP OTP 

SC Leefklimaat op school 4.0    3.6  

SC Werkklimaat op school 3.9    3.5  

SC Interne communicatie 4.0    3.6  

SC Visiegericht 4.0    3.6  

SC Persoonlijke betrokkenheid     3.8  

SMO Cultuur 4.0    3.7  

SMO Informeren 4.0      

KM Voorwaarden voor kwaliteit 4.0      

KM Systeem voor zelfevaluatie 3.9      

OM Personeel 2.8    3.5  

OM Financiën 3.5      

OM Huisvesting en voorzieningen 3.0    3.5  

OM Administratie en procedures 4.0      

IM Presentatie 4.0    3.8  

IM Resultaten onderwijs 3.4    3.4  

 

LEGENDA 

Domein Vragenlijsttype 

OLP Onderwijsleerproces ZE Zelfevaluatievragenlijst 

PO Planmatige ondersteuning AUD Auditorenvragenlijst 

SMO  
Samenwerking met Ouders 

PTP Personeelstevredenheidspeili

ng 

IM Imago   

    

Domein (o) Domein (o) 

OLP (o) Onderwijsleerproces IC (o) Interne communicatie 

SK (o) Schoolklimaat CMO (o) Communicatie met ouders 

LA (o) Leerstofaanbod CME (o) Contacten met externen 

OT (o) Onderwijstijd SO (o) Schoolontwikkeling 

ZEB (o) Zorg en begeleiding OB (o) Organisatiebeleid 

KZ (o) Kwaliteitszorg IM (o) Imago 

 

Conclusies t.a.v. zelfevaluatie en tevredenheid 
We hebben in vergelijking met 2011 een enorme ontwikkeling doorgemaakt als team en dit is terug te 

zien in de evaluaties. Dit heeft o.a. te maken met een wisseling binnen het team. Komend schooljaar 

hopen we dit ook terug te zien in de ouderenquête. Het onderdeel taakbeschrijvingen moet verder 

worden uitgediept. Dit is een SCOT aandachtspunt t.a.v. de nieuwe cao. 
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5.5 Schoolprofielen 

Om zicht te krijgen hoe de school presteert met betrekking tot bepaalde thema’s, zijn de volgende 
schoolprofielen geanalyseerd: 

 Planmatige ondersteuning; 

 Zorg voor kwaliteit; 

 Sociale veiligheid; 

 Ouderparticipatie; 

 Leerlingparticipatie; 

 Professionele schoolcultuur. 

5.6 tussentijdse opbrengsten 

 

 Jaar    Gew 1 2 3 4 5 6 7 8 

CITO Begrijpend lezen 11/12   B 11%        59.8 

 11/12   M 11%    11.9 24.6 30.3 45.8  

 11/12   E 11%   7.3 17.5     

 12/13   B 10%        56.0 

 12/13   M 10%    16.6 24.4 33.8 47.0  

 13/14   B 7%        51.7 

 13/14   M 7%     31.9 31.5 45.2  

 13/14   E 7%   8.4 14.7     

 14/15   M 6%    18.1 25.8 36.4 43.6 56.3 

CITO Drie-Minuten-Toets 11/12   M 11%   25.1 59.2 73.6 93.3 96.4 95.8 

 11/12   E 11%   45.3  78.6 94.8 99.0  

 12/13   M 10%   24.1 61.3 76.5 87.3 101.8 103.7 

 12/13   E 10%   37.6 65.1 81.4 94.5 103.5  

 13/14   M 7%   22.7 47.5 70.9 87.8 86.4 104.0 

 13/14   E 7%   35.9 59.4 82.3 90.6 97.5  

 14/15   M 6%   28.1 48.0 72.3 94.3 88.5 92.5 

CITO Leestechniek 11/12   M 11%   173.5      

 11/12   E 11%   209.6      

 12/13   M 10%   169.1      

 12/13   E 10%   185.2      

 13/14   M 7%   191.1      

CITO Leestempo 11/12   M 11%    71.2 90.9    

 11/12   E 11%   40.3 76.3 107.8    

 12/13   M 10%    66.3 95.2 121.2   

 12/13   E 10%   29.6 71.9 102.4 123.4   



 

34 
 

 Jaar    Gew 1 2 3 4 5 6 7 8 

 13/14   M 7%    56.6 92.4 124.2   

CITO Rekenen voor kleuters 11/12 
  

M 11% 
65.
8 

77.3       

 11/12 
  

E 11% 
73.
5 

84.9       

 12/13 
  

M 10% 
67.

1 
82.4       

 12/13 
  

E 10% 
74.
3 

98.6       

 13/14 
  

M 7% 
68.
4 

83.4       

 13/14 
  

E 7% 
63.

5 
90.2       

 14/15   M 6%  81.9       

CITO Rekenen-Wiskunde 11/12   M 11%   44.1 48.3 76.2 84.6 100.2 113.7 

 11/12   E 11%   48.9 66.1 82.6 90.2 110.7  

 12/13   B 10%        112.5 

 12/13   M 10%   28.3 57.4 73.9 86.0 97.4  

 12/13   E 10%   42.6 68.8 84.0 92.2 103.5  

 13/14   B 7%        109.0 

 13/14   M 7%   45.7 50.1 78.1 90.2 93.4  

 13/14   E 7%   53.8 59.9 84.3 95.0 102.9  

 14/15   M 6%   134.3      

 14/15   M 6%    55.9 74.1 95.3 96.5 106.9 

CITO Spelling 11/12   M 11%   110.1 124.0 129.9 137.8 139.8  

 11/12   E 11%   120.6 126.0 131.9 141.5 144.5  

 12/13   M 10%   107.7 124.6 129.7 133.3 143.6  

 12/13   E 10%   114.4 126.2 135.7 136.8 148.2  

 13/14   M 7%   109.6 119.2 129.9 137.8 139.8  

 13/14   E 7%   120.4 121.9 132.4 141.9 138.5  

 14/15   M 6%   185.3      

 14/15   M 6%    121.4 129.1 137.2 142.8  

CITO Taal voor kleuters 11/12 
  

M 11% 
53.
5 

61.0       

 11/12 
  

E 11% 
61.
8 

68.5       

 12/13 
  

M 10% 
50.
7 

68.1       

 12/13 
  

E 10% 
59.
1 

74.9       
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 Jaar    Gew 1 2 3 4 5 6 7 8 

 13/14 
  

M 7% 
56.
7 

66.1       

 13/14 
  

E 7% 
51.
0 

61.0       

 14/15   M 6%  64.5       

CITO Woordenschattoets 11/12   M 11%   37.4 47.5 63.5 73.5   

 11/12   E 11%   64.5 60.0 68.8 76.2   

 12/13   B 10%        98.2 

 12/13   M 10%   38.8 49.3 63.9 75.7 85.0  

 12/13   E 10%   54.6 63.7 65.4 79.1 89.2  

 13/14   B 7%        94.4 

 13/14   M 7%   50.6 50.6 69.8 78.1 84.5  

 13/14   E 7%   71.3 60.6 69.1 81.6 87.0  

 14/15   M 6%   40.8 50.6 61.8 81.1 89.3 92.5 

Conclusies t.a.v. tussentijdse opbrengsten 

- Begrijpend lezen: Bij het begrijpend lezen hebben we de afgelopen jaren geanalyseerd op de 
toetsresultaten. Conclusies t.a.v. de resultaten waren: we richten ons op de begrijpend lezen 
strategieën die aangeboden worden via nieuwsbegrip en nieuwsbegrip xl. Deze strategieën 
gaan we modellen en  toepassen bij andere vakken als zaakvakken. We zorgen tevens voor 
voldoende roostertijd. We merken dat wanneer het technisch leesniveau in groep 4 nog niet 
voldoende is, het begrijpend lezen ook niet goed is. 

- Technisch lezen: we zien een trend bij de afname M4 bij DMT waar we laatste twee jaar onder 
de inspectienorm scoren. Dit is bij de eindafname altijd weer voldoende. We hebben er tevens 
voor gekozen om de AVI toetsen weer bij alle kinderen af te nemen. Dit geeft ons een beter 
leesbeeld dat de toetsen leestechniek en leestempo. We merken dat kinderen de teksten op 
verhaal niveau beter lezen, dan de DMT die op woordniveau wordt afgenomen. We investeren 
daarom vanaf groep 3 in het lezen van woordrijtjes.  
Actie voor de komende schoolplanperiode: we starten in september 2015 met een 
schoolbibliotheek (via de bibliotheek op school).  

- Rekenen/ wiskunde: In 2012/ 2013 zijn we gestart met een nieuwe methode voor rekenen/ 
wiskunde (groep 3 - 8). We hebben gemerkt dat dit m.n. in de bovenbouw nog lastig was. De 
afgelopen twee jaar hebben we hierop fors ingestoken door het hanteren van  het model: 
drieslagleren.  

- Spelling: We hanteren hierbij de methodiek van José Schraven. Dit maakt dat onze resultaten 
in m.n. onder- en middenbouw goed zijn. In de bovenbouw zijn de resultaten vaak minder omdat 
de categorieën complexer zijn. Vanaf het schooljaar 2015-2016 starten we met een nieuwe 
taalmethode Staal, waar ook de spelling van José Schraven volledig zijn geïntegreerd tot en 
met groep 8. We hanteren dan een duidelijker leerlijn.  

- Rekenen voor kleuters: de leerlijnen bij kleuters zijn door het beredeneerd onderwijsaanbod 
beter in beeld sinds 2012 – 2013. We toetsen vanaf het jaar 2014 – 2015 alleen nog de M toets 
in groep 2 en de E toets in groep 1. Voordeel van het beredeneerd onderwijsaanbod is dat 
kinderen veel eerder in beeld zijn en de kinderen ook beter te volgen zijn.  

- Taal voor kleuters: zie rekenen voor kleuters. 
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- Woordenschat: door o.a. de bibliotheek op school willen we het lezen een nieuwe / goede 
stimulans geven. Ook de nieuwe taalmethode Staal richt zich op woordenschat. (Verhallen). We 
verwachten een betere aanpak en leerlijn t.a.v. de woordenschat. 

Analyse van tussenresultaten t.a.v. entreetoets en eindtoets 
De afgelopen jaren zagen we m.n. op de entreetoets en eindtoets een tegenvallend resultaat op het 
gebied van rekenen. Dit maakt dat we ons zoals eerder beschreven bij het rekenonderwijs richten op 
het voortoetsen en drieslagleren.  
Afgelopen schooljaar (2013 – 2014) scoorden we bij de eindtoets op een onvoldoende score.  Dit had 
te maken met het aantal leerlingen in de groep met specifieke zorgbehoeftes. Er waren ook twee 
verwijzingen naar een speciale vorm van onderwijs. In het schooljaar 2014 – 2015 scoorden we net 
onder het landelijk gemiddelde, maar boven de inspectienorm. Ook in deze groep zaten 5 leerlingen 
(van de 13) met specifieke onderwijsbehoeften. Drie leerlingen mochten uit de resultaten voor de 
inspectie worden gelaten. Twee leerlingen i.v.m een toelaatbaarheid naar het praktijk onderwijs. 1 
leerling met een IQ onder de 80. Vijf leerlingen werden aangemeld voor een drempelonderzoek richting 
het VO. Drie leerlingen scoorden qua IQ onder de 80. Twee leerlingen net boven de 80. Echter zij 
drukken wel op de schoolscore voor de eindtoets. Komend schooljaar verwachten we een score boven 
het landelijk gemiddelde op basis van de eindtoets in groep 7 die in mei 2015 is afgenomen. Waarbij 
we 20 punten boven het landelijk gemiddelde scoorden. De focus voor deze groep ligt echter op het 
rekenonderwijs, waar we winsten kunnen behalen.  

