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Voorwoord
De indeling van het schoolplan 2019-2023 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van Stichting
Christelijk Basisonderwijs De Greiden en de beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze
schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de focus voor onze kwaliteitszorg. Dit betekent, dat
wij deze beleidsterreinen:
1. Beschrijven
2. Periodiek (laten) beoordelen
3. Borgen of verbeteren

Wat beloven we?
Doen wij wat we beloven?
Wat moeten wij borgen? Wat verbeteren?

De onderscheiden beleidsterreinen komen (deels) overeen met de kwaliteitsaspecten die de Inspectie van
het Onderwijs onderscheidt (2018) in haar toezichtskader (zie ook document: kwaliteitsprofiel van De
Ark).
We hebben als team teruggekeken op het vorige plan en vervolgens onze nieuwe plannen geformuleerd.
In het schoolplan zijn hoofdstukken opgenomen (zie inhoudsopgave) die nader ingaan op de doelen die
we stellen ten aanzien van de genoemde beleidsterreinen
Namens het team van De Ark,
Greet Stulp
directeur
CBS De Ark
Ds. L. Touwenlaan 44a
8754 BT Makkum
Postadres: Postbus 86
8754 ZP Makkum
Tel. 0515 231561
Email: post@arkmakkum.nl
Website: www.arkmakkum.nl
Brinnummer 09NO
Bestuursnummer: 42604

Elk kind een passende koers
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Hoofdstuk 1

Inleiding

Doelen en functie van het schoolplan

Ons schoolplan beschrijft, binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van CBO De Greiden in de
eerste plaats onze kwaliteit: Onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken van
ambities (fase to plan).
Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze
sterke en zwakke punten, en daarmee op onze verbeterdoelen (fase to check) voor de komende vier jaar.
Het schoolplan functioneert daardoor als verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de
overheid, het bevoegd gezag en de ouders, en als planningsdocument (wat willen we wanneer
verbeteren?) voor de planperiode 2019-2023.
Op basis van ons vierjarige Plan van Aanpak stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op (mede
bepaalt door het kwaliteitsprofiel), deze vinden vereenvoudigd terug in de groepsmappen van de
leerkrachten (A4). In een evaluatie / jaarverslag blikken we elk jaar terug, of de gestelde verbeterdoelen
gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.
Naast onze planning is er ten alle tijden ruimte voor expeditie: doen, evalueren, bijstellen en doen…Dit
zonder ver vooruit plannen, kleine veranderingen aanbrengen en op deze manier creëren.
Procedures voor het opstellen en vaststellen van het schoolplan
Het schoolplan is door de directie opgesteld in overleg met het team en in overleg met het team van
collega directeuren. De teamleden hebben meegedacht over de invulling van de verschillende
hoofdstukken. De komende vier jaar bespreken we op schoolniveau planmatig hoofdstukken van ons
schoolplan met elkaar. Daarnaast stellen we aan het einde van ieder schooljaar het jaarplan voor het
komende jaar samen vast.
Toelichting op de leercirkel (LC)
To Plan
Kwaliteitsplanning
Richting bepalen
Wat beloven we?
Wat beloof ik?

Directie en team
Operationalisatie missie en visie
Bepalen schooldoelen
Bepalen persoonlijke doelen

In de eerste fase gaat het om bepalen van de koers van de school. Het centrale woord is “richting”
(bepalen). Welke kant gaan we op? Parallel daaraan verloopt de persoonlijke ontwikkeling: waar kan
men op rekenen? Welke professionele bijdrage lever ik?
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To Do
Koersen
Schooldoelen in de praktijk brengen
(2)
Doen wat we beloven
Doen wat ik beloof

Directie en IB enTeam:
Schooldoelen realiseren
Persoonlijke doelen realiseren

In de tweede fase gaat het om doen, om uitproberen. De Ark experimenteert met de afgesproken
ambities. Ze proberen ze in de praktijk te brengen. Daarbij is ruimte voor expeditie en eventueel stellen
we na evaluatie de koers bij. Dat geldt ook voor de individuele medewerker: iedereen probeert te doen
wat er is afgesproken.
To check
(3)

Kwaliteitsbeheersing
Onderzoeken
Doen we wat we beloven?
Doe ik wat ik beloof?

Directie en IB.
Bevragen + analyseren (bestuderen)
Realiseren we de schooldoelen?
Realiseer je je persoonlijke doelen?

Fase 3 is de controlefase. Een school onderzoekt of de ambities (of eventueel nieuw ontstane ambities)
in voldoende mate worden gerealiseerd. (2016,2017,2018 maakten we naast eigen analyse gebruik van
een audit) Vinden wij, vinden anderen, dat we op een goede wijze doen wat we “beloven”, wat we
afgesproken hebben. De controle leidt tot scores of meningen die nader geanalyseerd worden. In het
verlengde hiervan geldt dit ook voor de persoonlijke doelen: realiseer ik die in voldoende mate?
V-Plan
Inspireren
(4)
Wat pakken we aan?
Wat pak ik aan?

Moreel binden aan de uitvoer, directeur en team
Teamontwikkelplan (TOP) opstellen
Persoonlijk ontwikkelplan (POP) opstellen

In fase 4 trekt het team, maar ook het individuele teamlid consequenties uit de bevindingen. Wat gaan
we doen? Wat ga ik doen? We nemen ons voor om bepaalde aspecten te verbeteren. We ondersteunen
elkaar daarbij.
To Act
(5)

Kwaliteitsverbetering
Uitvoeren
Verbetering(en) realiseren
Verbetering(en) realiseren

Directie
Plan realiseren (team)
Realiseren teamontwikkelplan (TOP)
Realiseren persoonlijk ontwikkelplan (POP)

De vijfde fase is de fase van het “doen”. Bij “to do” (fase 2) ging het om het realiseren van de ambities,
bij deze fase om het waarmaken van de voorgenomen verbeteringen. Een essentieel verschil. Anders
gezegd: fase 2 richt zich op het praktiseren van de doelen, fase 4 op het in praktijk brengen van de
school-verbeterdoelen en de persoonlijke verbeterdoelen.
Gesprek
(6)

Bespreken
o.a. SCRUM, dialoog PV’s.
Teamgesprek
Evaluatiedag (2 x per jaar): verbeterdoelen gerealiseerd?
Functioneringsgesprek (FG) Persoonlijke doelen gerealiseerd?
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Verwijzingen
Ons schoolplan is een rompplan. Wij verwijzen o.a. naar de volgende beleidsstukken die ter inzage
liggen bij de directeur van de Ark:
Strategisch beleid CBO De Greiden (koerslijnen)
Schoolgids
Jaarplannen
Kwaliteitsprofiel
Zorgprofiel
Meerjarenplanning Leermiddelen
Document Actief Burgerschap en Sociale Integratie [visie, doelen en aanbod]
Rekenbeleidsplan
Taalbeleidsplan
Cultuurbeleidsplan
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Hoofdstuk 2

Schoolbeschrijving

Kenmerken school
CBS De Ark
Bezoekadres: Ds. L. Touwenlaan 44a
8754 BT Makkum
Postadres: Postbus 86
8754 ZP Makkum
Tel. 0515 231561
Email: post@arkmakkum.nl
Website: www.arkmakkum.nl
Brinnummer: 09NO
Onze school is één van de scholen van CBO De Greiden
Naam stichting: C.B.O. De Greiden
Bezoekadres: Dorpsstraat 70
8759 LE Exmorra
Tel.0515 577560
Email: info@cbodegreiden.nl
Website: www.cbodegreiden.nl
Bestuursnummer: 42604
De Ark is een basisschool voor christelijk onderwijs in Makkum, gelegen vlakbij de kop van de
Afsluitdijk in Friesland. De school staat centraal aan de Ds. L. Touwenlaan, belangrijke toegangsweg tot
het centrum van het dorp. In Makkum zijn nog twee basisscholen gevestigd: een voor Rooms-Katholiek
en een voor openbaar onderwijs. Tussen de drie scholen onderling zijn afspraken gemaakt over het
houden van open dagen (werving) en over het eventueel overnemen van leerlingen van elkaar en over
enkele dorpsactiviteiten. Qua onderwijsinhoudelijke zaken werken we allen los van elkaar.
Kenmerken directie en leraren
De directie van de school bestaat uit een directeur. De directeur staat in het schoolleidersregister en
houdt haar kennis op peil (herregistratie). De directie van de school wordt bijgestaan door een intern
begeleider. Het aantal lesgevende teamleden (exclusief directeur) is per 01-01-2019: 13. Er is een
onderwijsassistente die groepen 3 t/m 8 werkt. Er is een onderwijsassistent die in groep 1 en 2 werkt
zodat de pauzes van de leerkrachten geborgd kunnen worden. De school beschikt daarnaast over een
vrijwilliger (telefoon en hand en spandiensten) en twee schoolschoonmakers. Ons team kent een aantal
specialisten: de IB-er, de reken coördinator, de taalcoördinator. in 2020 hoopt een andere collega
cultuurcoördinator te zijn en 2020-2021 heeft de school een ICT specialist, zoals in de planning staat.
Kenmerken leerlingen:
Het zijn met name kinderen uit Makkum en directe omgeving die onze school bezoeken. Daarnaast
komen er ook kinderen uit Schraard, Idsegahuizum, Gaast, Kornwerd, Wons, dit zijn de dorpjes in de
nabije omgeving, waar geen christelijke basisschool aanwezig is.
Onze school telt zo’n 55 % Friestalige leerlingen , naast 43 % Nederlandstalige leerlingen en 2%
anderstaligen van huis uit. De kinderen van De Ark komen uit verschillende milieus met uiteenlopende
pedagogische achtergronden. De ouders hebben met name banen in het toerisme (middenstand), visserij
en scheepsbouw en agrarische sector. De meerderheid van de ouders heeft middelbaar of lager
beroepsonderwijs genoten. Er zijn vijf gezinnen met een OTS.
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Zowel de ouders als de kinderen blijken “doeners”. (bron: analyse leerlingen -enquête ). Veel
vrijwilligers bij activiteiten, minder belangstelling bij lezingen en voorstellingen.
De cultuur van Makkum is die van een gesloten gemeenschap (info wijkagenten), waarbij soms
informele regels boven afspraken staan.
In het jaarverslag (na afloop van het schooljaar) staan veel van de kindkenmerken benoemd per groep.
De school heeft doorgaans per schooljaar ongeveer 168 leerlingen en er wordt gewerkt in 8 jaargroepen.
De voertaal tijdens het onderwijsleerproces is Nederlands, Engels of Fries. De Ark is een drietalige
school. De Nederlandse woordenschattoets scoort op de Ark relatief laag, vandaar dat er veel aandacht
voor taal is (zie rooster).
Op maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag zijn alle kinderen in hun eigen klas. Op woensdag wordt
er tegemoet gekomen aan individuele leerdoelen waarbij kinderen naar de leerroute gaan (of blijven)
die bij hen past: Bijvoorbeeld: De plus-klas, de klus-klas, en ook sinds 2019-2020 de pilots: doe-klas en
cultuurklas. Ook kan het kind de eigen leerdoelen volgen in eigen klas.
In het kader van Passend Onderwijs dragen wij zorg voor een goede begeleiding van alle bij ons
ingeschreven kinderen. Het welbevinden van de leerlingen is bij ons leidend. In situaties waarin De Ark
geen gewenste begeleiding (meer) kan bieden zullen we de ouders begeleiden in het vinden van een
passende school voor het kind.
Elk jaar werken we met een Jaarplan, afgeleid van het schoolplan 2019-2023.
Wij zoeken (expeditie) continu naar een balans tussen HGW (onderwijs-behoeftes,
ondersteuningsbehoeftes) , EGW (balans tussen ‘doen” en “denken” , de leerstof in de context
(excursies e.d.) en OGW: we willen optimale resultaten. De resultaten zijn belangrijk en worden
planmatig geëvalueerd. Dit gebeurt individueel in de weektaak , en minimaal twee keer per jaar op
groepsniveau (zie zorg verkort) en schoolbreed twee keer per jaar in de diepte-analyse welke teambreed
wordt besproken en geëvalueerd.
Vanuit het jaarplan komen de sprints waarin wij gezamenlijk de (ontwikkelings)onderwerpen uitdiepen
en vormgeven. (zie jaarplan in de groepsmap).
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In het kader van schoolplan 2019-2023 zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en
extern) en bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We
houden daarmee rekening in ons beleid en onze beleidskeuzen.

INTERN

EXTERN

KANSEN
Schoolverbetering
Inspectie/ audit
Professioneel team
Professionaliseren van het
team (kennisontwikkeling)
Kwaliteiten en talenten team
Betekenisvol onderwijs
Talentontwikkeling
Passend onderwijs
Gedeeld leiderschap,
Samenwerken: SCRUM
Professionele expertise
Begeleiders adviseurs
Contacten bedrijven
Goede contacten ouders
Excursies
Contacten
Jeugdzorg/jeugdhulp
Contacten wijkagent
Ondersteuning cluster 2
Kindercoaching
Rots & water,
gedragsdeskundige
Beeldcoaching

BEDREIGINGEN
Krimp
Doorlopende zorg en
begeleiding van leerlingen
Bezuinigingen
Overvraging lk. bij speciale
kindkenmerken
Administratie
Waan van de dag

Financiële positie
Eisen inspectie (resultaten)
Administratie (teveel door
vraag externen)
Contacten bedrijven
(Afdrijven van focus
onderwijs)
Contacten Jeugdzorg
(Afdrijven van focus
onderwijs)
Contacten wijkagent
(Afdrijven van focus
onderwijs)
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Hoofdstuk 3

Het onderwijskundig beleid

De missie van de school
Onze missie is: de kinderen leren dat ze er mogen zijn, dat ze zich mogen ontwikkelen (in de brede zin)
Daarbij creëren we een veilige omgeving. De school is daarbij een oefenplaats van leren en samen
ontwikkelen.
De Visie:
Veiligheid, liefde en gelijkwaardigheid zijn de kernwaarden. De Ark streeft er naar kinderen op te leiden
tot volwaardige wereldburgers. We streven naar een sociaal en veilig klimaat, naar vertrouwen,
verbinding, verantwoordelijkheid. Ruimte voor eigenheid en talenten. We streven naar een lerende
organisatie met een hoge mate van zelfsturing (eigenaarschap en verantwoordelijkheid).
CBS de Ark wil een passende koers voor ieder kind. Het onderwijs is steeds meer adaptief, gericht op
de basisbehoeften van kinderen: autonomie, competentie en relatie. Er is voortdurend (zowel planmatig
als incidenteel) een dialoog over ondersteuningsbehoeftes.
We handelen zowel planmatig (jaarplannen, weektaken) als onderzoekend (expeditie).
Gelijkwaardigheid en respect in de interacties leerling, ouder, leerkracht staan centraal. Goed , oprecht
contact vinden wij belangrijk.
We geven onderwijs op maat. Onderwijs afstemmen door o.a. plus- en een klusklas (zie beleidsplannen).
In 2019 starten we de doe-klas en cultuurklas (expeditievorm).
We streven een lerende organisatie na, we leren van elkaar en door elkaar o.a. door SCRUM.
Vanuit de planmatigheid borgen we onze afspraken (o.a. analyses van de sprints), daarnaast is er ook
ruimte voor experimenten.
De school is een oefenplaats van leren en samen ontwikkelen. D.w.z. zowel aandacht voor sociale
emotionele ontwikkeling (Samenwerken en zelfstandig werken) als de didactische ontwikkeling (scores
op toetsten). Kwalitatief (Opbrengstgericht werken ) goed onderwijs in een (sociaal emotioneel) veilig
klimaat.
We streven naar balans tussen:
 Handelingsgericht Werken: rekening houden met de pedagogische en didactische
ondersteuningsbehoeftes
 Ervaringsgericht Werken: leren vanuit ervaring en een betekenisvolle context
 Opbrengstgericht Werken: passende en voldoende opbrengsten voor rekenen en taal
De school staat voor een open christelijke school. Liefde (respect voor jezelf en de ander) en
duurzaamheid (respect voor de aarde) zijn de kernwaarden vanuit onze christelijke identiteit.. (care for
me, care for you, care for all)
De naam van onze school is “De Ark”. Als één familie maken mens en dier in de ark met Noach een
grote reis. Na deze reis was er de regenboog, een teken van belofte. De verschillende kleuren van de
regenboog betekenen meer dan de optelsomvan onze talenten. De school is een gemeenschap in een
kleurrijke maatschappij. Ouders, kinderen, team en bestuur inspireren elkaar met het oog op een
toekomst van geloof, hoop en liefde.Vanuit dit uitgangspunt geven wij de kinderen goed onderwijs
binnen de kaders die de wet ons voorschrijft.
Wij bouwen aan een veilige school. De aandacht voor het omgaan met elkaar is beschreven in het beleid
van de sociaal emotionele ontwikkeling. Bij problemen op het gebied van gedrag, pesten,
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onverschilligheid, gaan we in gesprek met de kinderen. We geloven in oplossingsgerichtheid en werken
met peergroepen (zie ons anti-pestprotocol) Als dat niet voldoende is wordt er contact opgenomen met
de ouders. Samen zijn knelpunten op te lossen en kunnen wij, ouders en leerkrachten, de kinderen
vaardigheden leren, die belangrijk zijn voor het sociale contact nu en later in de maatschappij.
We werken met vaste leerkrachten voor de groepen. De school hecht veel waarde aan rust, structuur en
regelmaat. Daarnaast komen we tegemoet aan de behoeftes van onze populatie en doen mee aan veel
acties die vanuit het dorp worden geïnitieerd. We doen mee aan de sportactiviteiten (klinniks en
schoolwedsrijden) en de culturele activiteiten (visserijdagen). We werken samen met o.a. Scheepsbouw
de Vries waarbij 1x per jaar gezamenlijke activiteiten worden georganiserd.We bieden een opgeruimde
fleurige uitdagende omgeving (balans tussen ASS-vriendelijk en creatief uitdagend). We geloven in
samenwerken en synergie. We kijken naar de kinderen, naar elkaar en de ouders, waarbij we inspelen op
verschillen, elkaar waarderend vanuit de kwaliteiten.
Het geven van goed onderwijs zien wij als prioriteit nummer één. De school staat bekend om een goede
zorgstructuur, met inachtneming van de planningscirkel en de extra begeleiding van leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften.