 

5.7 Sociale vaardigheden 

 

ZIEN; BT en WB Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
14/

15 

92 95 97 92 91 95 93 90 

 

ZIEN; SI, SF, SA, IB en IL Jaar 1 2 3 4 
 5 6 7 8 

 
14/

15 

83 91 93 88 88 90 95       98 

 
Conclusies t.a.v. sociale vaardigheden: 
Vanaf het schooljaar 2013- 2014 werken we conform het schoolplan 2011 – 2015 met ZIEN. In het 
eerste schooljaar nog op experimentele wijze. In het schooljaar 2014 – 2015 hebben we ons protocol 
sociale opbrengsten en ZIEN geïntroduceerd bij de leerkrachten.  
 

5.8 Eindopbrengsten 

 

CITO Eindtoets 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Percentage gewogen leerlingen 11% 10% 7% 6% 

Aantal leerlingen in leerjaar 8 24 21 13 13 

Aantal deelnemers aan toets 24 21 13 13 

Taal 70.6 71.7 68.5 95,8 

Rekenen 40.8 42.2 37.1 61,6 

Studievaardigheden 32.0 30.0 30.0 60,7 
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CITO Eindtoets 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Percentage gewogen leerlingen 11% 10% 7% 6% 

Totaalscore 535.1 537.7 532.9 534,2 

 

 

5.9 kengetallen onderwijs 

Doorstroming 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Kleutergroepverlenging 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 

Doublures leerjaar 3-8 0.9% 0.5% 0.6% 0.6% 

Leerlingen ouder dan 12 jaar 0.8% 2.4% 0.0% 0.0% 

Leerlingen leerjaar 4-8 met een verkorte 

schoolloopbaan 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Uitstroom leerjaar 7 naar LWOO of PRO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Uitstroom leerjaar 8 naar LWOO of PRO 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 

Uitstroom naar SBO 1.5% 0.0% 0.0% 0.9% 

Uitstroom naar SO 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 

Uitstroom naar BAO 2.2% 0.0% 2.5% 0.9% 

Instroom vanuit BAO 0.8% 2.5% 2.6% 0.9% 

Terugplaatsing vanuit SBO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Terugplaatsing vanuit SO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Leerlingen met een indicatie 1.5% 1.6% 1.7% 0.9% 

 

5.10 functioneren leerlingen in het VO 

Een jaarlijkse terugkoppeling vanuit het VO leert ons dat de leerlingen zich ontwikkelen conform onze 
schooladviezen.  
 

Resultaten VO 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Adviesniveau 

bekend 

46 lln 45 lln 65 lln 68 lln 

Niveau na 2 

jaar bekend 

45,7% 80% 86,2% 54,4% 

Leerling 

doubleert 

0% 0% 0% 0% 

Leerling 

stroomt af 

14,3% 17,6% 13,7% 15,4% 

Leerling op 

verwacht 

niveau 

67,3% 71,7% 68,1% 67,5% 

Leerling 

stroomt op 

18,4% 10,7% 18,2% 17,1% 

Leerling op 

verwacht 

85,7% 82,4% 86,3% 84,6% 
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niveau of 

stroomt op 

Op of afstroom heeft m.n. te maken met het plaatsen in dakpan klassen waarbij een leerling twee 
niveaus krijgt.  
 
5.11 Rapportages van derden 

Samenvatting van een externe audit door collega directeur / collega intern begeleider op dd. 3 
maart 2015 
 
 
5.12 Toezichtsarrangement onderwijsinspectie 

Op 12 september 2012 is het laatste inspectiebezoek geweest aan de school. We kregen een 
voldoende beoordeling.  
In september 2014 kregen we op basis van de laatste eindtoets een voldoende met attendering. Wel 
kregen we positieve feedback t.a.v. onze analyse en aanpak t.a.v. de resultaten van deze toets, wat 
verwachtingen schepte naar de toekomst. 
 
5.13 Huisvesting 

De school heeft de beschikking over de volgende fysieke voorzieningen: 
 

Invalidentoilet  schoolbibliotheek 

Speellokaal  computerruimte 

  

 

5.14 Conclusies n.a.v. de analyse 

Op basis van bovenstaande punten hebben we m.n. als speerpunt genomen dat het kind eigenaar 
moet zijn van zijn eigen leerproces. Als het kind zijn eigen ontwikkeling voor ogen heeft, zullen 
resultaten verbeteren. Een kind is meer betrokken bij zijn eigen leerproces. Dit hebben we o.a in een 
beginnend stadium gemerkt bij: 

- Kindgesprekken 

- Coöperatief leren (actief leren) 

- Het voortoetsen bij rekenen 

- Het drieslagmodel bij rekenen. 
Wanneer het kind weet, wat de bedoeling is, wat er van hem of haar verwacht wordt, is de 
betrokkenheid hoger. De leerkracht zal meer fungeren als coach. Dit proces staat nog geheel in de 
kinderschoenen, maar zal de focus krijgen in het schoolplan 2015 – 2019. 
Belemmerende factoren kunnen zijn: 

- De leerlingenkrimp  

- Combinatiegroepen die daardoor onvermijdelijk zijn.  

- Het risico van een krimpende school, is het verdwijnen van banen (en dus de continuïteit op 
school) 

- Passend onderwijs waarbij de leerling zorg zwaar kan drukken op de groepsgrootte.  
Stimulerende factoren: 

- Een enthousiast team waar de verbinding/ samenwerking goed is ontwikkeld. 

- Kleinschaligheid van de school.  

- Scholing van leerkrachten (1 leerkracht met een master opleiding en 1 leerkracht die hier mee 
start). 

- Betrokken ouders 
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HOOFDSTUK 6 ACTUELE INTERNE EN EXTERNE ONTWIKKELINGEN 

 
Bij de toekomstige ontwikkelingen van onze school wordt rekening gehouden met de diverse externe 
en interne ontwikkelingen. In dit hoofdstuk schetsen we deze ontwikkelingen. Consequenties voor de 
komende schoolplanperiode worden verwerkt in hoofdstuk 7 `meerjarenbeleid` 
 
6.1 Interne ontwikkelingen 

Binnen de omgeving van de school hebben we te maken met de volgende ontwikkelingen die van 

invloed kunnen zijn op het onderwijs van Cbs. Rehoboth: 

- een krimpend leerlingaantal. We hebben komend schooljaar 5 groepen, maar zullen vanaf het 

schooljaar 2016 – 2017 wellicht gaan draaien met 4 combinatiegroepen (1-2, 3-4, 5-6 en 7-8). 

M.n. de combinatiegroep 3-4 staat bekend als een lastige groep om te combineren.  

- Veranderende schooltijden. De vraag van ouders naar een andere vorm van schooltijden 

nemen toe. Afgelopen schooljaar hebben we ons hierop als team als eens georiënteerd. Dit 

zal ook het komend schooljaar plaatsvinden. Onder ouders is een enquête afgenomen en dit 

heeft geresulteerd in een ongeveer evenredige verdeling. (voor huidig model of continu 

rooster). Het continu rooster kan voor de school ook een kans zijn om zich te profileren t.a.v. 

andere christelijke scholen in de buurt, die vooralsnog geen ander rooster gaan hanteren. 

- Een kans die we komend jaar aangrijpen is de samenwerking met een andere school: Cbs. 

Smithoek uit Den Ham. Zij zijn qua ontwikkelingen op een zelfde punt als onze school. We 

kunnen op deze manier kennis delen, samenwerken en ontwikkelingen beter volgen. 

Collegiale consultatie zal dan ook plaatsvinden in januari 2016. De scholingen en werkgroep 

zullen komend jaar nauw samenwerken. 

- De scholingsmogelijkheden voor leerkrachten worden komend jaar naast de lerarenbeurs 

uitgebreid met de SCOT academie. Een mogelijkheid om via e – learning de kennis op peil te 

houden.  

 

 

6.2 Externe ontwikkelingen 

Het passend onderwijs is een ontwikkeling die nog in de beginfase staat. Dit merken we o.a. bij de 
leerlingenzorg. De vermindering van financiën zijn voelbaar op de werkvloer. Ook de aanpassingen 
die gedaan worden, maken dat we dit graag zo veel mogelijk willen formaliseren middels een 
zorgdocument. 
Ook de aanpassingen m.b.t de cao en de wet werk en zekerheid brengen veel onrust met zich mee. 
We hebben als team besloten om met elkaar de school en ons onderwijs zo goed mogelijk neer te 
zetten. We hebben oog voor elkaar en de werkdruk/ planning en maken elk jaar gerichte keuzes om 
een zo goed mogelijk onderwijs neer te zetten met hoge doelen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

40 
 

6.3 Kansen en bedreigingen 
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Legenda: 
 

 aanvallen  verdedigen 

 versterken  terugtrekken 

 
Aanvallen: 
Op deze onderdelen kunnen we ons profileren als school. Hier liggen mogelijkheden om ons als 
school in de kijker te spelen. 
 
Versterken: Hier liggen de werkpunten/ aandachtspunten voor ons als team/ leerkracht. Op deze 
onderdelen kunnen we winsten behalen. 
 
Verdedigen 
Laten we ons niet opjagen en houden we vast wat we hebben, ondanks alle invloeden die op ons 
afkomen. Vastblijven houden aan why, how, what! 
 
Terugtrekken 
Hoe kunnen we deze punten aanpakken, beïnvloeden zodat dit voor ons als school positief gaat 
worden.  
 
6.4 Conclusies n.a.v. de analyse van de ontwikkelingen 

Na analyse van de kengetallen in bovenstaande paragrafen, zijn de volgende conclusies getrokken:  
We proberen m.n. de onderdelen te versterken/ verdedigen goed neer te zetten, door bewuste 
keuzes te maken (why, how, what) om het onderwijs te verbeteren. 
O.a. is dit zichtbaar bij: 
- formaliseren van de leerlingenzorg (vastleggen van alle documenten/ procedures) zodat dit helder is 
voor alle leerkrachten, leerlingen, ouders en ib er. Dit voorkomt onnodig zoeken. (zeker in 
combinatiegroepen, waar je al spaarzaam met je tijd om moet gaan). 
- hoe gaan we om met groepsplannen in een combinatiegroep? Dit heeft tot dusver al gerealiseerd in 
een ander format d.m.v. voortoetsen.  
- kan ICT de werkdruk verlichten (proef met tablets in groep 5, maakt dat dit onze aandacht heeft). 
- meerbegaafdheid, leerlingen betrokken maken / houden bij het eigen leerproces. 
 
Positieve punten gebruiken we om ons onderwijs te profileren. We zijn als team trots op onze school. 
We werken met een eenduidige visie t.a.v. ons onderwijs en stralen dit uit naar buiten! 
M.n. het veranderingstraject coöperatief leren, heeft onze inzichten veranderd en we plukken daar nu 
de vruchten van. We gaan dit punt dan ook uitbreiden met denkvaardigheden. We zijn van mening 
dat we hierin voorlopers zijn binnen ons bestuur.  
 