De visie op het jonge kind
Wij geven onderwijs waarbij kinderen kind mogen zijn. In groep 1 en 2 gaan we uit van de
belangstellings- en belevingswereld van de kinderen van het kind. Er wordt gewerkt met speel- werk en
ontdekhoeken met als functie: spelend en ontdekkend leren. Behalve aan creatieve en expressievakken
waar kinderen zich leren uiten, wordt er veel aan taal- en rekenontwikkeling gedaan door middel van
spellen, liedjes, prentenboeken, werkjes enz. Goed luisteren en spreken zijn belangrijke vaardigheden
voor de gehele ontwikkeling. De eigen lijn in de ontwikkeling is niet alles bepalend voor het aanbod. De
voortgang wordt ook afgezet ten aanzien van de gewenste lijn. We gebruiken gegevens van de
voorschoolse periode (dossier en warme overdracht), observaties in de groep (onderbouwd). Er is een
geleidelijke overgang van de thuissituatie naar de schoolse situatie (Eerst brengt de leerkracht groep 1
een huisbezoek, waarbij het kind de juf vanuit een veilige situatie leert kennen. In overleg met de ouders
kan het kind een aantal keren proefdraaien. Vanaf vier jaar mag het kind volledig mee draaien, maar dit
kan ook opgebouwd worden afhankelijk van de behoefte van het kind. Tijdens het eerste schooljaar is
het afhankelijk van de signalering of een kind een verrijkings-aanbod of eventueel extra aandacht krijgt.
Het kan zijn dat een kind iets moeilijk vindt (extra aandacht nodig) of dat het juist extra uitdaging nodig
heeft. Als er onvoldoende resultaat is bij de aanpak, kan de leerkracht extra hulp zoeken bij collega’s
van de onderbouw en/of bij de interne begeleider. Wij vinden het van belang dat u als ouders betrokken
bent bij de ontwikkeling van uw kind. De overgang van informeel leren naar formeel leren gebeurt
geleidelijk. Ook in groep drie zijn ontwikkelings spelletjes en veel rekenspellen. Het kind wordt op deze
manier spelenderwijs begeleidt naar het formele leren. In de school worden vanaf begin groep 3
methodeafhankelijke toetsen vergeleken met methodeonafhankelijke toetsen. Hiermee krijgen wij
inzicht in de prestaties van de kinderen.
In personeelsvergaderingen en leerlingenbesprekingen worden de uitkomsten en vervolgstappen voor
alle leerlingen besproken. Wij leren door samen over onderwijs te praten en bij elkaar in de groep te
kijken. We versterken onze deskundigheid door scholing en door ons functioneren aan elkaar te
spiegelen. Waar mogelijk maken we gebruik van elkaars expertise. We vergaderen twee keer per week
via de methode SCRUM, waarbij we elkaar ondersteunen om goed onderwijs te geven. Als school
leggen wij verantwoording af aan het bestuur van CBO De Greiden.

Missiebeleid
Beleid om de missie/visie levend te houden:
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Missie, slogan en kernwaarden komen 1 x per jaar aan bod in een personeelsvergadering. Missie en
slogan minimaal één keer in de drie jaar herijken. Missie en visie zijn opgenomen in het schoolplan, de
schoolgids, de jaarplannen en op de website.

Slogan en kernwaarden
Onze slogan is: ‘elk kind een passende koers!”

Wij streven naar een school waar ieder kind een passende koers kan varen.
Het is onze ambitie dat De Ark een school is en blijft, waar iedereen zich veilig voelt en de eigen
ontwikkeling kan vormgeven. Daarbij staan betrouwbaarheid en respect voorop. We stimuleren elkaars
ontwikkeling positief en inspireren elkaar om oplossingsgericht te denken. We werken vanuit veiligheid
naar (zelf) vertrouwen, naar verbinding en verantwoordelijkheid.

Streefbeelden
Voor de komende vier jaar zijn de volgende richtinggevende uitspraken van belang voor onze
activiteiten en prioritering:
Alle methoden die op school worden gebruikt, voldoen aan de kerndoelen. Ook voor de vakken waar
geen methode voor wordt gebuikt, is er een planning gemaakt waarbij alle kerndoelen aan bod komen.
Voor handleidingen van aanpak zie ook:
 Protocol Greidengroep Leren Leren (plusklas)
 Protocol Greidengroep Leren Doen (klusklas)
 Zorgprofiel ( met daarin opgenomen ook het schoolondersteuningsprofiel en aandacht voor het
systeem van (extra) ondersteuning).
Op onze school wordt systematisch (gestructureerd) aandacht geschonken aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling, zie KANVAS ( zie stap 2 bij zorgverkort). Op onze school streven we voortdurend naar
passend onderwijs, werkend vanuit ondersteunings - en onderwijsbehoeftes.
We werken op De Ark planmatig aan onderwijsverbetering (zie jaarplannen en evaluaties), waarbij alle
ontwikkelingen jaarlijks worden vastgelegd in ons kwaliteistprofiel. Dit is een organisch document,
waarin een overzicht wordt gegeven van hoe De Ark ervoor staat volgens onszelf (diepteanalyse, WMK,
jaarverslag), ouders en kinderen (enquêtes), inspectie en auditoren. Door zowel onszelf te beoordelen en
ook externen te vragen krijgen we een goed beeld van onszelf en van de onze ontwikkelingspunten.
Alle documenten die hiervoor gebruikt worden liggen ter inzage bij de directeur.
Alle medewerkers werken samen om een positieve oplossingsgerichte cultuur te creëren.
Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de
schoolontwikkeling, o.a. uitgewerkt in hun POP. Op onze school werken leerlingen zelfstandig en
coöperatief (samen). Op onze school wordt opbrengstgericht gewerkt, handelingsgericht gedacht en
ervaringsgerichte opdrachten gegeven.
We werken vanuit een betekenisvolle context waarbij we veel dingen doen (ondersteuningsbehoefte),
zoals excursies, gastsprekers, rekenen waarbij we zelf vanuit de context zaken ondernemen.
Op onze school komen kinderen in aanraking met en krijgen ze kennis van de talen Nederlands, Fries en
Engels. De schriftelijke en de mondelinge Nederlandse taal heeft een grote plek op het rooster. Kinderen
met een taalachterstand worden door voorlezen (m.b.v. oudere leerlingen, vrijwilligers en ouders),
maatjeslezen, vertellen, drama enz. als het ware “ondergedompeld” in taal.

Lesgeven (pedagogisch-didactisch handelen)
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Lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide
facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Primair staat de relatie: oog hebben voor het individu,
een open houding, wederzijds respect, oplossingsgericht werken.
Het kind mag weten: ik mag er zijn! dit is de slogan van onze jaarlijks talentendag. Belangrijke
pedagogische noties zijn: respect voor jezelf en de ander, zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid,
kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking.
Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van belang:
interactief en afgestemd lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
onderwijs op maat geven:
 differentiëren
 gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
 een kwaliteitsvolle instructie verzorgen
 kinderen zelfstandig (samen) laten werken
 kinderen leren denken en handelen volgens strategieën
Bij SCRUM hanteren we minimaal 1x per jaar de richtlijnen van een effectieve les:
(vanaf 2018 gebruiken we daarvoor: SLIM: 4 sleutels voor een effectieve les, Theo Wildeboer e.a.)
Aspecten:
 afstemmen
(2017-2018)
 het lesdoel
(2018-2019)
 actieve betrokkenheid
(2018-2019)
 de kortste weg naar Rome
(2019-2020)
 afhankelijk van de scores van ons kwaliteitsprofiel gaan we hier jaarlijks mee aan de slag.
Bij voortschrijdend inzicht zullen we ander “tools” gebruiken om de kwaliteit te vergroten.

Zorg en begeleiding
Onze school besteedt veel aandacht aan de zorg en begeleiding van de leerlingen. De ontwikkeling van
de leerlingen wordt gevolgd met behulp van Cito-toetsen (cognitief) en KanVas (sociaal-emotioneel),
daarnaast spelen observaties van de leerkrachten een grote rol. De zorg richt zich op het wegwerken of
verkleinen van onderwijsachterstanden (leerprestaties) en ontwikkeling van de talenten en het
verbeteren van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Elk kind heeft recht op onderwijs dat hem of haar
uitdaagt en dat optimaal aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Extra zorg krijgen daarom
ook de kinderen die een uitzonderlijk hoge score laten zien of – na onderzoek- blijken onder te
presteren. Zo krijgen ook kinderen extra zorg als het onderwijsproces stagneert en de leerling (met
uitsstroomprofiel BB) meer via de praktijk kan leren. De toetsresultaten beschouwen we als indicatief.
De normeringen vanuit de onderwijsinspectie zien wij als minimumdoelen. Deze is zichtbaar in de
analyse en monitoring die de intern begeleider twee keer per jaar samenstelt. Daar waar mogelijk
clusteren we leerlingen, zoals dat te zien is in werkvormen en weekoverzichten. De zorg richt zich op
alle leerlingen. De focus richt zich vaak op de zorg voor de IV- en V-leerlingen maar ook de IIIleerlingen zijn belangrijk als potentiële uitval. De leerlingen worden besproken met de IB-er tijdens de
leerlingenbespreking.
Als school streven we naar de minimumdoelen van de inspectie en daarnaast willen we talenten
ontwikkelen en kinderen laten ervaren dat ze er toe doen: er mogen zijn.

Onderwijskundig concept
Kenmerkend voor De Ark zijn de volgende uitgangspunten:
Een veilig pedagogisch klimaat is de basis voor het leren, presteren en welbevinden.
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De school werkt met het leerstofjaarklassensysteem, met daarnaast op woensdag groepsdoorbroken
vormen: de plusklas (borging), klusklas (implementatie), de doe- (pilot 2019) en de cultuur klas (pilot
2019) Wij volgen de SLO doelen.

Onze onderwijskundige speerpunten
Onze school heeft een aantal principes vastgesteld voor kwalitatief goed onderwijs. Ten aanzien van
ons onderwijs (effectief onderwijs) zoeken we naar een goede balans tussen de aandacht voor de
cognitieve ontwikkeling en de sociaal/emotionele ontwikkeling van de kinderen. Van belang zijn de
volgende aspecten:
Op maandag dinsdag donderdag en vrijdag zijn de leerlingen in eigen groep. Op woensdag werken de
kinderen aan de eigen leerdoelen. Dit kan in de plusklas, in de klusklas of in eigen groep. De leertijd
wordt effectief besteed. Het leren van de leerlingen (en hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes)
staat centraal. We bieden de leerstof betekenisvol aan (excursies, doe-dagen, geïntegreerde methode
WO ,cultuur en techniek) en we werken opbrengstgericht. We bespreken de resultaten op verschillende
momenten:
- (PDCA) in de weektaak (leerling-niveau) (a.h.v. “begeleidingsdocument bij de weektaak”)
- op groepsniveau (minimaal twee keer per jaar na de cito) a.h.v. “zorg verkort”
- op schoolniveau (minimaal twee keer per jaar na de CITO) a.h.v. de “diepte analyse”
Er wordt in de eigen groep gewerkt met het BHV-model (basisstof, herhalingsstof, verrijkingsstof)
(zie weektaken)
De leraren passen hun onderwijs aan gelet op de kwaliteiten van een kind, een groepje of de groep als
geheel. Leerkrachten zorgen voor een ordelijk en gestructureerd klimaat dat geschikt is voor leren en
onderwijzen. De communicatie (interactie) tussen de leerkracht en de leerlingen en de leerlingen
onderling verloopt respectvol. Zo ook de communicatie van en naar de ouders.
De leraren zetten waar mogelijk aan tot het werken met (behulp van) ICT-middelen.
De zorg en begeleiding is een dagelijks onderdeel van het handelen van de leraren.

Godsdienst
Onze school is een christelijke basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is
verweven in het onderwijs. Ook besteden we structureel en expliciet aandacht aan geestelijke
stromingen. We zien een sterke relatie zien tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele
ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden) en actief
burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar
omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. In relatie met de
leerlingenpopulatie besteedt de school beperkt aandacht aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen
worden aan een bepaalde levensbeschouwing.
Expliciete godsdienstige vorming vindt in onze school plaats op verschillende momenten:
- in de lessen 'godsdienst/levensbeschouwing’ m.b.v. Trefwoord
- op andere momenten, zoals dagopeningen, vieringen en festiviteiten; m.n. het kerstfeest en talentendag
- in het kader van het vakgebied ‘geestelijke stromingen’.
Onze ambities zijn:
We besteden aandacht aan godsdienstige vorming (christelijk basisonderwijs)
We besteden aandacht aan levensbeschouwing bij andere vakken (integraal)
We besteden expliciet aandacht aan verschillende geestelijke stromingen
We besteden gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (waarbij het accent ligt op
omgaan met jezelf, de ander en de omgeving).
We besteden gericht aandacht aan actief burgerschap en sociale cohesie (zie burgerschapsplan)
We laten leerlingen bewust kennismaken met de verschillen in de samenleving
Op school besteden we samen met de ouders extra aandacht aan het kerstfeest en het talentenfeest.
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Beoordeling
De ambities worden 1 x per jaar beoordeeld door de directie en het team op de evaluatie dag (einde
schooljaar)

Verbeterpunten (2019)
We laten leerlingen bewust kennismaken met de verschillende culturen in de samenleving

Leerstofaanbod en toetsinstrumenten
Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. De methodes
worden bij de hoofdvakken integraal gebruikt door de leraren. Voor de toetsing van de leerstof maken
we gebruik van methode-onafhankelijke en methodegebonden toetsen. Ten aanzien van leerstofaanbod
hebben we de volgende ambities vastgesteld:
Onze methodes voldoen aan de kerndoelen (zie overzicht)
We gebruiken voor Taal en Rekenen methodegebonden toetsen (zie overzicht)
We hebben een plan wanneer we nieuwe methodes/werkwijzes kiezen.
Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn
Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen
Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling (zie rooster
kanvas)
De school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap (zie beleidsplan)
Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT
Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor intercultureel onderwijs
Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs
Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor techniekonderwijs (geintegreerd in WO)
Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor meertalig onderwijs (Basisniveau)
In het leerstofaanbod voorziet in extra taal (woordenschat, begrijpend lezen, spelling en
(redzaamheids)lezen.
We streven naar meer balans in het leerstofaanbod (muziek op het rooster) tussen de cognitieve en de
creatieve vakken. Geintegreerd WO, cultuuronderwijs (pilot cultuurklas ’19) en daarnaast in de
verlengde schooldag met diverse workshops waar kosteloos en vrijblijvend op ingeschreven kan
worden.