 
De conclusies hebben geleid tot plannen voor de komende schoolplanperiode. Deze plannen zijn 
verwerkt in hoofdstuk 7 “meerjarenplanning 
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HOOFDSTUK 7 MEERJARENPLANNING 

Hieronder zijn globaal de doelen voor de komende vier jaar in een tijdschema aangegeven. In de 
ontwikkelingspunten en verbeteractiviteiten worden de doelen voor het komend jaar SMART 
geformuleerd. Voor ieder cursusjaar wordt het jaarplan geschreven aan de hand van deze 
meerjarenplanning en nieuwe inzichten. 
 

7.1 Meerjarenplanning 

Schooljaar: 2015 
2016 

2016/2017 2017/201
8 

2018-
2019 

Onderwijskundig beleid:     

     

Leerlijnen/ gesprekken met kinderen: kind 
eigenaar van het eigen leerproces 

X 
 

X borgen borgen 

Denkstrategiëen bij kinderen: thinking for 
learning of andere denkvaardigheden 
(oriënteren) 

X    

Invoering denkstrategiëen of ander pad gericht 
op denken bij kinderen.  

 X X X 

Gedrag en veiligheid verder uitbreiden X X X X 

Invoering van leerlingvolgsysteem ZIEN X X borgen borgen 

     

Handelingsgericht en opbrengstgericht 
werken 

    

Verdere uitbreiding groepsplannen/ voortoetsen X X X X 

Zorgverbreding n.a.v. handelingsgericht werken 
(diagnostiek t.a.v. problematiek: intern 
begeleider) 
 

X X X X 

Formaliseren van de leerlingenzorg: 

- Formulier zorgleerling 

- Borgingsdocument zorg 

borgen borgen borgen borgen 

klassenmanagement     

Zelfstandig werken: uitbouwen taakwerken X X X X 

communicatie     

Teamcommunicatie  
 

borgen borgen borgen borgen 

Communicatie met ouders 
X Borgen 

 
borgen borgen 

Communicatie met kinderen X Borgen borgen Borgen  

ICT     

Adaptief omgaan met ICT 
X X X X 

 

 
Nieuwe methodes 

    

Implementeren methode taal/ spelling v.a groep 
4. (Staal) 

X borgen borgen borgen 

Muziek/ drama oriënteren X    

Muziek implementeren  X borgen borgen 

Creatieve vakken oriënteren  X   
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Implementeren creatieve vakken   X borgen 

Oriënteren nieuwe methode bewegingsonderwijs   X  

Implementeren nieuwe methode 
bewegingsonderwijs 

   X 

Oriënteren op nieuwe methode Engels   X  

Implementeren nieuwe methode Engels    X 

Aanvankelijk lezen oriënteren    X 

Schrijven oriënteren    X 

     

 
 

    

Overig:     

Aandacht voor cultuuronderwijs X X X X 

Techniek: beleid opstellen/materialen 
aanschaffen 

X X X X 

 
Personeelsbeleid: 

    

Uitvoeren wet BIO, POP en gesprekkencyclus X  X X X 

     

Kwaliteitsbeleid:     

Opbrengsten sturen op resultaat X X X X 

Zelfevaluatie analyseren X X X X 

     

Financieel beleid en huisvesting:     

Zie Financieel Beleidsplan SCO Twenterand e.o.     

Management en organisatie:     

Zie Beleidsplan SCO Twenterand e.o.     
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7.2 Actieplannen 

Actieplan 1:  21e eeuwse vaardigheden: denkvaardigheden bij kinderen 

Planperiode 2015 - 2019 

Versie 01 

Datum September 2015 

1. Algemene gegevens 

Organisatie- of 
resultaatgebied 

 Visie en beleidsvorming (1) 
 Leiderschap en management (2) 
 Personeel (3) 
 Cultuur en klimaat (4) 
 Middelen en voorzieningen (5 
 Management primaire 

processen (6a) 
 Management secundaire 

processen (6b) 
- kwaliteitszorg en bewaking 

 Waardering door klanten (7) 
 Waardering door personeel (8) 
 Waardering door de maatsch. 

(9) 
 Resultaten en opbrengsten (10) 

 
 

Werkgroep-
coördinator 

Directeur 

Overige werk-
groepleden 

Gedragsspecialist/ meerbegaafdheidsspecialist/ nader te bepalen 
teamleden 

Startdatum September 2015 

Streefdatum 
afronding 

Juli 2015 

2. Uitgangssituatie 

Aanleiding De afgelopen jaren hebben we ingezet op klassenmanagement, 
coöperatief leren en zelfstandigheid.  
We zien m.n. door de invoering van actief leren (coöperatief leren) een 
verhoogde betrokkenheid tijdens de lessen. De samenleving verandert 
en stelt andere eisen, ook komen de kinderen op een andere manier 
aan kennis. De kinderen leren niet meer door het overdragen van 
kennis (van de leerkracht). De kinderen moeten leren nadenken. 
Wie helder denkt kan hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden, is 
op de hoede voor denkfouten, staat open voor nieuwe gezichtspunten, 
is kritisch en creatief. (21e century skill’s).  
Tevens is het visiestuk meerbegaafdheid (dd. Juni 2015) een 
aandachtspunt geworden voor het team. We zijn van standpunt dat 
m.n. op het onderdeel denkvaardigheden we beter aansluiten bij 
meerbegaafde leerlingen: “what’s good for the best, is good for the 
rest” (zie visiestuk meerbegaafdheid) 

PlanningPlanning
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Beginsituatie - Doorgaande lijn in klassenmanagement 

- Borgingsdocument coöperatief leren, met duidelijke afspraken 
binnen de groepen. (doorgaande lijn).  

- Veranderde manier van denken bij alle leerkrachten. 

- Methode is niet meer een doel, maar een middel. 

- Leerlijnen zijn in beeld bij leerkrachten, maar nog niet bij 
kinderen. 

- Visiestuk mee begaafdheid is opgesteld. (juni 2015) 

- We hebben georiënteerd op de NSCCT (SCOT breed) om een 
meetinstrument in handen te krijgen, waarbij we o.a. de 
groepen kinderen nog beter in beeld te krijgen.  

 
 
 

3. Resultaten 

Algemene 
doelstelling 

In dit actieplan zal gewerkt worden aan de volgende beleidslijn: 

Afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen. 

Resultaten - Kennis van denkvaardigheden bij kinderen door team  

- “Thinking for learning” is in 2019 ingevoerd als 
onderwijsconcept.  

- Kinderen zijn zich bewust van het eigen leerproces en kunnen 
eigen doelen formuleren  

- Beleidstuk meerbegaafdheid is toegespitst op manier van 
lesgeven op Cbs. Rehoboth 
 

Randvoorwaar-
den 

- Een werkgroep met voldoende tijd voor voorbereiding (zie 
teamtakenlijst) 

- Subsidie voor studiereis is toegekend voor kartrekkers 
(directeur, gedragsspecialist) 

- Het veranderingstraject kost tijd voor leerkrachten, kinderen en 
ouders. Dit is het centrale doel voor de gehele 
schoolplanperiode.  

 

4. Aanpak 

Fasering 
 

2015-2016: oriënteringsjaar denkvaardigheden:  

- Studiereis 

- Informatiebijeenkomst team 

- Denkvaardigheden worden ook meegenomen in actieplan 
HGW/ OGW: kind gesprekken 

- Mogelijke invoering NSCCT (SCOT breed) voor o.a. 
signalering/ in beeld brengen van de groep kinderen). 
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2016-2017: start teamscholing “denkvaardigheden bij kinderen” 
2017 – 2019: verdere scholing en afronding van dit traject. 
2018: beleidsstuk meerbegaafdheid is klaar.  

Taken en 
verantwoor-
delijkheden 

Voorzitter van het traject: directeur. 
Begeleiding bij het traject: IJsselgroep 
 

Communicatie 
en rapportage 

Rapportage aan MR en bestuurders via de managementrapportage. 
Tussentijds borgingsdocument om het traject op te bouwen en vast te 
stellen 

 
5. Planning  

Activiteiten, wie, 
geschatte duur 
en datum 
gereed 

  

Activiteit Wie duur 
Datum 
gereed 

Studiereis naar Engeland met 
IJsselgroep  

Directeur 
Gedrags- 
specialist 

1 
week 

Okt 
2015 

Presentatie aan het team idem Team
verg.  

Nov/ 
dec 
2015 

Studiemorgen team: 
coöperatief leren en thinking 
for learning.  

IJsselgroep
/werkgroep 

 29 
maart 
2016 

Maart 
2016 

Start traject nascholing: 
denkvaardigheden / thinking 
for learning 

  
IJsselgroep 

Sep 
2016 
– juli 
2019 

Juli 
2019 

Beleidsstuk meerbegaafdheid Gedragssp
ecialist/ IB/ 
directie 

2017 
- 
2018 

Juli 
2018 
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Actieplan 2: HGW: kindgesprekken / oudergesprekken 

Planperiode 2015 - 2017 

Versie 01 

Datum September 2015 

1. Algemene gegevens 

Organisatie- of 
resultaatgebied 

 Visie en beleidsvorming (1) 
 Leiderschap en management (2) 
 Personeel (3) 
 Cultuur en klimaat (4) 
 Middelen en voorzieningen (5) 
 Management primaire processen (6a) 
 Management secundaire processen (6b) 

- kwaliteitszorg en bewaking 

 Waardering door 
klanten (7) 

 Waardering door 
personeel (8) 

 Waardering door de 
maatsch. (9) 

 Resultaten en 
opbrengsten (10) 
 
 

Werkgroep-
coördinator 

Irma Roelofs 

Overige werk-
groepleden 

Werkgroep (nog nader te bepalen) 
Gerda v.d. Wel (Weleducatief) 
Ineke Kuiper (voorzitter Cbs. Smithoek) 
Werkgroep  Cbs. Smithoek 

Startdatum September 2015 

Streefdatum 
afronding 

Juli 2017 

2. Uitgangssituatie 

Aanleiding Doordat we vanuit het vorig schoolplan zijn gestart met coöperatief 
leren (actief leren), HGW (groepsplannen) en OGW, merken we dat er 
een verandering in zienswijze is ontstaan bij het team. We proberen 
meer aan te sluiten bij de leerlingen. We merken hierbij dat o.a. het 
rapport niet meer aansluit bij de ontwikkeling die het team heeft 
doorgemaakt. Ook zien we dat de leerling nog niet “eigenaar is van het 
eigen leerproces”. De leerling werkt nog teveel voor de leerkracht. 

Beginsituatie 
 

- Doorgaande lijn in klassenmanagement 

- Borgingsdocument coöperatief leren, met duidelijke afspraken 
binnen de groepen. (doorgaande lijn).  

- Veranderde manier van denken bij alle leerkrachten. 

- Methode is niet meer een doel, maar een middel. 

- Leerlijnen zijn in beeld bij leerkrachten, maar nog niet bij 
kinderen. 

3. Resultaten 

PlanningPlanning
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Algemene 
doelstelling 

We werken binnen dit actieplan aan de volgend beleidslijn:  
 
We stimuleren zoveel mogelijk de zelfstandigheid en de 
zelfverantwoordelijkheid van onze leerlingen in een 
opbouwende lijn binnen de school 

Het bewust en zelfverantwoordelijk leren van het kind (bewustzijn van 
‘wat kan ik al’ en ‘wat moet ik nog leren en hoe moet ik dat met behulp 
van mijn leerkracht aanpakken’) bevorderen. Het kind wordt eigenaar 
van zijn eigen leerproces.  