Beoordeling
De ambities worden 1 x per jaar beoordeeld door de directie en het team op de evaluatiedag.

Verbeterpunten
(2019) Het leerstofaanbod voorziet in integratief W.O met techniek en cultuur onderwijs.
Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor meertalig onderwijs, die past bij de visie van de school
(basisniveau)
We zijn gestart met redzaamheids lezen, volgen de ontwikkelingen o.i.v. Luc Koning, dit wordt de
komende tijd uitgebouwd.
Schema Vakken – Methodes – Toetsinstrumenten (2019)

Vak
Taal

Methodes
Onderbouwd

Toetsinstrumenten
Onderbouwd (volgsysteem)
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Taal in Beeld
Real English (Engels)
(dit wordt 2020 vervangen)

Lezen

Spelling

Spaor 8
Veilig Leren Lezen (KIM)
Estafette 2 (ev. verv. 2020)
Nieuwsbegrip XL
(2020 ev. vervangen)

Spelling in Beeld

Rekenen

Pluspunt verkort (snappet) 4
t/m 8
(2020 onderzoeken in welke
mate snappet geschikt is
voor onze populatie)
Gerichte, onderbouwde
Rekenspelletjes groep 3
Aardrijkskunde
W.O 2020
Geschiedenis
W.O
Techniek en Natuur W.O
Klusklas op
woensdag
Doeklas op
woensdag
Crea

Cultuurbeleidsplan

ICT

Sociaal Emotionele
ontwikkeling

Methodegebonden toetsen (groep 3 t/m 8)
(2020 vervangen)
Anglia-examen groep 7 en 8 (ev. 2020
vervangen en/of geen officieel examen)
Fries examen groep 8
CITO – DMT (Luc Koning) (groep 3 t/m 8)
AVI
Protocol Leesproblemen – Dyslexie
CITO-Technisch lezen (groep 3 en 4)
CITO-Begrijpend Lezen (groep 4 t/m 6)
Methodegebonden toetsen (groep 3 t/m 8)
Methodegebonden toetsen (groep 3 t/m 8)
CITO-Spelling (groep 3 t/m 8)
Methodegebonden toetsen (groep 3 t/m 8)
Cito Rekenen (groep 1 en 2)
CITO-Rekenen Wiskunde (groep 3 t/m 8)
Bareka (groep 4-8)
Zaken van Zwijsen?
idem
idem

SLO doelen

portfolio

SLO doelen

portfolio

Inspiratie door o.a. cultuur
coördinator
En inspiratiedag
Cultuur klas op woensdag
- drama
- beeld vorming
- cultureel erfgoed
- muziek
o.a. snappet
(effectiviteit wordt
onderzocht)
- Kanjertraining
- anti-pestprotocol
- Anti-pest
coördinator: Greet
Van pesten naar
samenwerken met
peergroepen
- Oplossinggerichte
aanpak m.b.v ouders

Creatieve middag

Portfolio
presentaties

Observaties leerkracht

-

KanVas (groep 1 t/m 8)
Kindgesprekken

-

Enquêtes scholen op de kaart
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Overige toetsing

Papieren toetsen

Zie toetskalender
Eindtoets (groep 8) Ieptoets

Studievaardigheden
Verkeer
VVN-abonnement

CITO – groep 8
Theoretisch en praktisch verkeersexamen groep
8

Burgerschap

Ieder jaar diverse activiteiten (zie beleidsplan)
Observaties van leerkrachten
EHBO certificaat groep 7

Planmatige opbouw
begrippen van 1 t/m8

In 2019 besluiten we om opnieuw papieren toetsen te gebruiken in verband met de
ondersteuningsbehoefte van de leerlingen (zie diepte analyse)

Taal-leesonderwijs, zie tevens taalbeleidsplan 2019-2023
Het vakgebied Nederlandse taal (m.n. de woordenschat) krijgt, op basis van de leerlingenpopulatie- veel
aandacht in ons curriculum. We leren de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om
effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om
de taal adequaat te leren gebruiken. Bij alle andere vakken wordt taal gebruikt. Het is belangrijk dat
kinderen goed kunnen lezen, omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken beter kunnen
begrijpen en gebruiken.
Onze ambities zijn:
Onze school beschikt over een up-to-date taalbeleidsplan (2019-2023)
Onze school beschikt over een gekwalificeerde taalcoördinator (2019,Uilkje Joustra)
De school werkt in de groepen 1 en 2 met Onderbouwd en behaald de doelen
De school beschikt over een goede methode voor aanvankelijk leesonderwijs (met veel
differentiatiemogelijkheden): Instap onderbouwd – Veilig leren lezen KIM-versie vanaf 2019
De school beschikt over goede (actuele) methodes voor taal, begrijpend lezen en technisch lezen
(wordt 2020 opnieuw bekeken)
De school doet mee aan het onderzoek redzaamheidslezen van Luc Koning vanaf 2019 omdat we
achter de visie staan dat snelheid soms afbreuk doet aan begrijpend lezen bij onze populatie.
De school besteedt meer tijd aan taal- en woordenschatonderwijs dan de gemiddelde school (zie rooster)
De school besteed tijd aan mondelinge taal (zie rooster)
De school geeft technisch lezen in alle groepen (t/m groep 8)
De school heeft normen vastgesteld voor het leesonderwijs (zie diepte analyse)
Kinderen die uitvallen op technisch lezen krijgen extra leertijd o.a. estafettelezen en tutorlezen. Wij
bevorderen de motivatie. Ouders en oudere leerlingen worden als tutor ingeschakeld evenals voorlezen
aan jonge kinderen. we stimuleren het lezen door boeken te etaleren in de school en bezoeken aan de
bibliotheek.
De school beschikt over een Protocol Dyslexiebeleid.
In groep 2 worden de kinderen gescreend door de intern begeleider/leerkracht
Kinderen beleven taal door extra activiteiten, zoals kinderboekenweek, voorleesontbijt, poëziewedstrijd
etc.We gebruiken CITO-toetsen vanaf groep 3 om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen en ons
onderwijs mede op af te stemmen.

Beoordeling
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De resultaten worden 2x per jaar beoordeeld door directie en team en de aanpak eventueel aangepast.
1 keer per vierjaar wordt er m.b.v. de WMK afgestemd of we op koers zitten.

Verbeterpunten
Alert blijven d.m.v. analyses weektaken en de diepteanalyses. Eventueel via de analyse nieuwe acties
uitzetten (PDCA) we denken hierbij creatief en handelen adaptief.

De visie.
Wij halen optimaal rendement uit de energie die wij steken in ons taalonderwijs. Daarom stemmen wij
alle inspanningen op het gebied van taal zoveel als mogelijk op elkaar af met als doel dat verschillende
activiteiten elkaar versterken en bevestigen. We koppelen dit ieder jaar opnieuw in een sprint tijden de
SCRUM (product-owner: taalcoördinator). Dit om ons scherp en alert te houden.
Uitgangspunt is dat ons taalonderwijs interactief is met het accent op sociaal, betekenisvol en
strategisch leren. Kinderen leren taal bij uitstek in interactie met anderen, thuis en op school. Sociaal
leren legt de nadruk op dat feit. Door taal vergroten de leerlingen hun wereld en dat motiveert, vooral
als ze daarbij regelmatig hun eigen interesses kunnen volgen. De oudere kinderen begeleiden de jongere
kinderen, bij bouw, eigen leerdoelen, voorlezen, tutor lezen enz.
Kinderen leren taal met name in situaties die voor hen betekenisvol zijn, omdat zij dan eerder vanuit
zichzelf gemotiveerd zijn. In een rijke en realistische meertalige leeromgeving biedt de leerkracht hen
de kans iets te leren wat hun belangstelling heeft. Wij vinden dat kinderen actief taal kunnen leren.
Daarbij gaat het erom dat zij zelf keuzes leren maken en een eigen betekenis kunnen toekennen aan wat
ze leren.
Strategisch leren houdt in dat kinderen vuistregels leren toepassen bij het plannen, uitvoeren en
evalueren van hun eigen taalgedrag. Het aanleren van strategieën voor begrijpend lezen vormt hiervan
een voorbeeld. Kinderen voeren niet alleen een taaltaak uit, maar bedenken van te voren hoe ze de taak
zullen uitvoeren. Tijdens het proces houden ze in de gaten of alles goed verloopt en na afloop evalueren
ze het proces en het product. Ze controleren zichzelf als het ware. Wij bevorderen het strategisch leren
door onze instructie niet alleen te richten op begrip en inzicht, maar ook op het leerproces. We zoeken
balans tussen leerkracht- en leerling gestuurd onderwijs.
Wij creëren een doorgaande lijn van de voorschoolse periode tot en met het voortgezet onderwijs.
Verschillende domeinen van taal vragen extra aandacht. Met het oog op de specifieke taalsituatie in
Fryslân gaan wij bewust om met meertaligheid. Hierbij zien wij de meertaligheid in Fryslân als een
basis om een rijke leeromgeving voor kinderen te creëren. Wij zijn een talige basisschool die de
leerlingen stimuleert meerdere talen naast elkaar te leren. Wij rusten onze kinderen toe op een actieve
participatie in een maatschappij waarvan, naast de Nederlandse - ook de Friese – en de Engels taal deel
uit maakt. Daarnaast waarderen we ook andere talen zoals pools, arabisch of dialecten die binnen de
school gesproken worden. Hierbij komt het woord respect naar voren.
Bij de vaststelling van TOS (een enkele leerling) begeleidt Kentalis (vanuit hun expertise) de leerling in
de school.
Wij gebruiken taal:
1. Betekenisvol (kinderen durven uitdagen met levensechte situaties om taal levensecht te leren).
2. Functioneel (luisteren, spreken, lezen, schrijven in het perspectief van taalgebruiksdoelen en
functies).
3. Interactief (in activiteiten en heterogene groepen, sociaal - coöperatief leren).)
4. Opbouw en samenhang met nieuw leren, drama.
5. Afwisselend: toepassings- en beheersingsleren. (transfer en vaardigheden).
6. Beredeneerd, uitdagend aanbod voor gr. 1 t/m 8.
7. Gericht op tempo -, niveau - en interessedifferentiatie.
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8. Meertalig taalaanbod / taalontwikkeling (Nederlands, Fries en Engels) gr. 1 t/m 8, een
doorgaande lijn .
9. Expressief, creatief en plezierig.

Doelen m.b.t. taal
De school is sterk gericht op de taalleesontwikkeling van de leerlingen
Wij willen een school zijn met een rijke woordenschatcultuur, waarbij leesmotivatie en mondelinge taal
vast op het rooster staat
Vanaf groep 1 (feitelijk vanaf de peuterspeelzaal) werken we met goede methodes (zie Leerstofaanbod)
In de groepen 1 en 2 wordt veel aandacht besteed aan geletterdheid, mondelinge taalvaardigheid,
begrijpend luisteren en woordenschatonderwijs
In de groepen 1 en 2 werken de leraren methodisch (gestructureerd) aan de taalontwikkeling
In de groepen 1 en 2 wordt gericht aandacht besteed aan klanken en letters
In de groepen 1 en 2 zijn de leraren gericht op het ontdekken van leesproblemen
In groep 3 wordt een goede methode voor aanvankelijk lezen gebruikt
De leraren van groep 3 signaleren en interveniëren tijdig
De school hanteert een taalmethode die voldoet aan de kerndoelen
De school volgt de taalleesontwikkeling van de leerlingen met adequate middelen
Het onderwijs in technisch lezen wordt gegeven tot en met groep 8
De leraren combineren leestechniek, leesbegrip en leesplezier
De leraren zorgen voor differentiatie bij taal.
De school beschikt over (streef)doelen (per groep) van de (taal)leesontwikkeling
De taalleesontwikkeling wordt gevolgd op schoolniveau (diepte analyse)
De leraren beschikken over voldoende expertise op het gebied van taal en lezen
Het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren ondersteunt een goede taalleesontwikkeling
Vanaf groep 5 worden de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid verder ontwikkeld door het
houden van spreekbeurten en het maken van werkstukken
De nadere uitwerking van bovenstaande doelen beschrijven we in het 3TS taalbeleidsplan. De
bijbehorende competenties en criteria worden ieder jaar besproken en geborgd
(voor verder info zie taalbeleidsplan)

Beoordeling.
De beoordeling zal eens per vier jaar plaatsvinden, volgens de procedure welke bij de ontwikkeling van
het 3TS taalbeleidsplan wordt meegenomen
Jaarlijks vindt tevens een beoordeling plaats d.m.v. reflectie (zelf) en bij klassenbezoeken door de
directeur en tussentijdse evaluatie van het jaarplan (implementeren, bijstellen en borgen
beleidsvoornemens). De ontwikkeling, de implementatie, evaluatie en borging van het taalbeleidsplan is
een vast onderdeel op de teamvergadering, evaluatie-dag en jaarlijks Taal-sprint (SCRUM), omschreven
in de onderwijskundige jaarplanning.

Verbeterdoelen.
Zie schoolontwikkelplan en diepteanalyses.
Streefdoelen lezen, spelling en woordenschat
We willen 3 TS op basisniveau

Verbeterplan.
Voor de uitwerking van de verbeterdoelen verwijzen wij naar de diepteanalyses (acties die daar uit
volgen) als onderdeel van het schooljaarplan.
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Technisch lezen
Visie
In een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 werken wij methodisch (met goede methodieken) aan zo hoog
mogelijke opbrengsten voor het (voortgezet) technisch leesonderwijs waarbij we een combinatie maken
tussen leestechniek, luisterbegrip, leesbegrip en vooral leesplezier. Om de, per jaargroep, geformuleerde
doelen te halen hebben wij hoge verwachtingen van de leerlingen. Daar waar nodig passen wij ons
onderwijs, het didactisch handelen dan wel de leestijd aan om deze streefdoelen te halen.
We zetten ons in voor effectieve leesinstructie en maken gebruik DIM of andere heldere
instructiemodellen met convergente differentiatie. We plannen voldoende tijd voor technisch
leesonderwijs met extra tijd voor zwakke lezers op een positieve manier ( bijv. maatjeslezen of
voorlezen aan jongere kinderen.) Bijvoorbeeld: Zwakkere lezers vanaf groep 6 lezen de kleuters
regelmatig voor om de motivatie te bevorderen. We geloven met name in leesmotivatie. Gemotiveerde,
nieuwgierige kinderen leren vaak graag lezen.
Met behulp van een goed leerlingvolgsysteem (Cito-LOVS) zijn we in staat de eind - en
tussenopbrengsten van ons technisch leesonderwijs te monitoren, te diagnosticeren en te analyseren om
vervolgens interventies toe te passen op school-, groeps- en leerlingenniveau.
We hebben de omgeving met veel lees-uitdaging ingericht (leeshoeken e.d.). (Motivatie-bevorderend).