Resultaten - De teamleden voeren allen kindgesprekken, op een manier dat 
er sprake is van een doorgaande lijn, volgens een samen 
bepaald format en vanuit vooraf vastgestelde doelen per 
kindgesprek.  

- Het zou mooi zijn als er aan het einde van het schooljaar een 
beslissing is genomen over een format van een rapport dat 
aansluit bij de schoolvisie van het bevorderen van het 
eigenaarschap bij kinderen. (eventueel uitloop naar het 
schooljaar 2016 – 2017) 

- Er is geëxperimenteerd met en een beslissing genomen over 
het voeren van de 10 minuten gesprekken tussen leerkracht, 
ouder en kind, waarin het kind zelf aangeeft wat het geleerd 
heeft c.q.  waar het zich in heeft ontwikkeld, en wat het nog 
moet/gaat leren c.q.  waarin het zich verder wil / moet 
ontwikkelen. (De kinderen nemen, onder begeleiding van de 
leerkracht en met ondersteuning van de ouders/verzorgers hun 
leerproces in toenemende mate in eigen hand.) 

- Aan het einde van het traject hebben de leerkrachten voor 
zichzelf en heeft het team als geheel op bovenstaande punten 
een meetbare ontwikkeling doorgemaakt.   

Randvoorwaar-
den 

- Scholing samen met Cbs. De Smithoek om te leren van elkaar 
(tijd en geld) 

- Openheid van beide teams naar elkaar (collegiale consultatie) 

- Scholing door Weleducatief. 

4. Aanpak 

Fasering 
 

2015 – 2016:  

- Format kindgesprekken 

- Format kind- oudergesprekken 

- Aanzet tot verandering van het rapport 

- Kennis van denkvaardigheden (zie ook actieplan 1) 
2016 – 2017: 

- Uitloop voor o.a. aanpak verandering rapporten. 
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Taken en 
verantwoor-
delijkheden 

Er wordt gestart met het samenstellen van een werkgroep in de school 
die als taak krijgt de uitvoering en de voortgang van het traject te 
bewaken. Werkgroep bestaat uit het MT van De Smithoek (4 
personen) en 3 personen van de Rehobothschool.  

Gerda van de Wel voert in de loop van het begeleidingstraject 4 keer 
overleg met deze werkgroep. Zij wordt gevoed door de werkgroep 
leden en bespreekt haar voorstel voor de inhoud van de 
studiemiddagen met de werkgroep, zodat het traject volledig passend 
is bij waar de teamleden staan in het proces. 

Communicatie 
en rapportage 

- Verslaggeving door de werkgroepen aan het team 

- Management rapportages aan MR en bestuurders 

- Verslaggeving aan ouderpraatgroep 
 

5. Planning  

Activiteiten, wie, 
geschatte duur 
en datum 
gereed 

  

Activiteit Wie duur 
Datum 
gereed 

 

 Studiemiddag “kick off” door 
teams Smithoek en Rehoboth 
 

Teams 
G.vd Wel 

1 mid 25 aug 
2015 

Werkgroep vergadering WG + 
G.vd.Wel 

2 uur 3 sep 2015 

Invullen competentielijst door 
teamleden 

team Sep/ 
okt 

27 okt 2015 
gereed. 

Werkgroep vergadering WG + 
G.vd Wel 

2 uur 27 okt 2015 

Studiemiddag 2: kennis en 
vaardigheden teamleden en 10 
minutengesprekken.  

Teams 
G.vd. Wel 

3 uur  5 nov. 
2015 

 Collegiale consultaties met Cbs. 
De Smithoek 

Team 
Rehoboth 

2 uur 21 jan 2016 

Werkgroep vergadering  WG + 
G.vd Wel 

2 uur 9 feb. 2016 

Invullen competentielijst door 
teamleden 

team Feb/ 
mrt 

7 mrt. 2016 

Studieochtend 3: rapporten/ 
leerkrachtvaardigheden 

teams 3 uur 7 mrt. 2016 

 Werkgroep vergadering. 
Evaluatie en vervolg. 

WG + 
G.vd. Wel 

2 uur 17 mrt. 
2016 
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Actieplan 3: ICT (21e century skill’s) 

Planperiode 2015 - 2019 

Versie 01 

Datum September 2015 

1. Algemene gegevens 

Organisatie- of 
resultaatgebied 

 Visie en beleidsvorming (1) 
 Leiderschap en management (2) 
 Personeel (3) 
 Cultuur en klimaat (4) 
 Middelen en voorzieningen (5) 
 Management primaire processen (6a) 
 Management secundaire processen (6b) 

- kwaliteitszorg en bewaking 

 Waardering door 
klanten (7) 

 Waardering door 
personeel (8) 

 Waardering door 
de maatsch. (9) 

 Resultaten en 
opbrengsten (10) 
 
 

Werkgroep-
coördinator 

ICT coördinator 

Overige werk-
groepleden 

Directeur 
team 

Startdatum September 2015 

Streefdatum 
afronding 

Juli 2018 

2. Uitgangssituatie 

Aanleiding  Afgelopen jaar heeft de leerkracht groep 5 (tevens nieuwe ICT 
coördinator) geëxperimenteerd met “Snappet” vanuit een onderzoek 
van Universiteit Enschede. Bij de vakken “ rekenen” en “spelling” 
werden lesboeken/ werkboeken vervangen door de tablet. De 
adaptieve manier van werken met de tablets is een verbetering voor 
het onderwijs in de groepen. Onderzoek moet nog uitwijzen of de 
resultaten ook verbeterd zijn. Universiteit Enschede verzorgt een 
terugkoppeling.  

Beginsituatie 
 

Op dit moment is het netwerk aangepast en zijn alle oude computers 
weg. Er is een bestelling voor 9 nieuwe tablets die door de 
verschillende groepen gebruikt kunnen gaan worden. De ervaring van 
de leerkracht/ ICT er maakt dat we een visie kunnen gaan vormen 
over ICT in ons onderwijs. 

PlanningPlanning
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3. Resultaten 

Algemene 
doelstelling 

De komende jaren hopen we de volgende doelstelling te bereiken: 
 
In alle groepen wordt systematisch gewerkt met de tablets en is het 
lesmateriaal volledig digitaal.  

Resultaten - Geen of weinig boeken in de klas 

- Verwerkingsstof vindt vanaf groep 3 (4) grotendeels/ vooral 
plaats op de tablet.  

- In de groepen 1,2 (3), wordt de software doelmatig gebruikt als 
ondersteuning bij het leerproces van de kinderen. 

- Analyses en groepsresultaten zijn volledig digitaal beschikbaar 
voor ouders (via Parnassys ouderportaal). 

Randvoorwaar-
den 

- Beleidsstuk ICT is opgesteld 

- Voldoende middelen beschikbaar om hele groepen te laten 
werken met de hardware. 

- Voldoende kennis van de leerkrachten m.b.t. de hardware en 
software. 

4. Aanpak 

Fasering 
 

2015 – 2016:  

- Opstelling visiestuk ICT en goedkeuring team 

- Indienen van het visiestuk ICT aan bestuurders 

- Duidelijkheid over middelen en vervangingen van lesmateriaal 
v.a. 2016: 
-  invoering van hardware en vervanging van boeken naar digitale 
leermiddelen. 
- Ouderportaal Parnassys openstellen voor ouders. 
(zie visiestuk ICT wat opgesteld gaat worden). 

Taken en 
verantwoor-
delijkheden 

ICT coördinator stelt ICT visiestuk op in overleg met directie 
Team gaat akkoord en stelt bij. 
Bestuurders faciliteren en stellen begroting op t.a.v. het visiestuk. 

Communicatie 
en rapportage 

Via de management rapportage aan bestuurders en MR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

52 
 

5. Planning  

Activiteiten, wie, 
geschatte duur 
en datum 
gereed 

  

Activiteit Wie duur 
Datum 
gereed 

 

 Opstellen en 
borgen 
visiestuk ICT 

ICT coördinator, directie, 
team 

1 jaar Juli 
2016 

Begroting en 
planning 

Bestuurders, bovenschools 
ICT, ICT coördinator, 
directie 

4 mnd. Dec. 
2016 

Aanschaf en 
invoering 

Team/ ICT/ Directie 2 jaar Juli 
2018 
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Actieplan 4: Sociale vaardigheden en veiligheid 

Planperiode 2015 - 2017 

Versie 01 

Datum September 2015 

1. Algemene gegevens 

Organisatie- of 
resultaatgebied 

 Visie en beleidsvorming (1) 
 Leiderschap en management (2) 
 Personeel (3) 
 Cultuur en klimaat (4) 
 Middelen en voorzieningen (5) 
 Management primaire 

processen (6a) 
 Management secundaire 

processen (6b) 
- kwaliteitszorg en bewaking 

 Waardering door klanten (7) 
 Waardering door personeel (8) 
 Waardering door de maatsch. 

(9) 
 Resultaten en opbrengsten (10) 

 
 

Werkgroep-
coördinator 

Gedragsspecialist/ Directie 

Overige werk-
groepleden 

Gedragsspecialist/ Directie/ Intern begeleider 

Startdatum September 2015 

Streefdatum 
afronding 

Juli 2018 

2. Uitgangssituatie 

Aanleiding De signalen vanuit ZIEN, gesprekken met kinderen, ouders en o.a. de 
media/ facebook/ whatsapp e.d heeft ons geleerd dat wij kinderen 
moeten helpen / beschermen/ leren om zorgvuldig om te gaan met alle 
gebieden van veiligheid.  We denken o.a. aan fysieke veiligheid, maar 
ook mediawijsheid.  

Beginsituatie 
 

De afgelopen schoolplanperiode hebben we gewerkt aan o.a. 
signalering en aanpak van een duidelijke leerlijn t.a.v. sociaal 
emotionele vorming. We hebben ZIEN ingevoerd en moeten hier nog 
meer grip op krijgen. De methode “kinderen en hun sociale talenten” is 
ingevoerd binnen de visie van onze school. (zie beleidsdocument 
sociale opbrengsten). We hanteren observatiemethodes en werkwijzen 
vanuit PBS en ROE (zie beleidsdocument sociale opbrengsten). Voor 
de grootste groep kinderen (85% van de leerlingen) hebben we een 
sluitend systeem. Voor de kinderen met problemen (15%) moeten we 
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nog een specifieke aanpak realiseren op o.a. het gebied van pesten, 
weerbaarheid.  
 
 
 
 
 

3. Resultaten 

Algemene 
doelstelling 

We werken volgens de volgende beleidslijn: 
 
We bieden de leerlingen een veilige leer- en leefomgeving 

Resultaten - Een duidelijke samenhang in aanbod en aanpak in de 
verschillende groepen 

- Een sluitend systeem voor de 15% leerlingen die niet 
aangesproken worden (gepesten, pesters, zorgleerlingen op 
het gebied van gedrag) 

- Een duidelijke beschrijving van de leerling die specifieke 
onderwijsbehoeften heeft op gedrag en de bijbehorende 
aanpak van/ voor de leerkrachten. (doorgaande lijn door de 
school). 

Randvoorwaar-
den 

- Openheid van alle leerkrachten over aanpak binnen de school. 

- Tijd voor onderzoek/ visiebepaling. 

- Tijdens onderwijskundige vergaderingen en reguliere 
vergaderingen staat visie/ aanpak regelmatig op de agenda om 
het beleidsdocument sociale opbrengsten bij te stellen en te 
borgen. 