Doelen
De school is sterk gericht op de leesontwikkeling van de leerlingen.
In de groepen 1 en 2 wordt veel aandacht besteed aan beginnende geletterdheid, mondelinge
taalvaardigheid en woordenschat onderwijs.
In de groepen 1 en 2 werken de leraren methodisch (gestructureerd) aan de leesontwikkeling
In de groepen 1 en 2 wordt gericht aandacht besteed aan klanken en letters (fonemisch bewustzijn).
In de groepen 1 en 2 zijn de leraren gericht op het ontdekken van leesproblemen (dyslexieprotocol).
In groep 3 wordt een goede methode voor aanvankelijk lezen gebruikt (VLL-KIM-versie)
De leraren van groep 3 signaleren en interveniëren tijdig.
De school doet mee met het onderzoek “redzaamheidslezen” van Luc Koning
De school hanteert een leesmethode die voldoet aan de kerndoelen.
De school volgt de leesontwikkeling van de leerlingen met adequate middelen.
Het onderwijs in technisch lezen wordt gegeven tot en met groep 8.
De leraren combineren leestechniek, leesbegrip en leesplezier.
De leraren besteden veel aandacht aan woordenschatonderwijs Begrijpend lezen en mondelinge
taalvaardigheid
De leraren zorgen voor differentiatie bij het technisch lezen.
De school beschikt over (streef)doelen (per groep) van de leesontwikkeling.
De leesontwikkeling wordt op individueel, groepsniveau en op schoolniveau gevolgd.
De leraren beschikken over voldoende expertise op het gebied technisch lezen.
Het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren ondersteunt een goede leesontwikkeling. De school
is sterk gericht op de leesontwikkeling van de leerlingen
We werken met algemene richtlijnen voor leerlingen met dyslexie, gerelateerd aan een individueel
handelingsplan

Beoordeling
De beoordeling zal eens per vier jaar plaatsvinden, volgens de procedure welke bij de ontwikkeling van
de kwaliteitskaart wordt meegenomen quickscan WMKPO (P.D.C.A.).
Jaarlijks vindt er tevens een beoordeling plaats in de diepteanalyse, (zelf)reflectie,
SCRUM, bij klassenbezoeken door de directeur en tussentijdse evaluatie van het jaarplan
(implementeren, bijstellen en borgen van beleidsvoornemens)
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Verbeterdoelen Zie diepte-analyses en vervolgacties
Rekenen en Wiskunde (zie rekenbeleidsplan)
Visie
In een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 werken wij methodisch en doelgericht aan zo hoog mogelijke
opbrengsten voor rekenen en wiskunde. We werken aan begripsvorming en het logisch redeneren in een
betekenisvolle omgeving. We geloven in het belang van automatiseren en starten (2019) daarom met
Bareka (rekenmuurtje).
Bij het rekenonderwijs gaan we uit van interactief lesgeven en leggen de nadruk op rekenstrategieën.
We geloven in betekenisgeven aan de sommen. Daarmee trekken we er soms op uit en maken het
rekenen concreet. (zie klusklas). We zetten ons in voor effectieve rekeninstructie en maken regelmatig
gebruik van verschillende instructiemodellen (directe instructiemodel, drieslagmodel ) met convergente
differentiatie.
We plannen voldoende tijd voor reken- en wiskundeonderwijs met extra tijd voor rekenaars met extra
ondersteuningsbehoefte. Praktische lesstof voor de zwakkere rekenaars (ook klusklas) uitdagende lesstof
voor de sterke rekenaars (o.a. plusklas). Met behulp van een goed leerlingvolgsysteem (Cito- lovs) zijn
we in staat de eind - en tussenopbrengsten van ons rekenonderwijs te monitoren, te diagnosticeren en te
analyseren om vervolgens interventies toe te passen op school-, groeps- en leerlingenniveau.

Doelen m.b.t. rekenen & wiskunde
Het leerstofaanbod rekenen en wiskunde is dekkend voor de kerndoelen.
De school heeft voldoende tijd geroosterd voor rekenen en wiskunde.
Het didactisch handelen m.b.t. rekenen en wiskunde is van goede kwaliteit.
De leraren zorgen voor een efficiënt klassenmanagement.
De leraren zorgen voor een veilig en stimulerend leerklimaat.
De leraren geven betekenis aan de sommen.
De leraren geven een duidelijke uitleg.
De leraren stemmen af op verschillen.
De leraren leren de leerlingen strategieën aan.
De leraren zorgen voor betrokkenheid van de leerlingen.
De school zet genormeerde toetsen in om de vorderingen te bepalen..
De leraren beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne rekendidactiek (ze zijn
op de hoogte van de nieuwste inzichten)
In groep 1 en 2 wordt er lesgegeven aan de hand van leerlijnen (en onderbouwd). De tussendoelen
gecijferdheid zijn richtinggevend.
Het rooster vermeldt de aandacht die besteed wordt aan automatiseren en rekenmuurtje
Balans zoekend tussen automatiseren en betekenisvol onderwijs.

Beoordeling
De beoordeling (afspraken en doelen) zal eens per vier jaar plaatsvinden, volgens de procedure welke bij
de ontwikkeling van de kwaliteitskaart wordt meegenomen quickscan WMKPO (P.D.C.A.).
Jaarlijks vindt tevens een beoordeling plaats d.m.v. reflectie (zelf) , jaarlijkse reken-SCRUM, en bij
klassenbezoeken door de directeur en tussentijdse evaluatie van het jaarplan (implementeren, bijstellen
en borgen beleidsvoornemens). De ontwikkeling, de implementatie, evaluatie en borging van rekenen
zoals schoolafspraken m.b.t. de doorgaande lijn (strategieën, instructiemodel, differentiatie, beleid IV-,
V- en A+- leerlingen) worden elk jaar besproken en eventueel bijgesteld). Aan de hand van een
overzicht van verbeteraspecten die we vaststellen bij de SCRUM worden leerkrachten gestimuleerd te
kijken naar elkaars leerkrachtgedrag.
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Verbeterplan
1.

2.
3.
4.

Het didactisch handelen m.b.t. rekenen en wiskunde willen we van goede kwaliteit behouden
(sprint 2019-2020) We blijven rekenen betenisvol aanbieden. Daarnaast krijgt automatiseren
aandacht (balans).
De leraren stemmen hun verwerkingsopdrachten af op verschillen tussen leerlingen voor de
basiskennis rekenen wiskunde (was de sprint 2018-2019)
In groep 1 en 2 wordt er lesgegeven aan de hand van leerlijnen van “onderbouwd”. De
tussendoelen, gecijferdheid zijn richtinggevend.
Bareka wordt ingevoerd om het automatiseren te borgen (sprint 2019-2020)
Voor verder info zie rekenbeleidsplan 2019 -2023

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Visie
Relatie, welbevinden, betrokkenheid en autonomie zien wij als de voorwaarden voor ontwikkeling van
de mens. Een kind functioneert als individu binnen de schoolgemeenschap. Wij vinden het belangrijk
dat een kind ervaart dat je samen verder komt in relatie met andere kinderen of volwassenen dan
wanneer men alleen moeilijkheden oplost.
We leren de kinderen bewust om te gaan met het uiten van gevoelens, wensen en opvattingen en
rekening te houden met die van een ander. We bereiken dit door samenwerking te bevorderen, op een
respectvolle wijze om te gaan met elkaar en ruimte te bieden om zelfontdekkend bezig te zijn. Dit leidt
tot een positief sociaal klimaat in de school.
De emotionele ontwikkeling van een kind en het verwerven van sociale vaardigheden zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Het is belangrijk dat de kinderen zich thuis en veilig voelen op onze school. Dat
het een plaats voor hen is, waar kinderen zichzelf kunnen en mogen zijn. Daarom wordt er ook gericht
aandacht geschonken aan de gevoelens en dus ook de thuissituatie van de kinderen; hun belangstelling,
zorgen en pleziertjes. Wij richten ons op een evenwichtige ontwikkeling van het kind: hart, hoofd en
handen. De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van kinderen en scheppen een positief
pedagogisch klimaat.

Doelen
Onze ambitie is: We willen dat alle kinderen zich naar vermogen ontwikkelen tot een sociaal wezen met
zelfvertrouwen.

Wat we doen:
Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van
de leerlingen (leer-gebiedoverstijgende kerndoelen, sociaal-emotionele ontwikkeling als vak op het
rooster). De eerste drie weken van het schooljaar besteden we extra aandacht aan de groepsvorming: de
gouden weken.
Onze school beschikt over een leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling: Kanvas
Het rapport geeft een waardering voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, wat in 2019 als zeer positief
bestempeld wordt. Zo ook bij de enquêtes van Scholen op de kaart.
De leerlingen vullen vanaf groep 5 eenmaal per jaar de KanVas-vragenlijst van de Kanjertraining in
(onderdeel van het LOVS sociaal-emotioneel). En zo ook één keer per jaar de veiligheidsbeleving.
Indien de scores dit aangeven wordt er een kindgesprek en eventueel vervolgacties uitgezet (op
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leerlingniveau). Bij scholen op de kaart wordt het welbevinden en de monitor veiligheidsbeleving
anoniem ingevuld (één keer per twee jaar). (Dit wordt op groeps en schoolniveau geananlyseerd).
We koppelen de sociaal-emotionele ontwikkeling aan godsdienst en actief burgerschap.
We beschikken over normen: als meer dan 25 % van de leerlingen uitvalt op een aspect IV/V dan volgt
er actie voor de gehele groep.
Bij iedere oranje of rode score volgen er kindgesprekken en eventueel kindercoaching of andere hulp.
De sociaal-emotionele ontwikkeling komt structureel aan bod tijdens de leerlingenbesprekingen en naar
behoefte ook tussendoor.

Beoordeling
De beoordeling zal eens per vier jaar plaatsvinden, volgens de procedure welke bij de ontwikkeling van
de kwaliteitskaart wordt meegenomen  quickscan WMKPO (P.D.C.A.).
Jaarlijks vindt tevens een beoordeling plaats d.m.v. reflectie ( In de gouden weken is extra aandacht
voor groepsvorming en wordt deze d.m.v. observatie beoordeeld. Beoordeling ook bij klassenbezoeken
door de directeur en tussentijdse evaluatie van het jaarplan (implementeren, bijstellen en borgen
beleidsvoornemens). De ontwikkeling, de implementatie, evaluatie en borging van het verbeterplan
sociaal-emotionele vorming is een vast onderdeel op de teamvergadering, omschreven in de
onderwijskundige jaarplanning.
Hierbij ondersteunen de leerkrachten elkaar en zetten we elkaars talenten in. We koppelen de sociaalemotionele ontwikkeling aan godsdienst en actief burgerschap We beschikken over normen: als meer
dan 25 % van de leerlingen uitvalt op een aspect dan volgt er een actie. We houden hierbij het advies
vanuit KanVas als norm aan.(Bij iedere oranje of rood volgt een individueel kindgesprek, zie zorg
verkort stap 2)

Verbeterplan
We willen in de komende jaren nog beter afstemmen op de verschillen tussen de leerlingen. (2019-2020
gaan we onze kennis wat betreft autisme verbeteren).
De ondersteuningsbehoeftes van alle kinderen staan centraal (zie stap 2 zorg verkort).
We willen ons blijven professionaliseren om de kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Actief Burgerschap en sociale cohesie (Zie burgerschaps beleidsplan)
Algemeen.
Onderwijsactiviteiten kunnen zich op drie niveaus richten:
Microniveau: burgerschap binnen de school, waaronder verhoudingen binnen de school en in het
intermenselijk verkeer.
Mesoniveau: maatschappelijk burgerschap, waaronder het inzetten voor de omgeving van de school.
Macroniveau: politiek burgerschap, waaronder kennis van democratie, politiek en samenleving.

Visie
Kinderen groeien op in een samenleving waarin meerdere culturen samen en naast elkaar leven. Die
diversiteit en de geschiedenis zijn bepalend voor de vorm van onze huidige samenleving.
Zorg voor zichzelf, zorg voor het grotere geheel en respect voor de algemeen aanvaarde waarden en
normen zijn uitgangspunten bij het vervullen van hun rol in het grote geheel.
Het voorbereiden van leerlingen op hun huidige en toekomstige rol in de samenleving is een taak die
mede ligt bij de school. De samenleving kenmerkt zich door pluriformiteit en democratie en is
gebaseerd op grondrechten. Deze kenmerken vormen de pijlers van de Nederlandse samenleving en
vragen om constante aandacht en onderhoud. Er zijn verschillen in visie op het type burger dat een
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samenleving vereist. Voorbeelden hiervan zijn individualistisch, aanpassingsgericht en kritisch
democratisch burgerschap.

Doelen
Wij dragen zorg voor de kwaliteit voor het onderwijs gericht op bevordering van burgerschap en
integratie.
Wij hebben een visie op burgerschap en integratie en geven daar planmatig invulling aan.
Wij leggen verantwoording af over de visie en de wijze waarop wij daar invulling aan geven.
Wij evalueren of de beoogde doelen voor burgerschap en integratie worden gerealiseerd.
Wij stemmen ons aanbod af op de specifieke omstandigheden in en rond de school.
Wij hebben een aanbod gericht op de bevordering van burgerschap en integratie.
Wij besteden aandacht aan de bevordering van sociale competenties.
Wij bevorderen deelname aan en betrokkenheid op de samenleving.
Wij bevorderen basiswaarden die nodig zijn in de democratische rechtstaat.
Wij bevorderen kennis, houdingen en vaardigheden die nodig zijn voor participatie in de democratische
rechtstaat.
Wij brengen burgerschap en integratie zelf in de praktijk.
Wij besteden structureel aandacht aan de aan burgerschap en integratie gerelateerde kerndoelen.

Beoordeling
De beoordeling zal eens per vier jaar plaatsvinden, volgens de procedure welke bij de ontwikkeling van
de kwaliteitskaart wordt meegenomen (schooljaar 2018 – 2019) quickscan WMKPO (P.D.C.A.).
Jaarlijks vindt tevens een beoordeling plaats d.m.v. reflectie (zelf) en observaties door de leerkrachten
en bij klassenbezoeken door de directeur en tussentijdse evaluatie van het jaarplan (implementeren,
bijstellen en borgen beleidsvoornemens).

ICT
Visie
Communicatie, informatieverwerving en verwerking zijn onderhevig aan verandering door het gebruik
van de computer & ICT. De computer neemt een steeds grotere plaats in in onze maatschappij. Daar
willen wij de kinderen op onze school op voorbereiden en in begeleiden.
Daarom stellen we ons als taak, de kinderen vaardig te maken in het gebruik van de computer als:
tekstverwerker, communicatiemiddel, bron van informatie en venster naar de wereld.
Deze vaardigheden hebben kinderen in onze visie nodig. Het leren werken met de computer is dan ook
geen doel op zich, maar beschouwen we als een vaardigheid die vergeleken kan worden met elementaire
vaardigheden als lezen en schrijven.
De integratie van i.c.t, waar zinvol, gebruiken we als middel om het dagelijks onderwijs en leren te
verrijken. We verrijken het leerproces door:
meer en beter te differentiëren,
de realiteit in de klas te brengen,
zelfstandig werken/ leren, samenwerkend leren te bevorderen,
creativiteit te bevorderen,
succeservaringen te verhogen.

Doelen
De inzet van materiële middelen voor het realiseren van goed ICT-onderwijs is doelmatig
De school gebruikt ICT voor administratieve doeleinden
De leraren beschikken over voldoende ICT-kennis en –vaardigheden
De leraren maken optimaal gebruik van de aanwezige digitale borden
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De computer wordt gebruikt als onderdeel van de lessen (software, etc.) en de school heeft daarvoor een
netwerk met werkstations en een server
De school heeft leerlijnen voor leerlingen om het gebruik van de computer structureel aan te leren
De leerstof voorziet erin dat de leerlingen gebruik maken van de mogelijkheden van informatie- en
communicatietechnologie
De leraren stimuleren leerlingen zelfstandig gebruik te maken van informatie- en
communicatietechnologie (email, internet, etc.)
De school beschikt over een internetprotocol binnen het veiligheidsbeleid
De school beschikt over speciale software voor dyslectische leerlingen
De leerlingen kunnen een werkstuk maken met een verzorgde lay-out
De leerlingen zijn vertrouwd met internet
De school beschikt over technisch en inhoudelijk goede (werkende) hard- en software
De leerlingen kunnen werken met Word, Excel en PowerPoint (einde basisschool)
De leerlingen werken met software bij taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie

Beoordeling
De beoordeling zal eens per vier jaar plaatsvinden, volgens de procedure welke bij de ontwikkeling van
de kwaliteitskaart wordt meegenomen (zie planning schooljaren) quickscan WMKPO (P.D.C.A.).
Jaarlijks vindt tevens een beoordeling plaats d.m.v. reflectie (zelf) en bij klassenbezoeken door de
directeur en tussentijdse evaluatie van het schoolplan (implementeren, bijstellen en borgen
beleidsvoornemens).

Verbeterdoelen
Omgaan met mediawijsheid (1x (2019) per twee jaar een ouderavond)
De leraren stimuleren leerlingen zelfstandig gebruik te maken van informatie- en
Communicatietechnologie (email, internet, etc.)
Ook projecten via ICT stimuleren

Wetenschap en techniek integratief bij W.O.
Visie
Wetenschap en techniek is een geïntegreerd vak binnen het onderwijs.
De leerkrachten zijn in staat hun kennis en enthousiasme op het gebied van Wetenschap & Techniek
over te brengen op de leerling. De visie van de school is dat alle leerlingen aan het einde van hun
schoolloopbaan voldoende kennis en vaardigheden hebben van alle techniekaspecten die volgens de
kerndoelen Wetenschap & techniek geformuleerd zijn.
Drie pijlers:
Kennis van technische en wetenschappelijke concepten (onderzoekende vaardigheden)

A. Doelen (nummering uit de kerndoelen):
40
De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en
benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
41
De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van
hun onderdelen.
42
De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht,
geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
43
De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur,
neerslag en wind.
44
De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de
vorm en het materiaalgebruik.
45
De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te
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evalueren.
46
De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon, seizoenen en dag en
nacht veroorzaakt.

B. De vaardigheden: onderzoekend leren.
Al doende leren de leerlingen de basale vaardigheden van wetenschappelijk onderzoek. Zoals
observeren, classificeren, voorspellen, etc. Leerlingen leren experimenteren en daaraan hun conclusies
te verbinden. Hetzelfde geldt voor technische vaardigheden: praktisch redeneren, ontwerpen,
visualiseren. Zo leren de leerlingen hoe ze zelf op zoek kunnen gaan naar antwoorden op hun vragen.

De houding t.o.v. wetenschap en techniek.
Het doel van wetenschap- en techniekonderwijs is de leerlingen te enthousiasmeren en om kennis te
maken met wetenschap en techniek. Het gaat om de stimulering van denkvaardigheid, niet om het
aanbrengen van encyclopedische kennis. Elke leerling heeft tot op zekere hoogte zijn aangeboren zoals
creativiteit, exploratiedrang, verwondering. Het wetenschap- en techniekonderwijs stimuleert het kind
om die vermogens te gebruiken en te ontwikkelen. De leerlingen willen eerst zelf proberen, daarna leren
ze vaak ook van elkaar. (worden ze enthousiast) De leerlingen benutten, net zoals de leerkrachten,
elkaars competenties.

Ontwikkelen en toepassen van didactische- en pedagogische vaardigheden.
Het creëren van een krachtige leeromgeving is een centrale opgave van het onderwijs.
Lessen aanbieden die de leerlingen aanspreken en het uitdagen tot het stellen van vragen, het
verzamelen van relevante informatie en het oplossen van problemen. Waarin leerlingen al doende leren:
te ontdekken, te ontwerpen, te maken, te reflecteren en daarbij samen te werken. De leerkracht heeft
hierbij een sturende en stimulerend rol.
Een rijke leeromgeving inspireert en daagt leerlingen uit om zelf op onderzoek uit te gaan. Daarbij is het
belangrijk dat er prikkelende en motiverende vragen worden gesteld. Daarbij mag de leerkracht best de
methode loslaten. Bij onderzoekend en ontwerpend leren moeten de leerlingen zelfstandig aan de slag
kunnen. Geef ze het vertrouwen dat ze dat aankunnen.
We gebruiken de kennis die binnen en buiten de school aanwezig is.

Beoordeling
de kwaliteitskaart Techniek en W.O.

Verbeterpunten
In de klusklas krijgt techniek praktisch vorm. De zorg voor kwaliteit van het vak Techniek is
geïntegreerd in W.O. (zaken van Zwijsen?)
De tijd voor onderwijs en leren ten aanzien van Techniek is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de
leerlingen (tijd)

Leertijd
Visie
Op onze school besteden we de leertijd effectief, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is
voor het leren van onze leerlingen. We voorkomen daarom verlies van leertijd. Ook geven we de
leerlingen voldoende leertijd om zich het leerstofaanbod eigen te maken. In principe trachten we zo alle
leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen. Vanuit de ondersteuningsbehofte
bieden we extra taal (Mondeling, spelling en lezen) Rekenen en taal bepalen voor 60% het aanbod.
Wij ambiëren voor de overige 40% balans in het aanbod (muziek staat op het rooster) en geïntegreerd
aanbod op gebied van bijv. cultuur, burgerschap en techniek.
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Pedagogisch Klimaat
Visie
De leraren zijn van cruciaal belang. Zij hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak. Wij
vinden het belangrijk, dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen
omgaan. Leraren creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd
en gerespecteerd voelen.
Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel waarde aan een positieve en
motiverende leraar, een begeleider die ervoor zorgt, dat de leerlingen het werk zelfstandig (samen met
anderen) kunnen doen. Daarbij hanteren we duidelijke regels en ambities
We gaan uit van een positieve relatie, waarbij we negatief gedrag zien als een leerproces
De leraren gaan positief en belangstellend met de leerlingen om
De leraren zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen
De leraren bieden de leerlingen structuur (o.a. heldere afspraken)
De leraren zorgen voor veiligheid
De leraren hanteren de afgesproken regels en afspraken
De leraren laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken
De leraren vertonen voorbeeldgedrag
De leraren zorgen voor een functionele, opgeruimde en uitdagende leeromgeving

Beoordeling
De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team d.m.v. quickscan WMKPO
(P.D.C.A.). we evalueren verder zodra we opvallende zaken waarnemen (adaptief ) en reageren daarop.

Verbeterpunten
(2019) Verdieping aanpak wat betreft autisme
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Didactisch handelen
Visie
Op onze school geven de leraren op een effectieve wijze gestalte aan adaptief onderwijs. We geven
onderwijs op maat, en daarom differentiëren we bij de instructie (directe instructie (2017: e.a. modellen)
en de verwerking (zowel naar inhoud als naar tempo). Wij hechten veel waarde aan de zelfstandigheid
van de leerlingen en we laten we leerlingen waar mogelijk samenwerken.
Onze ambities zijn:
Lessen zijn goed opgebouwd
De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op meerdere niveaus
De leraren volgen het interactieve gedifferentieerde directe instructie model (IGDI) e.a. modellen
De leraren zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen
De leerlingen werken zelfstandig samen
De leraren geven ondersteuning en hulp
De leraren laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren
De leraren zorgen voor leerstofdifferentiatie (weektaak)
De leraren zorgen voor tempodifferentiatie (weektaak)
De leraren zorgen voor een ordelijke klas (klassen management)
De leraren zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving
De leraren bieden de leerlingen structuur

Beoordeling
De ambities worden een 1 x per vier jaar beoordeeld door directie en team d.m.v. quickscan WMKPO
(P.D.C.A.) daarnaast is er ruimte bij SCRUM om ons didactisch handelen te verbeteren.
( Geplande sprint 2019-2020: de kortste eg naar Rome, ieder jaar volgt een didactische sprint).

Verbeterpunten
Zie diepte analyse en evaluatie en nieuwe jaarplan, zie de analyses van de sprints
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De koers van alle scholen binnen CBO de Greiden voor 2019-2024
Voor de komende schoolplanperiode richten de scholen binnen CBO de Greiden, dus ook CBS De Ark,
zich specifiek op de eerste lijn van het bestuursakkoord:

Kernwaarden DORST
CBO De Greiden handelt vanuit de kernwaarden: duurzaamheid, openheid, ruimtegevend,
samenwerkend en talentontwikkeling
In De Ark zien we het volgende terug:
 Duurzaamheid: bewust making personeel en leerlingen bewust omgaan met energie en water
Zie plan: ledlampen (plan 2019-2023)
Zie plan: Isolatie onder de vloer.
 Openheid: wij willen laagdrempelig contact en zijn op wat we doen aanspreekbaar. Zowel de
leerkrachten als de directeur werken volledig transparant en zijn te bevragen waarom ze
bepaalde keuzes maken.
 Ruimtegevend: wij geven ruimte aan de eigenheid van ouders en leerlingen binnen de kaders
van De Ark. Bij kinderen zien we dat terug in de plus- en klus- en doe- en cultuurklas. In de
school en ook in de klas wordt er rekening gehouden met verschillen.
 Samenwerken:
We oefenen dagelijks in het samenwerken, kinderen onderling, leerkrachten en kinderen en
leerkrachten onderling. Samenwerken is een belangrijke vaardigheid waar we veel waarde aan
hechten.
 Talentontwikkeling:
Talentontwikkeling zoals beschreven in het bestuursakkoord richt zich vooral op de talentontwikkeling
van kinderen “aan de bovenkant ”. Uit het bestuursakkoord :
Talentontwikkeling voor elk kind. Alle scholen in het primair onderwijs hebben de laatste jaren gewerkt
aan vormen van adaptief onderwijs; in meerdere of mindere mate hebben ze hun onderwijs aangepast
aan de verschillen tussen leerlingen. Speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor (voortgezet)
speciaal onderwijs hebben hier grote slagen in gemaakt, onder andere door het formuleren van
individuele ontwikkelingsperspectieven voor de leerlingen. Het reguliere basisonderwijs heeft zich de
afgelopen jaren toegelegd op kinderen met leerachterstanden en heeft daar goede resultaten behaald. Uit
het Onderwijsverslag 2014 blijkt dat er met name ‘aan de bovenkant’ nog veel winst te behalen valt. Nu
signaleert 46% van de scholen leerlingen met toptalenten. Toptalenten die niet worden uitgedaagd,
raken hun motivatie kwijt en gaan onderpresteren. Het gaat hier niet alleen om taal- en rekentalent, maar
ook om creatieve, sociale, onderzoekende en praktische vaardigheden.
Binnen onze stichting vinden we ook de laatste regel van het bovenstaande citaat van groot belang. Wat
verstaan we daar inhoudelijk onder? Wat willen we ermee bereiken?
Bij CBO De Greiden laten we leerlingen bij talentontwikkeling zowel aan de onder- als bovenkant
doelgericht groeien.
Voor de groep van talenten ‘aan de bovenkant’ is het nodig dat alle scholen die leerlingen in beeld
hebben en een beredeneerd leerstofaanbod hebben. Als Stichting bieden we de Plusklas (is de
Greidengroep Leren) aan als er naast alleen leerstof ook andere speciale onderwijsbehoeften zijn. Zowel
de scholen als de stichting zullen verder moeten groeien in de planperiode. (woensdag)
Voor de praktische talenten zijn we op de ark de klusklas gestart. Zij vullen de SLO doelen met een
praktische invulling.(woensdag)
Voor de groei van andere talenten willen we in eerste instantie vooral dat leerlingen zoveel mogelijk
kennis maken met de verschillende vaardigheden. Dat pakken we op Stichtingsniveau op. (2018:
verlengde schooldag m.b.v kids first, op De Ark de talentendag met workshops in de aanloop)
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De scholen werken doelgericht aan het verder ontwikkelen van sterke vaardigheden, houdingsaspecten,
interesses en kennis van de leerlingen.
De scholen werken doelgericht aan het ontwikkelen van minder sterk ontwikkelde vaardigheden,
houdingsaspecten, interesses en kennis van de leerlingen.
Talentontwikkeling voor leraren wordt verder omschreven in het IPB beleidsplan.
(De Ark startte in 2018 met de klusklas, welke in 2019 werd overgenomen door de stichting)
Talentontwikkeling staat in nauwe relatie met Eigenaarschap.
Luc Stevens zegt over eigenaarschap o.a. het volgende :
De kwaliteit van het onderwijsproces is o.a. af te meten aan de mate van betrokkenheid en
zelfstandigheid die een leerling tijdens het werk laat blijken. Ook voor leerlingen die niet vlot
meekomen, die meer dan anderen op onderwijs zijn aangewezen, zal de leraar met haar aanpak zo dicht
mogelijk blijven bij wat wij de aard van ontwikkeling en leren hebben genoemd: de leerlingen willen het
zelf en kunnen het zelf.
Vanaf groep 6 zijn leerlingen aanwezig bij de oudergesprekken en worden zo mee verantwoordelijk
gemaakt. Leerkrachten stimuleren de leerling met eigen voorstellen te komen voor de doelen die hij/zij
denkt te kunnen halen, voor de tijd en de middelen die hij/zij denkt nodig te hebben.
Op deze wijze krijgt een leerling de gelegenheid zich 'eigenaar' van het onderwijsleerproces te voelen,
Binnen CBO de Greiden willen we “eigenaarschap” de komende jaren een plaats geven. Dit geldt voor
zowel leerkrachten als leerlingen. Voor leerkrachten zullen we dit verder beschrijven in het IPB
beleidsplan

Doelen
Leerlingen en leraren hebben een onderzoekende houding
Leerlingen en leraren kunnen coöperatief leren en gebruiken coöperatieve werkvormen.
Leerlingen en leraren kunnen systematisch reflecteren op hun eigen leerproces.
Leerlingen en leraren geven ruimte aan verschillende leerstijlen.
Leerlingen en leerkrachten reflecteren op eigen handelen

Toepassing
Bovenstaande onderdelen vinden o.a. plaats bij taal/meertaligheid, rekenen, bewegen, 21ct skills,
wereld oriëntatie en cultuur.
Concreet vertaald naar de praktijk betekent dit dat we in de komende jaren de volgende activiteiten
gaan ontwikkelen ( die allen een raakvlak hebben met de hoofditems ):
Op maandag dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de kinderen in eigen groep. Op woensdag is er de plus-,
de klusklas en gaan we de cultuurklas en doeklas ontwikkelen.
We houden 1x per jaar onze talentendag : jij mag er zijn.

Eigenaarschap
We leven in een maatschappij die voortdurend verandert. Dit vraagt om mensen die zich snel aan
kunnen passen aan veranderende omstandigheden en die snel de kennis en vaardigheden verwerven die
nodig zijn om in nieuwe omstandigheden te kunnen functioneren. De huidige samenleving heeft kortom
mensen nodig die zich blijven ontwikkelen. Het is van belang dat kinderen op school zelfsturend lerend,
de bijbehorende competenties opdoen.
De leerling, die zelfverantwoordelijk is voor zijn leerproces en zijn eigen doelen en leerstrategie kan
bepalen, kortom: de leerling die zelfgestuurd kan leren, weet hoe hij leert.
Dit proces gaat niet vanzelf en moet door de school ondersteund worden en biedt hiertoe Richting,
Ruimte en Ruggensteun.
Richting: houdt in dat de leerkracht de leerling duidelijk maakt wat van hem verwacht wordt.
Ruimte: houdt in dat de leerling de mogelijkheid krijgt om zich op zijn manier te ontwikkelen en dat de
leerling toegang heeft tot alle middelen die hij daarbij nodig heeft.
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Ruggensteun: houdt in dat herkend en erkend wordt dat de leerling zijn best doet en dat niet alleen de
resultaten worden gewaardeerd, maar ook de inzet en de vooruitgang.

Leerlingen eigenaar laten zijn van hun eigen leerproces
Het denkkader van opbrengst- en handelingsgericht werken geeft ons richting om vanuit een positieve,
open houding het leren en de ontwikkeling van leerlingen centraal te stellen.
Vier pijlers die een sterke relatie hebben met het leerlingen eigenaar laten zijn van het eigen leerproces
zijn: doelgericht werken, samenwerken, denken in onderwijsbehoeften en de leraar die ertoe doet.

Missie
Binnen CBO de Greiden zijn leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces.