 
4. Aanpak 

Fasering 
 

- Ouderavond mediawijsheid in 2016 

- Mediawijsheid introduceren in 2016 bij team 

- Pestprotocol bijstellen/ aanpassen in 2015 – 2016 

- Verbindingen leggen tussen de aanpak en het 
beleidsdocument (jaarlijks) 

Taken en 
verantwoor-
delijkheden 

Gedragsspecialist en Directie werken samen in de aanpak. Het 
team wordt meegenomen in het proces. 
 
Afname vragenlijsten (ouders, leerkrachten en leerlingen) in 
januari 2016 (SCOT breed door werkgroep SCOT. 
 
Analyseren van ZIEN: intern begeleider onderneemt hierin 
actie. Rapportage aan gedragsspecialist en directie. 
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Communicatie 
en rapportage 

Via de management rapportage aan MR en bestuurders. 

5. Planning  

Activiteiten, wie, 
geschatte duur 
en datum 
gereed 

  

Activiteit Wie duur 
Datum 
gereed 

 

 Op dit moment nog geen concrete aanpassingen. Dit zal concreet zijn 
in de jaarplannen. 
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Actieplan 5: Vervanging methodes 

Planperiode 2015 - 2019 

Versie 01 

Datum September 2015 

1. Algemene gegevens 

Organisatie- of 
resultaatgebied 

 Visie en beleidsvorming (1) 
 Leiderschap en management (2) 
 Personeel (3) 
 Cultuur en klimaat (4) 
 Middelen en voorzieningen (5) 
 Management primaire 

processen (6a) 
 Management secundaire 

processen (6b) 
- kwaliteitszorg en bewaking 

 Waardering door klanten (7) 
 Waardering door personeel (8) 
 Waardering door de maatsch. 

(9) 
 Resultaten en opbrengsten (10) 

 
 

Werkgroep-
coördinator 

Op dit moment nog niet bekend 

Overige werk-
groepleden 

Op dit moment nog niet bekend 

Startdatum September 2015 

Streefdatum 
afronding 

Juli 2019 
 
 
 
 

2. Uitgangssituatie 

Aanleiding Volgens de begroting komen de volgende methodes in aanmerking 
voor vervanging: 

- Muziek / drama (2015 – 2016) 

- Tekenen/ handvaardigheid (2016 – 2017) 

- Engels (2017- 2018) 

- Gym (2017 – 2018) 

- Aanvankelijk lezen (2018 – 2019) 

- Schrijven (2018 – 2019) 

Beginsituatie 
 

De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in de vervanging van 
methodes. Hierin zijn de meest recente methodes gekozen, passend 
bij de visie/ missie van de school. De huidige te vervangen methodes 
voldoen nog aan de kerndoelen, maar mogen met de meest recente 
ontwikkelingen op ICT gebied wel vernieuwd worden 
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3. Resultaten 

Algemene 
doelstelling 

 
De kinderen werken met een methode die voldoet aan de kerndoelen. 
 

Resultaten - We willen een methode welke voldoet aan de kerndoelen  
- We zoeken een methode die aansluit bij de werkwijze: 

lesgeven in drie niveaugroepen en met ICT mogelijkheden 
(aanvankelijk lezen, schrijven, engels) 

- We zoeken een methode die bijdraagt aan creativiteit t.a.v 21 e 
century skill’s (muziek, drama, tekenen, handvaardigheid, 
engels, aanvankelijk lezen en schrijven). 

 

Randvoorwaar-
den 

- i.v.m. besteding van gelden, werken we met een begroting en 
tijdspad, waarbij methodes mogen worden vervangen na 9 jaar.  
- commissie met hierin leerkrachten die gespecialiseerd, dan wel 
hebben hun expertise liggen bij de te vervangen methode/ vakgebied. 
- voldoende onderzoek door de werkgroep 
- binnen de teamtaken is tijd ingeruimd voor de werkgroep (15 uur) 
voor voorbereiding. 

4. Aanpak 

Fasering 
 

- Muziek / drama (2015 – 2016) 

- Tekenen/ handvaardigheid (2016 – 2017) 

- Engels (2017- 2018) 

- Gym (2017 – 2018) 

- Aanvankelijk lezen (2018 – 2019) 

- Schrijven (2018 – 2019) 

Taken en 
verantwoor-
delijkheden 

 Werkgroep leden krijgen van het overige team het vertrouwen om te 
onderzoeken en presenteren.  
Verantwoording richting het team gebeurt tijdens teamvergaderingen. 
Beslissingen worden genomen in onderwijskundige vergaderingen, 
waarbij het voltallige team aanwezig is.  

Communicatie 
en rapportage 

Aan het team: 

- Bij teamvergaderingen/ onderwijskundige vergaderingen. 

Aan bestuurders/ MR: 

- Via managementsrapportages. 

5. Planning  

Activiteiten, wie, 
geschatte duur 
en datum 
gereed 

  

Activiteit Wie duur 
Datum 
gereed 

 

 Wordt in jaarplannen specifiek gemaakt.  
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Actieplan 6: Leerlingenzorg en HGW 

Planperiode 2015 - 2018 

Versie 01 

Datum September 2015 

1. Algemene gegevens 

Organisatie- of 
resultaatgebied 

 Visie en beleidsvorming (1) 
 Leiderschap en management (2) 
 Personeel (3) 
 Cultuur en klimaat (4) 
 Middelen en voorzieningen (5) 
 Management primaire processen (6a) 
 Management secundaire processen (6b) 

- kwaliteitszorg en bewaking 

 Waardering door 
klanten (7) 

 Waardering door 
personeel (8) 

 Waardering door de 
maatsch. (9) 

 Resultaten en 
opbrengsten (10) 
 
 

Werkgroep-
coördinator 

Intern begeleider 

Overige werk-
groepleden 

Directie 

Startdatum September 2015 

Streefdatum 
afronding 

Juli 2017 

2. Uitgangssituatie 

Aanleiding De afgelopen schoolplanperiode zijn er stappen gezet binnen het 
HGW traject. Er zijn o.a. groepsplannen opgesteld, verschillende 
gesprekstrajecten (SOP, HIA, etc) zijn binnen het onderwijs gekomen.  
We merken dat een aantal zaken bijgesteld moeten worden, of school 
specifiek gemaakt. Andere zaken moeten geborgd worden, zodat er 
continuïteit plaats gaat vinden.  

Beginsituatie 
 

Op het moment van schrijven is de intern begeleider het zorgdocument 
aan het afronden. In dit document staan o.a. alle: 

- Procedures van zorg 

- Formats die gebruikt worden 

- Alle formulieren die gebruikt worden voor o.a. aanvragen en 
toestemmingsformulieren 

- Taken van leerkrachten m.b.t. zorg 

- Taken van de intern begeleider m.b.t zorg 
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- Toets procedures van SCOT 

- Verwijzingen naar protocollen en wanneer deze zijn opgesteld. 

- Inhouden van groepsmappen 

- Inhouden van zorgmappen 

- Zorglijn samenwerkingsverband en zorg op school 

- Hulp binnen gemeentes/ procedures voor aanvragen 

- OPP en hoe/ wanneer deze worden ingezet. 

- HIA verslaggeving en documentatie 
Tevens wordt het schooldossier (dossierkast) opgeruimd en 
overzichtelijk bewaard. 

3. Resultaten 

Algemene 
doelstelling 

 
De intern begeleider heeft de administratie goed op orde. 

Resultaten - Duidelijke procedures in één map voor alle leerkrachten. 

- Duidelijkheid op het gebied van taken van de leerkracht en 
intern begeleider en directie. 

- Overzichtelijke dossiers van leerlingen  

- Bij nieuwe/ andere ontwikkelingen een handig systeem om dit 
in te passen.  

Randvoorwaar-
den 

- Tijdens IB tijd  en in teamtakentijd wordt hier ruimte ingebouwd 
om dit voor elkaar te krijgen. 

- ICT wordt optimaal ingezet  

4. Aanpak 

Fasering 
 

2015 – 2016: 

- Presentatie zorgdocument aan team en deze wordt 
vastgesteld. 

- Dossierkast is opgeruimd en opnieuw ingericht 
2016 – 2017: 

- Via IB netwerk, samenwerkingsverband of via andere bronnen 
worden nieuwe ontwikkelingen op de voet gevolgd en 
ingevoerd binnen de school. (en in het zorgdocument jaarlijks 
vastgesteld) 

Taken en 
verantwoor-
delijkheden 

IB er is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en implementatie. 
Directie beoordeeld of dit op een voldoende wijze gebeurd. 
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Communicatie 
en rapportage 

Eens in de drie weken is er een zorgoverleg waar dit punt o.a. wordt 
besproken. 
Rapportage vooraf aan de directie 
Tijdens vergaderingen worden de implementaties benoemd en 
getoond.  

5. Planning  

Activiteiten, wie, 
geschatte duur 
en datum 
gereed 

  

Activiteit Wie duur 
Datum 
gereed 

 

 Presentatie zorgdocument 
door ib er aan directie 

IB 1 uur September 
2015 

Presentatie zorgdocument aan 
team (onderwijskundige 
vergadering) 

IB 1 uur  15 oktober 
2015 

Aanpassingen n.a.v. 
vergadering 

IB - Nov – dec 
2015 

Presentatie zorgdocument aan 
directie 

IB 1 uur Januari 2016 

 Vaststellen zorgdocument in 
team 

IB 1 uur 23 februari 
2016 

 Toevoegingen n.a.v. 
ontwikkelingen 

IB - 2016 - 2017 
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Actieplan 7: professionalisering leerkrachten 

Planperiode 2015 - 2018 

Versie 01 

Datum September 2015 

1. Algemene gegevens 

Organisatie- of 
resultaatgebied 

 Visie en beleidsvorming (1) 
 Leiderschap en management (2) 
 Personeel (3) 
 Cultuur en klimaat (4) 
 Middelen en voorzieningen (5) 
 Management primaire 

processen (6a) 
 Management secundaire 

processen (6b) 
- kwaliteitszorg en bewaking 

 Waardering door klanten (7) 
 Waardering door personeel (8) 
 Waardering door de maatsch. 

(9) 
 Resultaten en opbrengsten (10) 

 
 

Werkgroep-
coördinator 

SCOT werkgroep 

Overige werk-
groepleden 

Nog nader in te vullen 

Startdatum September 2015 

Streefdatum 
afronding 

Juli 2018 

2. Uitgangssituatie 

Aanleiding  Het lerarenregister wat per 2017 verplicht is, maakt dat leerkrachten 
moeten kunnen aantonen wat zij doen aan ontwikkelingen t.a.v. 
scholing. SCOT biedt hierin de SCOT academie waarin cursussen 
zitten (e learning), waarbij leerkrachten in eigen tijd (kosten voor 
SCOT)  kunnen bij- of nascholen. Dit natuurlijk naast de mogelijkheden 
voor de lerarenbeurs etc.  

Beginsituatie 
 

Binnen het team worden nu nascholingen gedaan op verzoek van de 
leerkrachten (door aanbod wat voorbij komt via nascholing van 
hogescholen) of door de lerarenbeurs. De geleerde kennis wordt 
incidenteel binnen het team gebracht afhankelijk of het van toepassing 
is. Ook de teamscholingen worden gedaan, vanuit de visie en 
schoolplan van de school. 

3. Resultaten 
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Algemene 
doelstelling 

 
Leerkrachten volgen gerichte scholing naar eigen behoefte en deze 
scholing wordt gedeeld met anderen. 
 

Resultaten - Scholing maakt het team, de school rijker en dit is van invloed 
op het leerproces van het kind.  