Kenmerken
Doelgericht werken geeft richting en betekenis aan het leren
Doelgericht werken geeft inzage in de bedoeling van de les en geeft betekenis aan de kleine stap waar
we vandaag aan werken. Om het eigenaarschap te vergroten moeten we:
de doelen kind eigen maken en aandacht schenken aan de reden om dat te leren
de doelen aanvullen met eigen succescriteria (wanneer ben ik tevreden)
de voortgang van de doelen systematisch bespreken aan de hand van de succescriteria
leerlingen betrekken bij het opstellen van regels en afspraken

Samenwerken
Leerlingen betrekken bij het onderwijs
Samenwerken met leerlingen geeft inzicht in de wensen van leerlingen en leidt tot het samen bedenken
van oplossingen voor het tegemoet komen aan de wensen. Leerlingen betrekken bij het onderwijs door
te vragen wat zij willen leren en laten meebeslissen over regels en routines in de groep zorgt voor
verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen. De leerkracht bepaalt het lesprogramma en de inhoud en de
leerling kan daarnaast bepalen op welke vragen hij antwoord wil hebben.

Denken in onderwijsbehoeften:
Wat heeft de leerling nodig om te leren?
Het denken in onderwijsbehoeften betekent redeneren vanuit datgeen wat de leerling van de leerkracht
nodig heeft om te kunnen leren. De leerkracht versterkt het eigenaarschap van de leerling als hij samen
met de leerling bespreekt wat hij of zij nodig heeft om te leren en dit ook evalueert. De evaluatie is een
moment van bezinning om te kijken of het leerproces gevorderd is, of de onderwijsbehoeften voldoende
ondersteund zijn en wat de eventueel nieuwe of aanvullende onderwijsbehoeften zijn.

De leerkracht die er toe doet:
De leerkracht begeleidt de leerlingen in het leerproces en geeft gelegenheid tot leren, zonder de
leerkracht kan de leerling niet leren, eigenaar of niet. De rol van leraar verschuift. De leraar moet durven
loslaten, vanuit een meer begeleidende en bevragende rol lesgeven en faciliteren. Niet alleen
gelegenheid bieden om te leren, ook leerlingen helpen doelen te formuleren, succescriteria te benoemen
en plannen te maken om te werken aan de leerdoelen. Het werken aan eigenaarschap van leerlingen
biedt de leerkracht ruimte om het juk af te schudden van methodeslaaf en weer terug te gaan naar het
vakmanschap; de leerkracht doet ertoe.
Leerlingen eigenaar laten zijn van hun eigen leerproces betekent niet dat leerlingen zelf bepalen wat en
wanneer zij willen leren, maar we moeten ons voortdurend de vraag stellen in hoeverre de leerlingen
het onderwijs ondergaan of dat ze naar school gaan om te leren!
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Verbeterpunten
De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor (de organisatie van) hun eigen leerproces die past bij
hun ontwikkelingsniveau
De leerlingen passen hun opgedane kennis toe in andere situaties
De leraren voeren gesprekken met leerlingen om zicht te krijgen op de onderwijsbehoeften van hun
leerlingen, naast toetsuitslagen en observaties.
Vanaf 2019-2020 zijn de leerlingen mede uitgenodigd bij de tienminutengesprekken.
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Zorg en begeleiding
We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te
maken hebben met verschillen, richten we ons onderwijsleerproces zo in, dat dit mogelijk is. In de eerste
plaats kennen de leraren de leerlingen (wat is hun niveau? Wat zijn de kenmerken van de
leerlingenpopulatie?). de volgende vraag is: wat hebben ze nodig. Daarna worden de leerlingen goed
gevolgd: hoe verloopt het ontwikkelproces? Wat zijn de ondersteuningsbehoeften van een kind? Daar
waar nodig volgt zorg en begeleiding. Deze zorg c.q. extra ondersteuning kan gericht zijn op leerlingen
die wat minder kunnen, maar ook op leerlingen die meer kunnen. Om het ontwikkelproces te volgen,
hanteren we het CITO-LVS. Leerlingen met een V- of IV- en lage III-score, leerlingen die sterk
terugvallen en leerlingen met een I-plus-score komen in aanmerking voor extra zorg. Leerkrachten zijn
alert op leerlingen die onderpresteren.
De centrale verantwoordelijke figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De intern begeleider heeft een
coördinerende taak. De leerlingenzorg op onze school staat nauwkeurig omschreven in de betreffende
zorgcirkel (zie zorgprofiel). Dit is een vastgesteld document geldend voor de gehele organisatie.

Onze afspraken zijn:
De leraren kennen de leerlingen en signaleren hun ondersteuningsbehoeftes
De leraren signaleren vroegtijdig leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften
Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor c.q. ondersteuningsbehoeften van hun kind
Externe partners worden –indien noodzakelijk- betrokken bij de zorg voor leerlingen
De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de
prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen
Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens, bepaalt de school de aard en de zorg voor
zorgleerlingen
De school voert de zorg jaarlijks planmatig uit (zie zorg-kalender)
De leraren voeren de zorg dagelijks uit (zie weektaak)
De school gaat zorgvuldig de effecten van de zorg na (zie analyses zorg verkort en diepteanalyse)
De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding

Beoordeling
De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team d.m.v. quickscan WMKPO
(P.D.C.A.)
Zorg en begeleiding wordt gecheckt bij een audit en door check van de directeur.

Verbeterpunten
De onderwijszorg is transparant (schoolniveau), eenduidig, overzichtelijk binnen de planningcirkel zorg

Passend onderwijs (afstemming) [HGW – 1-zorgroute]
CBS De Ark beschikt over een schoolondersteuningsprofiel (SOP), waarin staat beschreven welke
professionele mogelijkheden binnen de school aanwezig zijn.
Onze ambities zijn:
De leraren volgen de ontwikkeling van de leerlingen
De leraren signaleren specifieke onderwijsbehoeften van hun leerlingen
De leraren benoemen de specifieke onderwijsbehoeften van hun leerlingen
De leraren clusteren leerlingen met een vergelijkbare onderwijsbehoeften
De leraren stellen op basis van de gegevens een plan op en voeren dit uit
De leraren stemmen instructie en verwerking af op de clusters (leerlingen)
De leraren stemmen hun aanbod af op de clusters (leerlingen)
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Onderwijsbehoeften van de leerlingen
Voor het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van onze leerlingen gebruikt onze school de
volgende instrumenten:
Intake. Informatie over opvoedingssituatie en opleidingsniveau van de ouders
Bijzonderheden tijdens de groei en voorschoolse periode van de leerling
Resultaten van het leerlingvolgsysteem
Observaties in de klas en kindgesprekken
Gesprekken met ouders
Resultaten van screening sociaal welbevinden.
De groeps-en leerlingbespreking en de expertise van de intern begeleider.

Het ontwikkelingsperspectief
Leerlingen waarvan vaststaat dat ze maximaal het eindniveau van groep 7 halen (en dus de doelen van
groep 8 niet zullen realiseren) krijgen een ontwikkelingsperspectief (OPP). Het OPP wordt opgesteld na
een IQ-test en op basis van drie voorafgaande Cito-toetsuitslagen. We geven een OPP vanaf groep 5.
Het OPP bevat de einddoelen en tussendoelen per vak en het VO-perspectief. Daarnaast wordt verwezen
naar een handelingsplan waarin concreet staat hoe de leraar de doelen gaat realiseren. Een OPP wordt
tweejaarlijks geëvalueerd (IB-er, leraar, ouders). In beginsel proberen we OPP’s te voorkomen door het
lesgeven vroegtijdig aan te passen aan de onderwijsbehoeften van het kind. Door het intensiveren van
het aanbod, de tijd en/of de instructie is het de ambitie van de school leerlingen bij de groep te houden.
Lukt dat niet dan krijgt het kind een OPP en daarmee een eigen leerlijn. Voordat besloten wordt een
leerling op een eigen leerlijn te plaatsen wordt, na toestemming van de ouders, advies ingewonnen van
een extern deskundige (bv een orthopedagoog). Wij streven ernaar een cultuur te creëren waar het
normaal (gewoon) is dat kinderen eventueel op verschillende leerlijnen werken.
Zie ook beleid CBO De Greiden.

Beleid m.b.t. langdurig zieken zie schoolgids CBS De Ark
Onze school heeft beleid geformuleerd voor (langdurig) zieke leerlingen. We maken onderscheid tussen
zieke leerlingen, langdurig zieke leerlingen (meer dan drie weken) en leerlingen die worden (zijn)
opgenomen in een ziekenhuis of een andere zorginstelling. In het bovenschools zorgbeleid staan de
procedures en verantwoordelijkheden van de school en de individuele leraar. In dit verband verwijzen
we naar het binnen CBO De Greiden gehanteerde in-, door- en uitstroombeleid.

Opbrengstgericht werken
Op onze school werken we opbrengstgericht (doelgericht). Daarbij richten we ons op de gemiddelde
vaardigheidsscore van de Cito-toetsen. Per Cito-toets is een doel (een norm) vastgesteld. In de meeste
gevallen is deze afgeleid van de inspectienormen (zie Analyse en waardering van opbrengsten primair
onderwijs. We beschikken over een overzicht van de toetsen en de gestelde doelen. Bij de bespreking
van de groep (leerlingen) wordt de uitslag van de toets (de gehaalde gemiddelde vaardigheidsscore)
vergeleken met de norm (de gewenste gemiddelde vaardigheidsscore). Als de gewenste score structureel
onder de gewenste score is, worden er door de IB-er en de leraar interventies afgesproken. (zie zorgverkort)
De schoolleiding en de IB-er voeren klassenconsultaties uit om te observeren, en als sparringpartner te
dienen.
Zowel bovenschools als op schoolniveau wordt een monitoringsysteem gebruikt om de opbrengsten in
kaart te brengen. Dit signaleringsinstrument is de basis voor analyse van opbrengsten op groeps- schoolen bovenschoolsniveau.
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Opbrengsten (van onderwijs)
CBS De Ark streeft zo hoog mogelijke opbrengsten na m.b.t. met name taal, rekenen en de sociaalemotionele ontwikkeling. We achten het van belang, dat de leerlingen presteren naar hun
mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs.
Onze ambities zijn:
De leerlingen realiseren aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten op grond van hun
kenmerken, met name bij rekenen en taal.
De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat op grond van hun kenmerken
verwacht mag worden.
Leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden
De leerlingen doorlopen de basisschool in acht jaar, tenzij onderbouwd kan worden waarom een leerling
er langer over doet.
De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs (de procedure voor het verwijzen naar
het vervolgonderwijs wordt goed en zorgvuldig uitgevoerd)
De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs

Beoordeling
De ambities worden 1 x per jaar beoordeeld door de directie en IB d.m.v. analyse opbrengsten
Beoordeling na diepteanalyse en observaties.
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Hoofdstuk 4

Integraal personeelsbeleid

Het integraal personeelsbeleid van onze school is afgeleid van het IPB-beleid op bovenschools niveau (IPB van
CBO De Greiden). Ons schoolbeleid is daarvan afgeleid.

Onze organisatorische doelen
We hebben inzichtelijk hoe het personeelsbestand er (kwantitatief en kwalitatief) uit ziet, en wat wenselijk is op
een termijn van vier jaar en welke acties er ondernomen worden om het gewenste personeelsbestand dichterbij te
brengen. De situatie is afgeleid van onze missie, visie(s) en afspraken.

1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12

Taken en functies
Aantal personeelsleden
Verhouding man / vrouw
L10-leraren
L11-leraren
Aantal uren IB
In register ingeschreven schoolleider
ICT-specialisten
Onderwijsassistenten
Taalspecialist
Rekenspecialist
Cultuurspecialist

Antwoord:
16
1-15
9
4
0,4680
ja
Per 2021
2
1
1
1

De consequenties van onze organisatorische doelen zijn opgenomen in ons Plan van Aanpak (2019-2023) en
komen standaard aan de orde bij de POP-ontwikkeling en in de functioneringsgesprekken.

De schoolleiding
De schoolleiding wordt gevormd door de directeur van de school. Kenmerkend voor de schoolleiding is, dat ze
zich richt op het onderwijskundig leiderschap, het zorgen voor goede communicatie en op het adequaat
organiseren van de gang van zaken op school. De directie houdt waar nodig en noodzakelijk rekening met
verschillen tussen leraren, ouders en kinderen.
Een directeur van CBO De Greiden:
1. Neemt mensen mee
2. Denkt en handelt zelfstandig
3. Benut planmatig ieders kwaliteiten
4. Luistert actief naar alle belanghebbenden
5. Knokt voor de school en toont lef
6. Versterkt het directeurenteam
7. Is trots op de school
De competenties van de directeuren van onze organisatie zijn vastgelegd in het bovenschools personeelsbeleid.
Deze competenties hebben een basis in de Wet BIO en komen grotendeels overeen met de competenties van de
NSA.

Beoordeling
De ambities worden 1 x per jaar beoordeeld door het bestuur.

Verbeterpunten
In het beleid van De Greiden staat vastgelegd dat de directeuren zich continue bewust zijn van het op peil houden
van hun vakkennis. Daar wordt zowel vanuit de organisatie als vanuit de individuele directeur invulling aan
gegeven. Daarvoor wordt de gesprekkencyclus gehanteerd zoals bovenschools is vastgelegd. De afspraken
worden vastgelegd in een management-overeenkomst.

36

2019-2023
De schooldirecteur staat ingeschreven in het Schoolleidersregister
.

Beroepshouding – professionele cultuur
Het is voor de kwaliteit van de school van belang, dat de leerkrachten niet alleen beschikken over lesgevende
capaciteiten. Op onze school wordt veel waarde gehecht aan de professionele instelling van de werknemers, aan
een juiste beroepshouding.
De daartoe benodigde competenties staan verwoord in het IPB en kennen de fasen van het leraarschap zoals staat
omschreven in de CAO PO.
De competenties van de leerkrachten binnen onze organisatie zijn vastgelegd in het bovenschools
personeelsbeleid. Deze competenties hebben een basis in de Wet BIO en komen grotendeels overeen met de
competenties van de SBL (Stichting Beroepskwaliteit Leraren).

Beoordeling
De ambities worden 1 x per 2 jaar beoordeeld door de directie en het team. het team op de Ark is gemotiveerd.
We functioneren als een lerende school. In het beleid van het CBO staat vastgelegd dat de teamleden zich
continue bewust zijn van het op peil houden van hun vakkennis. Daar wordt zowel vanuit de organisatie als vanuit
de individuele leerkracht invulling aan gegeven. Daarvoor wordt de gesprekkencyclus gehanteerd zoals
bovenschools is vastgelegd.

Verbeterpunten
Een klein puntje is nog het eigenaarschap nemen in het taakbeleid.

Integraal personeelsbeleid (incl. professionalisering)
Het integraal personeelsbeleid van onze organisatie richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De
bedoelde ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie(s) van de organisatie en aan de ambities per
beleidsterrein. Op basis van de beleidsterreinen hebben wij competenties vastgesteld (in de geest van de wet BIO)
en de afspraken zijn omgezet in criteria (zie ook het voorwoord). Deze criteria staan op competentielijsten. De
competenties staan omschreven in het IPB.
In het IPB van de stichting staat omschreven welke instrumenten ingezet worden om personeel te beoordelen op
het gebied van de competenties. Primair gaan we uit van de kwaliteiten van een ieder en ondersteuning bij
eventuele valkuilen.

Instrumenten voor personeelsbeleid
Onze school hanteert diverse instrumenten voor haar (integraal) personeelsbeleid. We zetten deze instrumenten in
om de leraren te ontwikkelen (in de gewenste richting). De kernvraag bij ons personeelsbeleid is: hoe zorgen we
ervoor, dat de leraren (medewerkers) de geformuleerde ambities steeds beter gaan beheersen. Onze belangrijkste
instrumenten zijn: de competentiescan, het pop- gesprek, de functionerings- en de beoordelingsgesprekken.
Samengevat : de gesprekkencyclus.
In de praktijk spreken wij elkaar eerder aan en geven aan wat we van elkaar verwachten.