- Leerkrachten maken gebruik van de lerarenbeurs en indien niet 
van toepassing: 

- Leraren maken minimaal 2x per jaar gebruik van een 
nascholing via e learning (SCOT academie) 

Randvoorwaar-
den 

Binnen de normjaartaak staan een aantal uren ingeroosterd voor 
nascholing. 

4. Aanpak 

Fasering 
 

2015 – 2016: oriëntatie op de SCOT academie. Minimaal 2 e learning 
modules worden gevolgd en de kennis wordt gedeeld met het team. 
2016 – 2017: leerkrachten volgen 2 modules (gericht op 
lerarenregister) 
2017 – 2018: leerkrachten registreren zich voor het lerarenregister en 
houden de nascholing bij.  

Taken en 
verantwoor-
delijkheden 

Binnen de POP gesprekken komt de nascholing en e learning ter 
sprake. De leerkracht neemt zijn verantwoordelijkheid.  
De directie bespreekt de wensen met bestuurders. 

Communicatie 
en rapportage 

Via de management rapportages aan de bestuurders en MR 

5. Planning  

Activiteiten, wie, 
geschatte duur 
en datum 
gereed 

  

Activiteit Wie duur 
Datum 
gereed 

 

 Dit wordt nog ingepland in het jaarplan 
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HOOFDSTUK 8 VAK/VORMINGSGEBIEDEN 

8.1 Nederlands 

Methoden / materialen Aanschaf 
in: 

Volledigheid 
kerndoelen 

Beleidsvoornemens 
/ plannen 

 
Nederlandse taal: 
Voorbereidend lezen: 
Groep 1 en 2: 
Schatkist 
 
Aanvankelijk lezen: 
Groep 3: 
Veilig Leren Lezen (nieuwe 
versie) 
 
Taal en spelling 
Groep 4 tot en met 8: 
Staal 
 
Voorgezet technisch lezen: 
Groep 4 tot en met 8 : 
Timboektoe (voortgezet 
technisch lezen) 
 
Begrijpend lezen: 
Groep 4 – 8: 
Methode nieuwsbegrip en 
nieuwsbegrip XL 
 
Schrijven: 
Groep 1 tot en met 8: 
Schrijven in de basisschool 
            
 
 
 
 

 
 
 
2012 
 
 
 
2010 
 
 
 
 
2015 
       
 
 
2011 
 
 
 
 
2011 
 
 
 
 
 
2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De methoden voldoen 
volledig aan de 
kerndoelen. 
 
 
Deze methode voldoet 
aan de kerndoelen. 
 
 
 
Deze methode voldoet 
aan de kerndoelen 
 
 
De methode voldoet 
aan de kerndoelen 
 
 
 
Deze methode voldoet 
aan de kerndoelen 
 
 
 
Deze methode voldoet 
aan de kerndoelen. 
 
 
 
 

 
 
Geen actiepunten 
 
 
 
 
Oriënteren op nieuwe 
methode in 2019 
 
 
 
Implementatie in 
schooljaar 2015-2016 
 
 
Geen actiepunten 
 
 
 
 
Geen actiepunten 
 
 
 
 
Oriënteren op nieuwe 
methode in 2019 
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8.2 Engels 

 

Methoden / materialen Aanschaf 
in: 

Volledigheid 
kerndoelen 

Beleidsvoornemens 
/ plannen 

            
Groep 5 – 8 
Hello world 

 
2009 

 
Deze methode voldoet 
aan de kerndoelen. 

 
Oriënteren nieuwe 
methode in 2017 

 
 

8.3 Rekenen / wiskunde 

 

Methoden / materialen Aanschaf 
in: 

Volledigheid 
kerndoelen 

Beleidsvoornemen
s / plannen 

Rekenen en wiskunde: 
 
Wereld in getallen 
 
 

 
 
2012 
 
 
 
 
 
 
 

 
De methoden 
beantwoorden volledig 
aan de kerndoelen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Geen actiepunten 
 
 
 

 

8.4 Oriëntatie op jezelf en de wereld 

Methoden / materialen Aanschaf 
in: 

Volledigheid 
kerndoelen 

Beleidsvoornemens / 
plannen 

Wereldorientatie: 
Aardrijkskunde: 
Groep 5 tot en met 8: 
Argus Clou 
 
Geschiedenis:   
Groep 5 tot en met 8: 
Argus Clou 
 
Maatschappelijke 
verhoudingen 
Groep 8. 
Wie is hier eigenlijk de baas ? 
 
 
Natuuronderwijs en gezond 
gedrag: 
Groep 3 tot en met 8: 
Argus Clou 
 
 

 
 
2014 
 
 
2014 
 
 
 
 
 
 
2002 
 
 
      
 
 
2014 
 
 

 
De methode voldoet 
volledig aan de 
kerndoelen. 
 
De methode voldoet 
volledig aan de 
kerndoelen 
  
 
 
 
De methode voldoet 
aan de kerndoelen. 
 
 
De methode voldoet  
aan de kerndoelen. 
 
 
 

 
Geen actiepunten 
 
 
 
Idem 
 
 
 
 
 
 
Idem 
 
 
 
Uitbreiding van 
techniek. 
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Bevordering sociale 
redzaamheid, waaronder 
verkeer: 
Groep 1 tot en met 3: 
Klaar, over ! 
Groep 4 tot en met 8: 
Op voeten en fietsen/ 
Jeugdverkeerskrant 
 
 

 
 
 
 
2006/2007 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
De materialen 
voldoen aan de 
kerndoelen.  
 
 
 
 
.  

 
 

 

8.5 Kunstzinnige oriëntatie 

Methoden / materialen Aanschaf 
in: 

Volledigheid 
kerndoelen 

Beleidsvoornemens 
/ plannen 

Muziek, Tekenen, 
Handvaardigheid, Dans, Drama 
Groep 1 tot en met 8: 
Moet je doen! 
          
 

2000 
 
 
 

Deze methode 
beantwoordt aan de 
kerndoelen. 
 
 
 

In schooljaar 2015 – 
2016 oriënteren we op 
ons muziek drama 
Jaren erop op 
tekenen en 
handvaardigheid 
 
 
 

 

8.6 Bewegingsonderwijs 

Methoden / materialen Aanschaf 
in: 

Volledigheid 
kerndoelen 

Beleidsvoornemens 
/ plannen 

Bewegingsonderwijs: 
Basislessen 
bewegingsonderwijs. 
Praktijk en Spel. 

2008 Voldoet aan de 
kerndoelen 

In 2018 oriënteren we 
ons op een nieuwe 
methode.  

 

8.7 Godsdienst 

Methoden / materialen Aanschaf 
in: 

Volledigheid 
kerndoelen 

Beleidsvoornemens 
/ plannen 

 
Groep 1 tot en met 8: 
Kind op maandag 
 
De Bijbel. 
Diverse liedbundels / Cd's 
Bijbelse prentenboeken 

 
Jaarlijks 7 
uitgaven.  

 
Naar tevredenheid. 
Overlapping met de 
vakgebieden 
‘Burgerschap’ en 
‘Sociaal emotionele 
ontwikkeling’ lijken de 
kerndoelen volledig 
behaald te worden. 

 
Geen.  
 

 

 

 



 

66 
 

8.8 ICT 

Methoden / materialen Aanschaf 
in: 

 Beleidsvoornemens 
/ plannen 

 
Rekenen: 

 Wereld in getallen. 
 

 Ambrasoft rekenen en 
tafels (programma 
1011) 

 Tafeltrainer, aan 
 Sommentrainer 
 Alles Telt 
 Rekentrainer voor groep 

7 en 8 
 
 
Kleuters: 

 Lekker Weertje (vier 
seizoenen) 

 Okki 
 Ambrasoft 

Woordenstart 
(programma 1011) 

 
Taal: 

 Leesladder 
 Ambrasoft Taal en 

Werkwoorden 
(programma 1011) 

 Leesladder 
 Leesoefeningen en 

flitswoorden 
 Engels voor groep 7 en 

8 
 Staal 
 Veilig Leren Lezen 

groep 3 
 
 
Topografie: 

 Digitale Atlas, Agteres,  
 

 

 
 
2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2005 
2007 
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8.9 Sociaal emotionele vorming 

Methoden / materialen In gebruik 
sinds: 

Volledigheid 
kerndoelen 

Beleidsvoornemens / 
plannen 

Sociaal en emotionele 
ontwikkeling 
Groep 1 tot en met 8: 
Kinderen en hun sociale 
talenten 
 
Aanvulling groep 1 en 2. 
Kijk en beleef (20 delige 
boekenserie met diverse 
onderwerpen.) 
 
- diverse boekenseries en cd’s  
 
 

 
 
 
2014 

 
Door de overlapping 
met de vakgebieden 
‘Veiligheid’, 
‘Burgerschap’ en 
‘Godsdienstonderwijs’ 
lijken de kerndoelen 
volledig behaald te 
worden. 

 
Zie actieplan sociale 
veiligheid 
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Bijlage 1 

Vaststellingsverklaring Schoolplan 2015-2019 

 
School:  _______________________________________________________ 
 
Adres: ________________________________________________________ 
 
Postcode en plaats: ______________________________________________ 
 
Het schoolplan is besproken in de teamvergadering van 
  
 
d.d. ______________     Handtekening directeur  _____________________ 
 
 
 
 
Het schoolplan is besproken in de vergadering van de MR van bovengenoemde school, die 
ingestemd heeft met dit schoolplan 
 
 
d.d. ______________    Handtekening voorzitter MR _______________ 
 
 
 
 
 
 
Het schoolplan is vastgesteld door het bevoegd gezag van bovengenoemde school 
 
Plaats  _______________________________   d.d.  ________________ 
 
Naam  _____________________          Functie  _____________________ 
 
Handtekening  ____________________ 
 
 
Wet op het primair onderwijs, artikel 16 ‘Vaststelling schoolplan en schoolgids’ 
• Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar het schoolplan vast. 

• Het bevoegd gezag zendt het schoolplan dan wel de wijzigingen daarvan en de schoolgids 

onmiddellijk na de vaststelling aan de inspecteur. 
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Bijlage 2 
Schoolprofielen 

Om zicht te krijgen hoe de school presteert met betrekking tot verschillende thema’s zijn 

profielen samengesteld. (NB: Zie voor uitleg afkortingen de tabel onder de profielen). 

 

Vragenlijst: planmatige ondersteuning 

Indicator Resultaat Standaard-

deviatie 

Oorsprong 

De leerkracht volgt met behulp van toetsen en 
observatie-instrumenten systematisch de 
ontwikkeling van alle kinderen. 

3.7 0.5 Waarnemen en begrijpen - PO - ZE - 
31/12/14 - R:7 

De leerkracht signaleert tijdig voorsprong en 
achterstand in ontwikkeling van kinderen. 

3.9 0.4 Waarnemen en begrijpen - PO - ZE - 
31/12/14 - R:7 

De leerkracht geeft logische verklaringen voor 
de ontwikkeling van resultaten. 

3.3 0.5 Waarnemen en begrijpen - PO - ZE - 
31/12/14 - R:7 

De leerkracht heeft per kind inzicht in de 
stimulerende en belemmerende factoren met 
betrekking tot de ontwikkeling. 

3.4 0.5 Waarnemen en begrijpen - PO - ZE - 
31/12/14 - R:7 

De leerkracht stelt de onderwijsbehoeften van 
de kinderen vast. 