Beleid ten aanzien van stagiaires
Voor de aanwas van nieuwe leerkrachten vinden wij het belangrijk een bijdrage te leveren in de ontwikkeling van
aankomende leerkrachten, daarom bieden wij stagiaires van de pabo, relevante VO en MBO opleidingen, de
gelegenheid om ervaring op te doen. Jaarlijks wordt binnen het team geïnventariseerd welke leerkracht een
stagiaire of LIO-er in de klas wil begeleiden. Het aantal plaatsingsmogelijkheden wordt doorgegeven aan de
PABO. Mogelijke stagiaires worden uitgenodigd voor een gesprek met een lid van de directie en de betreffende
leerkracht. Als na het gesprek alle partijen positief zijn worden nadere afspraken gemaakt. Voor de beoordeling
van stagiaires maken wij gebruik van de beoordelingsinstrumenten van de opleidingsschool, met inachtneming
van ons eigen competentieprofiel.

Werving en selectie
We gaan bij werving en selectie uit van de kaders in het IPB-beleidsplan. Daarnaast zijn de vastgestelde
competenties die wij hanteren van belang voor de werving en selectie. Bij het sollicitatiegesprek houden we een
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criteriumgericht interview dat gebaseerd is op onze competenties en criteria. De sollicitanten kunnen de mate van
beheersing kunnen aantonen (via bekwaamheidsdossier en portfolio). Zo mogelijk wordt gevraagd een proefles te
geven.

Introductie en begeleiding
Nieuwe leraren krijgen een meer ervaren collega als begeleider (en als dat niet mogelijk is de schooldirecteur als
begeleider). Deze persoon voert het introductiebeleid (begeleidingsplan) uit, waarbij het speerpunt ligt op de
bespreking van de competenties. Daarmee wordt de nieuwe collega op de hoogte gesteld van de missie, de visies
en de ambities van de school. Nieuwe leraren ontwikkelen een POP dat zich richt op het leren beheersen van de
criteria (competentieset). Verantwoordelijkheid voor de begeleiding van nieuwe teamleden berust altijd bij de
directeur.
Deze initieert begeleidingsgesprekken en legt klassenbezoeken af met feedbackgesprekken. Dit beleid heeft
tegelijk betrekking op langdurige ziektevervanging.

Taakbeleid
Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld. De taken zijn onderverdeeld in
lesgevende taken, lesgerealiteerde taken, schooltaken en deskundigheidsbevordering en uren voor duurzame
inzetbaarheid (zie voor de uitwerking het stichtingsbrede taakurenformulier). Elk jaar wordt er bekeken of de
taken voor het beheer van de school, werkgroepen en sport en spelactiviteiten goed verdeeld zijn over de
verschillende leerkrachten. Daarbij wordt uitgegaan van wensen en talenten van de personeelsleden. Tenslotte
worden er jaarlijks afspraken gemaakt over deskundigheidsbevordering.

Collegiale consultatie
Collegiale consultatie is een mogelijkheid als een middel voor vergroting van de deskundigheid. De uitvoering
ervan is afhankelijk van beschikbare formatie, dus organisatieafhankelijk. Waar mogelijk komen collega’s elkaar
in de klas om van elkaar te leren. Soms wordt dit in een functioneringsgesprek afgesproken. Ook moegen
leerkrachten verzoeken indienen bij de directeur, waarbij deze tijdens de collegiale consultatie de klas even
overneemt.
Ook wordt op deze manier gekeken of de opgestelde ambities (c.q. de competenties en criteria) worden
waargemaakt. In teamvergaderingen wordt een rooster opgesteld voor consultaties. Per jaar wordt beslist welk
vakgebied prioriteit krijgt en hoe vaak collegiale consultaties plaatsvinden.

Klassenbezoek
De directie legt jaarlijks bij ieder teamlid minimaal één klassenbezoek af. Bij het klassenbezoek worden –in
overleg- criteria die afkomstig zijn van de competentieset geobserveerd. Na afloop van het klassenbezoek volgt
(standaard) een feedbackgesprek. De directeur zorgt er in elk geval voor een klassenbezoek afgelegd te hebben
voorafgaand aan het functioneringsgesprek. In onze school wordt een klassenbezoek normaal gesproken
uitgevoerd op basis van een Kijkwijzer (competenties/borgingsdocument).

Persoonlijke Ontwikkelplannen (POP)
Het gebruik van een POP staat omschreven in het IPB. Daartoe wordt ook verwezen.

Het bekwaamheidsdossier
Alle werknemers beschikken over een bekwaamheidsdossier; voor digitale opslag is You Force daartoe
beschikbaar. Personeelsleden zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun bekwaamheidsdossier.
In dit dossier bevinden zich onder meer:
- Afschriften van diploma’s en certificaten
- De missie en visie(s) van de school
- De competentieset
- De gescoorde competentielijstjes
- De persoonlijke ontwikkelplannen
- De gespreksverslagen
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Functioneringsgesprekken
De directie voert om het jaar een functioneringsgesprek (FG) met alle medewerkers. We beschikken over een
regeling FG dat is opgenomen in het IPB. Tijdens het FG staan de ontwikkeling van het pedagogische en
didactische vaardigheden in relatie tot het POP van de medewerker centraal. Op basis van het ontwikkelde POP
wordt omgezien naar verbeterdoelen in relatie tot de schoolverbeterdoelen. Aan de orde komen verder: werkdruk,
loopbaanwensen, scholing, taakbeleid, en mobiliteit.

Deskundigheidsbevordering (scholing – professionalisering)
Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing
opteren (n relatie tot de organisatorische doelen en/of de competenties en/of het opgestelde persoonlijk
ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en faciliteert de directie teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt
zich op het versterken van de missie, de visie en de afspraken (doelen) van de school. In de regel volgt het team
twee keer per jaar teamgerichte scholing. Iedereen is daarbij verplicht aanwezig. De scholing wordt verwerkt in
de normjaartaak onder het kopje deskundigheidsbevordering.
Te volgen team scholing (besluit altijd in overleg met team) 2019-2023
Jaar
Thema
2019-2020
Kennis autisme (HGW) (externen) 4 studiedagen
2020-2021
Kennis didactisch handelen (OGW) (SCRUM)

2021-2022
Kennis kindgesprekken en eigenaarschap
(HGW) (externen) feedbackgesprekken
(beeldcoaching)

2022-2023
Kennis didactisch handelen (OGW) (SCRUM)

Intervisie
Er wordt vergaderd d.m.v. SCRUM, waarbij minimaal vijf maal per jaar een onderwerp vanuit de dagelijkse
praktijk wordt besproken. Dit zijn dan ook meteen de intervisie momenten.
Ook wordt er tijdens de SCRUM eventueel aandacht besteed aan de voortgang van het POP.
Intervisie en zorg besprekingen schoolbreed worden tevens toegepast o.l.v. de IB. Elke leerkracht kan een kind
inbrengen om bij intervisie te bespreken, soms wordt dit per groep, soms per bouw, soms schoolbreed besproken
(afhankelijk van het item en de vraag).

Teambuilding
Op onze school organiseren we diverse typen vergaderingen waarin we met elkaar overleggen over thema’s die
inhoudelijk en/of organisatorisch van belang zijn voor de school en de leraren. De eenheid in het team wordt ook
versterkt door de gezamenlijke momenten van nascholing. Ieder jaar volgt het team, naast de individuele
scholing- samen een aantal cursussen. We onderscheiden in het kader van teambuilding ook de meer informele
communicatiemomenten. We drinken ’s morgens gezamenlijk koffie en thee en nemen dan (kort) zaken door die
van belang zijn voor de school en de leraren . We gebruiken door de weeks de lunch gezamenlijk.
Ook dan is er tijd voor meer informeel overleg.
De school organiseert een gezellig samenzijn met de Kerst en een afsluiting aan het eind van het schooljaar.
Daarnaast is er jaarlijks een inspiratie-dag (cultuur-natuur en tevens teambuilding), waarbij we informeel samen
leren.

39

2019-2023

Beoordelingsgesprekken
Onze school beschikt over een regeling Beoordelingsgesprekken die is opgenomen in het IPB. De directie voert
een beoordelingsgesprek bij de overgang van een tijdelijke naar een vaste benoeming.
Ook wordt er 1 x per 2 jaar een BG gevoerd met iedere werknemer. Bij dit BG wordt ons competentieprofiel
gebruikt en is bijzondere aandacht voor de pedagogische en didactische prestaties. Daarnaast worden houding en
gedrag t.o.v. collegae en ouders, en de doorgemaakte ontwikkeling in kennis en vaardigheden beoordeeld.

Verzuimbeleid
Voor de ziekmelding is een centraal vastgestelde procedure van toepassing. Een zieke werknemer meldt zich ziek
bij de invaladministratie en de schooldirecteur. De invaladministratie regelt de vervanging tenzij de directeur dat
zelf regelt. De werknemer meldt zich ook beter bij de directeur. Bij langduriger verzuim wordt de werknemer
binnen enigen weken opgeroepen bij de bedrijfsgezondheidsdienst.
Bij frequent kort verzuim (meer dan 3 keer) wordt een verzuimgesprek gehouden door de directeur. Ingeval van
een mogelijk conflict wordt de bedrijfsgezondheidsdienst sneller ingeschakeld, in overleg met het College van
Bestuur. Langdurig verzuim wordt afgehandeld conform de Wet Poortwachter. Het CvB treedt daarbij op als
case-manager en preventie medewerker.
De re-integratie voor wat betreft het functioneren op school valt onder de verantwoordelijkheid van de
schooldirecteur. Bij ziekte wordt, naast de informele contacten door de collegae, formeel door de directeur
contact onderhouden met de betrokkene.
Indien de zieke werknemer daar prijs op stelt, worden er huisbezoeken afgelegd.

Beoordeling Integraal Personeelsbeleid
1 x per 2 jaar door directie en leraren. De verbeterpunten voor het IPB worden in de volgende versie meegenomen
Het integraal personeelsbeleid van onze school is afgeleid van het IPB-beleid op bovenschools niveau (IPB van
CBO De Greiden). Ons schoolbeleid is daarvan afgeleid.
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Hoofdstuk 5

Organisatie en beleid

Organisatiestructuur en – cultuur
Organogram hiërarchie CBO De Greiden
HULPLIJN

BESLISLIJN

ADVIESLIJN

Onze school is een van de scholen van de Stichting Christelijk Basisonderwijs De Greiden. De directie
geeft – onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur van de stichting- leiding aan de
school. De directie is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren
van het) beleid. De IB-er draagt de verantwoordelijkheid voor de zorg binnen de school. De school heeft
de beschikking over een MR en een ouderraad. Op Stichtingsniveau is er een GMR en de Raad van
Toezicht.
De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die
gekenmerkt wordt door een professionele schoolcultuur. Er worden jaarlijks studie(mid)dagen voor het
gehele team ingeroosterd. Speerpunt is de ontwikkeling van de leraren tot nog betere leraren. Daartoe
legt de directie klassenbezoeken af en worden er nagesprekken gevoerd.leerkrachten kunnen bij elkaar
in de groep kijken (aanvragen bij directie).
Onze ambities zijn:
De school is een lerende organisatie (Peter Senge)
De school stimuleert actief de ontwikkeling van alle medewerkers
De school werkt systematisch aan haar opbrengsten
In de school kan iedereen worden aangesproken op zijn/haar verantwoordelijkheden d.w.z. actief
feedback geven en ontvangen.
Wij waarderen elkaars kwaliteiten en ondersteunen bij elkaars valkuilen
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Structuur (groeperingsvormen)
Op maandag dinsdag en donderdag en vrijdag zijn de kinderen in hun eigen klas. Op woensdag wordt er
gewerkt aan de eigen leerdoelen en dieper ingespeeld op de ondersteunings en onderwijsbehoefte
Middels de plus- (borgen, 2019) de klus- (implementeren, 2019), de doe- (expeditie, 2019) en de
cultuur-klas (expeditie, 2019) en extra aandacht van de eigen leerkracht voor eigen leerdoelen.

Schoolklimaat (inclusief Sociale Veiligheid)
Wij vinden het belangrijk, dat de school een veilige, uitdagende en verzorgde omgeving is voor de
leerlingen en de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het
plezierig samen werken is. Onze school informeert ouders optimaal over en betrekken hen bij de
dagelijkse gang van zaken. Op bovenschools niveau is een beleidsstuk “sociale veiligheid” vastgesteld.
Onze school volgt de uitgangspunten van dit beleid.
Onze ambities zijn:
De school ziet er van binnen en van buiten verzorgd uit
De school is een veilige school, zowel fysiek als sociaal-emotioneel.
Leraren en leerlingen en ouders gaan respectvol met elkaar om
Ouders ontvangen minimaal maandelijks een nieuwsbrief
Minimaal wekelijks bericht via de klassenapp
De school (OR)organiseert jaarlijks minimaal één ouderavond (thema-avonden)
Ouders participeren bij diverse activiteiten
De school staat open - de leraren en de directeur zijn bereikbaar

Beoordeling
De ambities worden een 1 x per vier jaar beoordeeld door directie en team d.m.v. quickscan WMKPO
(P.D.C.A.), en de enquêtes van scholen op de kaart

Verbeterpunten
Blijven insteken op oprecht contact (relatie)
.

De Sociale Veiligheid (zie veiligheidsplan)
school waarborgt de sociale veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers). Daartoe is allereerst
vastgesteld welke (ernstige) incidenten de school onderscheidt. Dit zijn:
fysiek geweld
intimidatie en/of bedreiging met fysiek geweld
intimidatie en/of bedreiging via msn, sms, e-mail of Internet
pesten, treiteren en/of chantage
seksueel misbruik
seksuele intimidatie
discriminatie of racisme
vernieling
diefstal
heling
(religieus) extremisme
De school beschikt over een registratiesysteem: de leraar registreert incidenten (met behulp van een
format). Een incident wordt geregistreerd als de leraar inschat dat het werkelijk een incident is, of na een
officiële klacht. In 2018-2020 vonden er geen incidenten plaats.
De school beschikt over een veiligheidsbeleid.
De school richt zich op het voorkomen van incidenten. Er zijn school- en klassenregels (w.o.
pleinregels; de regels zijn met name gedragsregels: hoe ga je met elkaar om). Deze regels worden ook
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daadwerkelijk gehanteerd. Incidenteel wordt er aan een groep een sociale vaardigheidstraining gegeven.
De school werkt vanuit de principes van de Kanjertraining. Lessen sociaal-emotionele ontwikkeling
staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag.
Incidenten worden in eerste instantie afgehandeld door de leraar. Als zaken niet opgelost kunnen
worden wordt de directeur en – of de intern begeleider betrokken bij de afhandeling. Ouders worden
betrokken bij de aanpak van incidenten. De school beschikt over een anti-pestprotocol en een
stappenplan in geval van (vermoeden van) pesten. De anti-pest coordinator is de directeur Greet Stulp.
De school beschikt over een klachtencommissie, een contactpersoon en een (externe)
vertrouwenspersoon. In de schoolgids worden ouders uitgebreid geïnformeerd over aspecten van sociale
veiligheid. De school beschikt over 10 BHV-ers.
Om te controleren of leerlingen en leraren zich sociaal veilig voelen, bevraagt de school leerlingen,
ouders en leraren 1 x per twee jaar m.b.t. het aspect Sociale Veiligheid. Daarvoor worden de
vragenlijsten Sociale veiligheid van scholen op de kaart gebruikt. Daarnaast wordt ieder kind jaarlijks 2
x gescoord ten aanzien van sociale vaardigheden (KanVas). De uitslagen worden door de leraren
besproken met de IB-er (groeps niveau) en op basis van de resultaten worden er kindgesprekken
gevoerd. De resultaten worden op schoolniveau besproken indien er schoolbrede aanpak veriest wordt
(dit beslist de directeur in overleg met de IB)
Onze ambitie is dat alle kinderen, alle leerkrachten, alle ouders, overige personeel en de directie in een
veilig klimaat hun werk kunnen doen.

Beoordeling
De school neemt 2 x per vier jaar vragenlijsten (ouders, leerlingen en leraren af). Zie het plan van
aanpak 2015-2019. Tevens wordt jaarlijks een analyse opgesteld op basis van de incidentenregistratie.
Jaarlijks wordt 2 x het KanVas ingevuld.