3.4 0.5 Waarnemen en begrijpen - PO - ZE - 
31/12/14 - R:7 

De leerkracht laat ouders actief meedenken 
over de begeleiding van hun kind in de groep. 

3.4 0.7 Waarnemen en begrijpen - PO - ZE - 
31/12/14 - R:7 

De leerkracht gebruikt analyses waar mogelijk 
voor de aanpak op groepsniveau. 

3.4 0.5 Waarnemen en begrijpen - PO - ZE - 
31/12/14 - R:7 

De leerkracht formuleert meetbare, uitdagende 
doelen die passen bij de leerlingenkenmerken. 

3.4 0.5 Planmatig handelen - PO - ZE - 31/12/14 - 
R:7 

Analyses leiden tot beredeneerde keuzes met 
betrekking tot aanbod, instructie, verwerking en 
leertijd. 

3.3 0.5 Planmatig handelen - PO - ZE - 31/12/14 - 
R:7 

De ontwikkelingsperspectieven, groeps- en 
hulpplannen zijn van hoge kwaliteit. 

2.7 0.5 Planmatig handelen - PO - ZE - 31/12/14 - 
R:7 

Bewaakt de voortgang van 
ontwikkelingsperspectieven, groeps- en 
hulpplannen. 

2.7 0.9 Planmatig handelen - PO - ZE - 31/12/14 - 
R:7 

Evaluatie door de leerkracht leidt tot 
onderbouwde keuzes voor het vervolg. 

3.4 0.5 Planmatig handelen - PO - ZE - 31/12/14 - 
R:7 

De leerkracht bereikt dat leerlingen ‘eigenaar’ 

zijn van hun handelingsplan. 

2.3 0.9 Planmatig handelen - PO - ZE - 31/12/14 - 

R:7 

De school zorgt voor een samenhangend 
systeem van genormeerde instrumenten en 
procedures voor het volgen van de ontwikkeling 
van de leerlingen. 

3.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 
31/12/14 - R:1 

De interne begeleider implementeert criteria en 
richtlijnen m.b.t. het bieden van extra 
ondersteuning. 

3.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 
31/12/14 - R:1 

De school hanteert een sluitende 
ondersteunings- en zorgaanpak voor leerlingen 
met dyslexie. 

4.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 
31/12/14 - R:1 
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De school hanteert een sluitende 
ondersteunings- en zorgaanpak voor leerlingen 
met dyscalculie. 

2.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 
31/12/14 - R:1 

De school is in staat vroegtijdig leer- opgroei en 
opvoedproblemen te signaleren. 

4.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 
31/12/14 - R:1 

De school hanteert een sluitende aanpak op 
sociale veiligheid en  gedragsproblemen. 

3.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 
31/12/14 - R:1 

De school hanteert een adequaat protocol voor 
medische handelingen. 

2.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 
31/12/14 - R:1 

De interne begeleider implementeert criteria en 
richtlijnen m.b.t. het opstellen en uitvoeren van 
ontwikkelingsperspectieven. 

3.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 
31/12/14 - R:1 

De interne begeleider Implementeert criteria en 
richtlijnen om een ononderbroken ontwikkeling 
van kinderen te bevorderen. 

3.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 
31/12/14 - R:1 

De interne begeleider evalueert systematisch de 
kwaliteit van de uitvoering van waarnemen, 
begrijpen, plannen, handelen en evalueren. 

3.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 
31/12/14 - R:1 

De interne begeleider ondersteunt leerkrachten 
systematisch in de fasen van waarnemen, 
begrijpen, plannen, handelen en evalueren. 

3.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 
31/12/14 - R:1 

De interne begeleider implementeert  richtlijnen 
en procedures om goede samenwerking met 
ouders/verzorgers over de begeleiding van het 
kind te realiseren. 

4.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 
31/12/14 - R:1 

De interne begeleider bereikt dat leerkrachten 
zichzelf als eerstverantwoordelijke zien van de 
ondersteuning aan al hun leerlingen. 

3.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 
31/12/14 - R:1 

De interne begeleider heeft de vereiste 
administratie stipt op orde. 

3.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 
31/12/14 - R:1 

Externe contacten worden benut om kinderen 
een ononderbroken ontwikkeling te bieden. 

4.0 0.0 Samenwerking met externen - PO - ZE - 
31/12/14 - R:1 

Expertise vanuit het netwerk wordt benut om de 
ondersteuningscapaciteit van de school te 
vergroten. 

3.0 0.0 Samenwerking met externen - PO - ZE - 
31/12/14 - R:1 

Leerkrachten zijn tevreden over de 
ondersteuning die de kinderen geboden wordt. 

3.3 0.5 Organisatie en aansturing - PO - PTP - 
31/01/15 - R:7 

Leerkrachten zijn tevreden over de aansturing 
van de leerlingondersteuning. 

3.0 0.8 Organisatie en aansturing - PO - PTP - 
31/01/15 - R:7 

Leerkrachten zijn tevreden over de manier 
waarop zij ondersteund worden om kinderen 
goed te begeleiden. 

3.0 0.8 Organisatie en aansturing - PO - PTP - 
31/01/15 - R:7 

Leerkrachten zijn tevreden over de manier 
waarop zij ondersteund worden om de 
onderwijsbehoeften vast te stellen. 

2.9 0.6 Organisatie en aansturing - PO - PTP - 
31/01/15 - R:7 

Leerkrachten zijn tevreden over hoe zij 
ondersteund worden om planmatig te werken. 

3.0 0.5 Organisatie en aansturing - PO - PTP - 
31/01/15 - R:7 

De school informeert ouders optimaal over de 
ontwikkeling van hun kind. 

4.0 0.0 Informeren - SMO - ZE - 31/12/14 - R:1 

Personeelsleden zijn tevreden over de wijze 
waarop ouders actief betrokken worden bij de 
ondersteuning van hun kind. 

3.4 0.5 Cultuur - SMO - PTP - 31/01/15 - R:8 
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LEGENDA 

Domein Vragenlijsttype 

OLP Onderwijsleerproces ZE Zelfevaluatievragenlijst 

PO Planmatige ondersteuning AUD Auditorenvragenlijst 

SC Schoolcultuur INS Inspectievragenlijst 

SMO  Samenwerking met Ouders PTP Personeelstevredenheidspeiling 

KM Kwaliteitsmanagement OTP Oudertevredenheidspeiling 

OM Organisatiemanagement LTP Leerlingtevredenheidspeiling 

IM Imago   

    

Domein (o) Domein (o) 

OLP (o) Onderwijsleerproces IC (o) Interne communicatie 

SK (o) Schoolklimaat CMO (o) Communicatie met ouders 

LA (o) Leerstofaanbod CME (o) Contacten met externen 

OT (o) Onderwijstijd SO (o) Schoolontwikkeling 

ZEB (o) Zorg en begeleiding OB (o) Organisatiebeleid 

KZ (o) Kwaliteitszorg IM (o) Imago 

 
  

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden. 

2.0 0.0 Resultaten onderwijs - IM - ZE - 31/12/14 - 
R:1 
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Vragenlijst: Zorg voor kwaliteit 

Indicator Resultaat Standaard-

deviatie 

Oorsprong 

De school zorgt voor een samenhangend 
systeem van genormeerde instrumenten en 
procedures voor het volgen van de ontwikkeling 
van de leerlingen. 

3.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 
31/12/14 - R:1 

De interne begeleider evalueert systematisch de 
kwaliteit van de uitvoering van waarnemen, 
begrijpen, plannen, handelen en evalueren. 

3.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 
31/12/14 - R:1 

De interne begeleider ondersteunt leerkrachten 
systematisch in de fasen van waarnemen, 
begrijpen, plannen, handelen en evalueren. 

3.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 
31/12/14 - R:1 

De school verzamelt systematisch informatie 
over de kenmerken van de leerlingenpopulatie. 

4.0 0.0 Voorwaarden voor kwaliteit - KM - ZE - 
31/12/14 - R:1 

De school stemt het onderwijsleerproces af op 
de kenmerken van de leerlingenpopulatie. 

4.0 0.0 Voorwaarden voor kwaliteit - KM - ZE - 
31/12/14 - R:1 

De school evalueert het functioneren van oud-
leerlingen in het vervolgonderwijs. 

4.0 0.0 Voorwaarden voor kwaliteit - KM - ZE - 
31/12/14 - R:1 

De school stelt doelen op het gebied van 
schoolontwikkeling. 

4.0 0.0 Systeem voor zelfevaluatie - KM - ZE - 
31/12/14 - R:1 

De school analyseert systematisch het 
onderwijsleerproces. 

4.0 0.0 Systeem voor zelfevaluatie - KM - ZE - 
31/12/14 - R:1 

De school analyseert systematisch de 
leerlingresultaten. 

4.0 0.0 Systeem voor zelfevaluatie - KM - ZE - 
31/12/14 - R:1 

De school plant ieder jaar activiteiten in om de 
kwaliteit van het onderwijs te borgen en te 
verbeteren. 

4.0 0.0 Systeem voor zelfevaluatie - KM - ZE - 
31/12/14 - R:1 

De school onderzoekt systematisch de effecten 
van de genomen verbetermaatregelen. 

3.0 0.0 Systeem voor zelfevaluatie - KM - ZE - 
31/12/14 - R:1 

De school bereikt dat kwaliteitsmanagement 
een zaak is van het hele team. 

4.0 0.0 Systeem voor zelfevaluatie - KM - ZE - 
31/12/14 - R:1 

De school communiceert op gezette tijden over 
de kwaliteit van het onderwijs met alle personen 
en groepen die bij de school betrokken zijn. 

4.0 0.0 Systeem voor zelfevaluatie - KM - ZE - 
31/12/14 - R:1 
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Vragenlijst: Sociale veiligheid 

Indicator Resultaat Standaard-

deviatie 

Oorsprong 

De leerkracht biedt kinderen structuur. 3.6 0.5 Leefklimaat in de groep - OLP - ZE - 
31/12/14 - R:7 

De leerkracht versterkt positief gedrag van 
kinderen. 

3.6 0.5 Leefklimaat in de groep - OLP - ZE - 
31/12/14 - R:7 

De leerkracht bereikt een positieve onderlinge 
omgang bij de kinderen in de groep. 

3.6 0.5 Leefklimaat in de groep - OLP - ZE - 
31/12/14 - R:7 

De leerkracht creëert in de groep een klimaat 
waarin kinderen  elkaar helpen. 

3.9 0.4 Leefklimaat in de groep - OLP - ZE - 
31/12/14 - R:7 

De leerkracht werkt met de groep doelgericht 
aan het realiseren van een positief 
groepsklimaat. 

3.6 0.7 Leefklimaat in de groep - OLP - ZE - 
31/12/14 - R:7 

De school hanteert een sluitende aanpak op 
sociale veiligheid en  gedragsproblemen. 

3.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 
31/12/14 - R:1 

Er is een klimaat waarin iedereen zich veilig 
voelt. 

4.0 0.0 Leefklimaat op school - SC - ZE - 31/12/14 - 
R:1 

Er is een cultuur waarin iedereen zich 
gewaardeerd voelt. 

4.0 0.0 Leefklimaat op school - SC - ZE - 31/12/14 - 
R:1 

Onderlinge interacties verlopen overwegend 
positief. 

4.0 0.0 Leefklimaat op school - SC - ZE - 31/12/14 - 
R:1 

Incidenten die betrekking hebben op welzijn 
komen slechts bij hoge uitzondering voor. 

4.0 0.0 Leefklimaat op school - SC - ZE - 31/12/14 - 
R:1 

Pestgedrag komt slechts bij hoge uitzondering 

voor. 

4.0 0.0 Leefklimaat op school - SC - ZE - 31/12/14 - 

R:1 

De school realiseert open communicatie. 4.0 0.0 Interne communicatie - SC - ZE - 31/12/14 
- R:1 

De sfeer op school draagt positief bij aan het 
welbevinden. 

3.9 0.3 Leefklimaat op school - SC - PTP - 31/01/15 
- R:8 

Personeelsleden voelen zich veilig op school. 3.9 0.3 Leefklimaat op school - SC - PTP - 31/01/15 
- R:8 

Personeelsleden zijn tevreden over de rust en 
orde op school. 

3.3 0.4 Leefklimaat op school - SC - PTP - 31/01/15 
- R:8 

Personeelsleden zijn tevreden over het toezicht 
dat er is op de kinderen buiten de groep. 

3.3 0.7 Leefklimaat op school - SC - PTP - 31/01/15 
- R:8 

Personeelsleden zijn tevreden over hoe ze er in 
slagen pesten te voorkomen. 

2.9 0.3 Leefklimaat op school - SC - PTP - 31/01/15 
- R:8 

Personeelsleden zijn tevreden over de openheid 
waarmee er met elkaar gecommuniceerd wordt. 

3.5 0.5 Interne communicatie - SC - PTP - 31/01/15 
- R:8 

Tijdens overleg spreken vrijwel alle 
personeelsleden hun mening uit. 

3.1 0.6 Interne communicatie - SC - PTP - 31/01/15 
- R:8 

Personeelsleden zijn tevreden over de 
communicatie tussen de schoolleiding en het 
personeel. 

3.6 0.5 Interne communicatie - SC - PTP - 31/01/15 
- R:8 
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Vragenlijst: Ouderparticipatie 

Indicator Resultaat Standaard-

deviatie 

Oorsprong 

De leerkracht laat ouders actief meedenken 
over de begeleiding van hun kind in de groep. 

3.4 0.7 Waarnemen en begrijpen - PO - ZE - 
31/12/14 - R:7 

De interne begeleider implementeert  richtlijnen 
en procedures om goede samenwerking met 
ouders/verzorgers over de begeleiding van het 
kind te realiseren. 

4.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - ZE - 
31/12/14 - R:1 

Personeel en ouders werken gemotiveerd 
samen. 

4.0 0.0 Cultuur - SMO - ZE - 31/12/14 - R:1 

Ouders voelen zich serieus genomen. 4.0 0.0 Cultuur - SMO - ZE - 31/12/14 - R:1 

Er wordt integer over ouders gesproken. 4.0 0.0 Cultuur - SMO - ZE - 31/12/14 - R:1 

De school biedt ouders mogelijkheden tot 
inspraak of meebeslissen. 

4.0 0.0 Cultuur - SMO - ZE - 31/12/14 - R:1 

De school stemt de informatievoorziening af op 
de informatiebehoefte van ouders. 

4.0 0.0 Informeren - SMO - ZE - 31/12/14 - R:1 

De school geeft informatie die ouders in staat 
stelt mee te doen, mee te leven en mee te 
denken. 

4.0 0.0 Informeren - SMO - ZE - 31/12/14 - R:1 

De school informeert ouders optimaal over de 
ontwikkeling van hun kind. 

4.0 0.0 Informeren - SMO - ZE - 31/12/14 - R:1 

Personeelsleden en ouders werken gemotiveerd 
samen. 

4.0 0.0 Cultuur - SMO - PTP - 31/01/15 - R:8 

Ouders worden serieus genomen. 3.8 0.4 Cultuur - SMO - PTP - 31/01/15 - R:8 

Personeelsleden praten integer over ouders. 3.5 0.5 Cultuur - SMO - PTP - 31/01/15 - R:8 

Personeelsleden zijn tevreden over de wijze 
waarop ouders actief betrokken worden bij de 
ondersteuning van hun kind. 

3.4 0.5 Cultuur - SMO - PTP - 31/01/15 - R:8 
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Vragenlijst: Leerlingparticipatie 

Indicator Resultaat Standaard-

deviatie 

Oorsprong 

De leerkracht creëert in de groep een klimaat 
waarin kinderen  elkaar helpen. 

3.9 0.4 Leefklimaat in de groep - OLP - ZE - 
31/12/14 - R:7 

De leerkracht werkt met de groep doelgericht 
aan het realiseren van een positief 
groepsklimaat. 

3.6 0.7 Leefklimaat in de groep - OLP - ZE - 
31/12/14 - R:7 

De leerkracht bereikt dat kinderen van en met 
elkaar leren. 

3.6 0.5 Leerklimaat in de groep - OLP - ZE - 
31/12/14 - R:8 

De leerkracht bereikt dat kinderen zelfstandig 

leergedrag ontwikkelen. 

3.3 0.7 Leerklimaat in de groep - OLP - ZE - 

31/12/14 - R:7 

De leerkracht bereikt dat kinderen in 
toenemende mate initiatieven nemen. 

3.1 0.6 Leerklimaat in de groep - OLP - ZE - 
31/12/14 - R:7 

De leerkracht zet sterke kanten van de kinderen 
in om de kwaliteit van het leren te verbeteren. 

2.9 0.6 Leerklimaat in de groep - OLP - ZE - 
31/12/14 - R:7 

De leerkracht bereikt dat kinderen in eigen 
woorden kunnen zeggen wat ze aan het einde 
van de les moeten weten of kunnen. 

3.3 0.5 Instructie - OLP - ZE - 31/12/14 - R:7 

De leerkracht geeft kinderen inzicht in hoeverre 
zij het lesdoel hebben bereikt. 

3.1 0.6 Instructie - OLP - ZE - 31/12/14 - R:7 

De leerkracht bereikt dat leerlingen ‘eigenaar’ 
zijn van hun handelingsplan. 

2.3 0.9 Planmatig handelen - PO - ZE - 31/12/14 - 
R:7 
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Vragenlijst: Professionele schoolcultuur 

Indicator Resultaat Standaard-

deviatie 

Oorsprong 

De schoolleiding bereikt dat personeelsleden 
doelgericht gebruik maken van elkaars kennis 
en kwaliteiten. 

4.0 0.0 Werkklimaat op school - SC - ZE - 31/12/14 
- R:1 

De schoolleiding bereikt dat de verschillende 
geledingen van en met elkaar leren. 

3.0 0.0 Werkklimaat op school - SC - ZE - 31/12/14 
- R:1 

De schoolleiding bereikt dat personeelsleden 
gemotiveerd zijn om samen te  werken aan 
schoolontwikkeling. 

4.0 0.0 Werkklimaat op school - SC - ZE - 31/12/14 
- R:1 

De schoolleiding realiseert een cultuur waarin 
teamleden elkaar aanspreken op afspraken en 
verantwoordelijkheden. 

4.0 0.0 Werkklimaat op school - SC - ZE - 31/12/14 
- R:1 

De schoolleiding realiseert een cultuur die het 
nemen van initiatieven aanmoedigt. 

4.0 0.0 Werkklimaat op school - SC - ZE - 31/12/14 
- R:1 

De schoolleiding realiseert een cultuur waarin 
teamleden graag nieuwe dingen leren. 

4.0 0.0 Werkklimaat op school - SC - ZE - 31/12/14 
- R:1 

De schoolleiding stuurt met succes op 
teameffectiviteit. 

4.0 0.0 Werkklimaat op school - SC - ZE - 31/12/14 
- R:1 

De school realiseert open communicatie. 4.0 0.0 Interne communicatie - SC - ZE - 31/12/14 
- R:1 

De leerkrachten werken vanuit een gezamenlijk 
onderwijsvisie. 

4.0 0.0 Visiegericht - SC - ZE - 31/12/14 - R:1 

De onderwijskundige vernieuwingen hebben 
draagvlak binnen het team. 

4.0 0.0 Visiegericht - SC - ZE - 31/12/14 - R:1 

De teamleden blijven doelgericht werken aan 
het concretiseren van de onderwijsvisie. 

4.0 0.0 Visiegericht - SC - ZE - 31/12/14 - R:1 

Er wordt doelgericht gebruik gemaakt van 
elkaars kennis en kwaliteiten. 

3.1 0.3 Werkklimaat op school - SC - PTP - 
31/01/15 - R:8 

Er is veel aandacht voor leren van en met 
elkaar. 

3.4 0.5 Werkklimaat op school - SC - PTP - 
31/01/15 - R:8 

Personeelsleden werken gemotiveerd samen. 3.8 0.4 Werkklimaat op school - SC - PTP - 
31/01/15 - R:8 

Het is op school gewoon om elkaar aan te 
spreken op afspraken en 
verantwoordelijkheden. 

3.3 0.4 Werkklimaat op school - SC - PTP - 
31/01/15 - R:8 

Op school is veel ruimte voor eigen initiatief. 3.8 0.4 Werkklimaat op school - SC - PTP - 
31/01/15 - R:8 

Personeelsleden leren graag nieuwe dingen, 
werkwijzen en inzichten. 

3.4 0.5 Werkklimaat op school - SC - PTP - 
31/01/15 - R:8 

Personeelsleden zijn tevreden over de 
ondersteuning die zij krijgen om hun werk goed 
uit te kunnen. 

3.8 0.4 Werkklimaat op school - SC - PTP - 
31/01/15 - R:8 

Personeelsleden zijn tevreden over de mate 
waarin het personeel er in slaagt om 
veranderingen ook echt door te voeren. 

3.3 0.4 Werkklimaat op school - SC - PTP - 
31/01/15 - R:8 

Personeelsleden zijn tevreden over hoe het hen 
lukt om in gang gezette veranderingen vol te 
houden. 

3.0 0.0 Werkklimaat op school - SC - PTP - 
31/01/15 - R:8 
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Personeelsleden zijn tevreden over de manier 
waarop de schoolleiding veranderingen 
aanstuurt. 

3.9 0.3 Werkklimaat op school - SC - PTP - 
31/01/15 - R:8 

Tijdens overlegmomenten staat het concreet 
maken van de onderwijsvisie centraal. 

3.5 0.5 Visiegericht - SC - PTP - 31/01/15 - R:8 

Vrijwel iedereen spant zich in om de 
onderwijsvisie van de school te realiseren. 

3.5 0.7 Visiegericht - SC - PTP - 31/01/15 - R:8 

Personeelsleden worden voldoende betrokken 
bij de visievorming van de school. 

3.9 0.3 Visiegericht - SC - PTP - 31/01/15 - R:8 

De onderwijsvisie is in hoge mate zichtbaar in 
de dagelijkse praktijk. 

3.3 0.4 Visiegericht - SC - PTP - 31/01/15 - R:8 

Het is voor personeelsleden duidelijk wat de 
onderwijsvisie van de school betekent voor hun 
manier van werken. 

3.8 0.4 Visiegericht - SC - PTP - 31/01/15 - R:8 

De schoolleiding stimuleert dat personeelsleden 
zich blijven concentreren op het concreet maken 
van de onderwijsvisie. 

3.8 0.4 Visiegericht - SC - PTP - 31/01/15 - R:8 

De schoolleiding gaat periodiek met 
medewerkers in gesprek om de kwaliteit van 
het functioneren te volgen en te bevorderen. 

4.0 0.0 Personeel - OM - ZE - 31/12/14 - R:1 