Risico-Inventariatie (RI&E)
Van de inventarisatie wordt een verslag gemaakt waarin de aandachtspunten en de gekozen
verbeterpunten staan aangegeven. Verbeterpunten worden opgenomen in een schoolspecifiek plan van
aanpak. Jaarlijks gaat de school werken aan verbeterpunten. Het plan van aanpak wordt ieder jaar
aangepast, uitgevoerd en geëvalueerd. Het plan van aanpak wordt naar de medezeggenschapsraad van
de school gestuurd.

Arbobeleid
Onze school heeft een contract met De Friesland-bedrijfsgezondheidsdienst. Het beleid is erop gericht
uitval van leerkrachten te voorkomen. Bij langdurige uitval stelt de arbeidsdeskundige (verzuimcoach)–
eventueel in overleg met de bedrijfsarts – een probleemanalyse op. De directeur en de zieke leerkracht
stellen vervolgens een plan van aanpak op. Tevens bestaat de mogelijkheid voor overleg met de
verzuimcoach, arts en de personeelsconsulent in het Sociaal Medisch Overleg. Wij hechten veel belang
aan een gezond leef- en werkklimaat in en rondom de school.
We beschikken over een registratieformulier voor het melden van een ongeval en de oorzaak daarvan.
Op die manier brengen we tekortkomingen aan het gebouw en/of materialen in kaart en plannen we
acties. Voor de speeltoestellen is een logboek aanwezig met betrekking tot het bijhouden van onderhoud
en het melden van eventuele ongevallen. De brandweer heeft een gebruiksvergunning afgegeven en
(daarmee) via de vergunning de school brandveilig verklaard. Op de school is een ontruimingsplan
aanwezig, dat jaarlijks wordt geëvalueerd en bijgesteld. Minimaal twee maal per jaar wordt de otruiming
geoefend.
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De interne en externe communicatie
Interne communicatie
Op onze school vinden we de interne communicatie van groot belang. Het gaat erom betrokkenheid te
creëren van de medewerkers op het werk en op het schoolgebeuren om op die manier de kwaliteit van de
school te optimaliseren. Daarom zorgt de schoolleiding voor een heldere vergaderstructuur (o.a SCRUM
en een paar PV’s)en worden er effectieve hulpmiddelen gebruikt, o.a. postvakken, memobord,
activiteitenkalender, e-mail, groepsapp, klassenapp, digitale agenda en andere sociale media
Onze ambities zijn:
Minimaal vijf sprints (collegiaal overleg) met verschillende product-owners (gekoppeld aan individuele
kwaliteiten) voor de Inhoudelijke onderwerpen zie jaarplanning en activiteitenplan.
d.w.z. 2x per week een kwartier overleg
-Zorgvergadering (zie zorg planning)
Het is onze ambitie dat we korte lijnen hebben en elkaar directe en respectvol aan kunnen spreken.
Er vindt wekelijks overleg plaats tussen interne begeleider en directeur
De ouderraad vergadert minimaal 4 x per schooljaar
De MR vergadert minimaa1 4 x per schooljaar
We gebruiken effectieve middelen voor de communicatie: o.a. postvakken, memobord, e-mail, digitale
agenda. Qua communicatiegedrag vinden we het volgende belangrijk:
Zaken worden op de juiste plaats besproken
Vergaderingen worden goed voorbereid
Op vergaderingen is sprake van actieve deelname
In beginsel spreekt iedereen namens zichzelf
We geven elkaar respectvolle feedback en accepteren ook feedback van anderen
We geven elkaar een goed voorbeeld en ondersteunen elkaar
De school hanteert een duidelijke gedragscode voor personeel, ouders en kinderen

De communicatie met externe instanties
Onze school staat midden in de gemeenschap. Wij streven naar samenwerking met instanties in het
dorp. Onze school onderhoudt daarom structurele contacten met externe instanties. Hierdoor halen we
expertise binnen, waardoor we adequaat samen kunnen werken aan de opvoeding en de ontwikkeling
van de kinderen. We dragen daarvoor –als school, ouders en omgeving- een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. De externe instanties waarmee we een relatie onderhouden zorgen voor advies,
hulp en ondersteuning en dit komt de kwaliteit van het onderwijs en de school als organisatie ten goede.
Daarom onderhoudt onze school systematische en gereguleerde contacten met:
Peuterspeelzaal It Krobbeguod, Makkum
Stichting Kinderopvang
OBD Cedin, ECNO en zelfstandige onderwijsbegeleiders e.a.
Pabo NHL/Stenden, Leeuwarden en incidenteel andere
MBO Friese Poort, Friesland College, beide in Leeuwarden en Sneek
VO in verband met doorstroming leerlingen, maatschappelijke stages en snuffelstages, o.a.:
Marne College, Bolsward
Bogerman, Sneek
Zeevaartschool, Harlingen
AOC, Sneek
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Zuiderpoort, Sneek
RSG Sneek
Gebiedsteam
Jeugdzorg
Regiecentrum
Accare
Leger de sheils
Regiecentrum
Leerplichtambtenaar
Jeugdhulp
Scheepsbouw De Vries (bouw een bootje)
Talenten die een workshop in de verlengde schooldag verzorgen (legoman, kunstenaar, muziek enz.)
Overige
Sponsoring draag nooit commerciële voorwaarden in zich en wordt altijd voorgelegd aan De MR.

Communicatie met ouders
Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen
nastreven: de algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we
als gelijkwaardige gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om
het kind goed te kunnen begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd
worden over de ontwikkeling van hun kind. Voor het plaatsen van beeldmateriaal in de communicatie
vragen we toestemming van de ouders volgend de wet van AVG.

Onze ambities zijn:
Ouders voelen zich betrokken bij schoolactiviteiten
Leraren stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders (full partnership)
Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken
Ouders worden betrokken bij (extra) zorg
Ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs
Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind
Leraren stimuleren ouders tot onderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie
Er wordt zoveel als mogelijk persoonlijk gecommuniceerd met de ouders
De communicatie is wederkerig en met respect
De rol van de medezeggenschapsraad is duidelijk bij de ouders
De rol van de OR is ondersteunend aan de school

Beoordeling
1 x per twee jaar: scholen op de kaart (ouders, leerlingen en team)
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Begeleiding naar VO-scholen
Om de overstap naar het voortgezet onderwijs op een correcte en zorgvuldige wijze te begeleiden heeft
de school de volgende maatregelen genomen:
1. In groep 6 vindt de eerste oriëntatie plaats op de mogelijkheden die het kind in zich heeft ten
aanzien van het VO. De Plaatsingswijzer wordt bij de bespreking met de ouders gehanteerd als
leidraad.
2. De ouders en leerlingen worden vanaf het begin van groep 8 betrokken en er zijn regelmatig
advies gesprekken.
3. De leerkracht heeft een intervisie gesprek met het team over het voorlopig advies.
4. In groep 8 vindt de Eindtoets plaats. Op basis van de resultaten van de Eindtoets is de
Plaatsingswijzer leidend bij het adviesgesprek met de ouders.
5. Onze school verzorgt de administratieve inschrijving van de leerlingen bij een school voor VO.
6. Er vindt altijd een mondelinge overdracht van leerlingen plaats met de coördinator van de
ontvangende school. Deze overdracht vindt plaats naast het verplichte onderwijskundig rapport.
7. Er vindt ieder jaar een mondelinge terugkoppeling plaats van vervolgonderwijs over de
verwijzing van het voorgaande jaar (het vervolgonderwijs is zeer tevreden met de deskundige
verwijzingen)

Voor- en vroegschoolse educatie (wet OKE)
Onze school werkt samen met de peuterspeelzaal in de buurt van onze school. De samenwerking bestaat
uit een regelmatig overleg over het onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen), het educatief handelen
en de zorg en begeleiding. Onze school (vroegschool: groep 1 en 2) maakt gebruik van de
onderwijsmethode ‘Onderbouwd”. We onderhouden een goede relatie met de peuterspeelzaal
(voorschool) en er is in alle gevallen van plaatsing op de basisschool altijd sprake van een warme
overdracht. Onze ambities voor wat betreft de relatie voorschool/vroegschool zijn:
We beschikken over gezamenlijk (gericht) ouderbeleid
We beschikken over doorgaande leerlijnen qua aanbod (wat)
Het educatief handelen is op elkaar afgestemd (hoe)
De zorg en begeleiding is op elkaar afgestemd
De kwaliteitszorg richt zich (ook) op VVE
Er is in alle gevallen sprake van een warme overdracht
De opbrengsten zijn van voldoende niveau

Beoordeling
1 x per jaar door directie en leraren
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Hoofdstuk 6

Financieel beleid

Financieel beleid
Financieel beleid is niets anders dan het maken van afspraken over geld. Net zoals er afspraken worden
gemaakt over de inrichting van het onderwijs (onderwijsbeleid) en personeel (personeelsbeleid), worden
er ook afspraken gemaakt op het gebied van financiën.
Financieel beleid heeft drie belangrijke doelen:
a. beheren van risico’s;
b. borgen van financiële continuïteit (lange termijn);
c. beheren van de financiële ruimte (korte termijn).
Ad a: Risicobeheer
Risicobeheer is het in kaart brengen van de mogelijke risico’s die zich kunnen voordoen, met daarbij
maatregelen hoe we met deze risico’s omgaan. Als deze risico’s zich voordoen, dan kan in het uiterste
geval de financiële continuïteit van de school in gevaar komen. Het risicobeheer vormt dan ook een
belangrijk onderdeel van financieel beleid.
Bij de schoolfinanciën zijn het vooral huisvestingslasten die voor risico’s zorgen vanwege de mogelijke
omvang. Om de huisvestingslasten te beheersen worden daarom minimaal eens per drie jaar
twintigjarige MeerJarenOnderhoudsPlannen (MOP’s) opgesteld door onderhoudsdeskundigen. Hiermee
wordt voorkomen dat de school voor grote onverwachte (financiële) tegenvallers komt te staan. Door
jaarlijks begrotingen op te stellen voor de scholen en de formatie, met een doorkijk naar de jaren die
volgen, worden risico’s tot een minimum beperkt.
Alle scholen van De Greiden en de stichting houden reserves aan om geplande uitgaven te kunnen
bekostigen. Daarnaast wordt 40% van de middelen als standaardreserve aangehouden voor niet begrote
(onverwachte) uitgaven. Ook op stichtingsniveau wordt die 40% als standaardreserve aangehouden als
streefniveau, bijvoorbeeld bij de formatiebegroting.
Zie ook BestuursFormatiePlan en MOP. (Ter inzage bij de directeur)
Ad b: Financiële continuïteit
Financieel beleid is vooral van belang om te voorkomen dat de financiële continuïteit van de school in
gevaar komt. De school moet immers te allen tijde aan haar financiële verplichtingen (bijv. salarissen,
schoonmaakkosten) kunnen voldoen, ook als ze te maken krijgt met (onverwachte) tegenvallers.
Financieel beleid draagt dus bij aan het voortbestaan van de school. Daarnaast geeft financieel beleid
sturing aan de inzet van het geld van de school voor (ambitieuze) plannen om de kwaliteit van het
onderwijs te verbeteren. Deze plannen kosten geld. Zowel in de schoolbegrotingen en dan met name de
inventarislijsten die daar onderdeel van uitmaken, als in het BestuursFormatiePlan zijn de ambities
verwerkt als toekomstige uitgaven.
Zie de inventarisatielijsten in de schoolbegroting en de meerjaarlijkse formatieprognoses in het
BestuursFormatiePlan. (ter inzage bij de directeur)
Ad c: Financiële ruimte
De beschikbare middelen bepalen de financiële ruimte van de school. Doordat deze middelen beperkt
zijn, moet de school keuzes maken hoe zij deze middelen gaat inzetten. Door deze keuzes vast te leggen
in financieel beleid, wordt voorkomen dat de school uitgaven doet terwijl hier geen middelen voor
beschikbaar zijn. Bij het doen van investeringen moet dus goed worden gekeken of deze kunnen worden
uitgevoerd zonder dat de financiële positie hiermee in gevaar komt. Soms zal een school haar
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ambitieniveau dus tijdelijk moeten bijstellen, omdat de financiële middelen simpelweg ontbreken. Elke
school streeft immers naar (financiële) continuïteit van haar onderwijstaken en maakt keuzes over de
besteding van de financiële middelen. Deze keuzes vormen het financieel beleid van de school. Door op
een post te bezuinigen, kan er geld beschikbaar komen om aan (andere) ambities te werken. De
schooldirecteur treedt hierover jaarlijks in overleg met het bestuur.
Overigens: Als de reserves voor de geplande aanschaffen voldoende zijn en de reserves ook de 40%
voor onverwachte zaken bevatten, dan kan het ‘overschot’ in de begroting worden opgenomen voor een
bestedingsdoel.
Zie de jaarlijkse begroting. (ter inzage bij de directeur)

De rol van de medezeggenschapsraad
De GMR moeten instemmen met sponsoring op stichtingsniveau. Op schoolniveau is de eigen MR de
geleding die meedenkt/instemmingsrecht heeft met betrekking tot sponsoring op de locatie. In beide
gevallen met het in acht neming van onderstaande punten :
De school is verplicht een sponsorovereenkomst voor te leggen aan de gehele MR. Leerkrachten en
ouders hebben instemmingsrecht
De MR heeft instemmingsbevoegdheid over het vaststellen of wijzigen van het schoolplan waarvan
sponsoring een onderdeel is. Dit geldt ook voor de schoolgids
De gehele MR heeft adviesrecht over een voorgenomen besluit over het aangaan, verbreken of
belangrijk wijzigen van een duurzame samenwerking zoals een sponsor.
Wanneer sponsoring aan de orde komt bij de vaststelling of wijziging op hoofdlijnen van het meerjarig
financieel beleid van de school heeft de MR adviesbevoegdheid.

De planning en controlcyclus
De telgegevens van 1 oktober worden door de administratie naar Dyade gestuurd, waar men de
vergoedingen voor het daaropvolgend kalenderjaar berekent. Deze worden begin november naar de
scholen gestuurd
Het bestuur plant jaarlijks aan het eind van een kalenderjaar de scholen in voor het bespreken van de
conceptexploitatiebegrotingen (met de inventarislijsten) en de schoolfondsbegrotingen. In de eerste twee
maanden van het nieuwe kalenderjaar worden voorlopig goedgekeurde/vastgestelde begrotingen
voorgelegd aan de GMR. Schoolfondsbegrotingen worden aan de locale MR voorgelegd ter instemming.

48

2019-2023

Hoofdstuk 7

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitszorg
Vanuit de Wet op het Primair Onderwijs hoort het bevoegd gezag in het Schoolplan de volgende zaken
aan te geven:
-de wijze waarop het bevoegd gezag bewaakt dat de kwaliteit van het onderwijs wordt gerealiseerd,
-de wijze waarop het bevoegd gezag vaststelt welke maatregelen ter verbetering van de kwaliteit nodig
zijn, en
-de maatregelen en instrumenten om te waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheid onderhoudt.
Bij CBO De Greiden houdt het bestuur door middel van onderstaande zaken de vinger aan de pols:
1. Schoolplan
Het bestuur beoordeelt of het document aan de wettelijke eisen voldoet en kijkt of de school daarin
planmatig de kwaliteit van het onderwijs verbetert.
2. Schooljaarplan
Het bestuur beoordeelt of het document de door CBO De Greiden aangegeven onderdelen (format) en
ingrediënten (vanuit de Stichting-Jaarplannen) bevat en beoordeelt of de school daarmee planmatig de
kwaliteit van het onderwijs verbetert.
(op de Ark maken we een officieel jaarplan en een A4 jaarplan voor in de groepsmap)
3. Enquêtes
Het bestuur organiseert de tweejaarlijkse enquêtes onder leerkrachten, leerlingen en ouders en zorgt
voor benchmarking binnen de groep scholen van CBO De Greiden. Die uitkomsten die voor het bestuur
aanleiding geven tot zorg, krijgen een plek in de planning van de school (zie de beide punten hiervoor)
en als Stichting breed een onderwerp moet worden aangepakt, dan krijgt dat een plek in het strategisch
beleidsplan en de jaarlijks daarvan afgeleide Stichting-Jaarplannen .
(veiligheid en pedagogisch klimaat ieder jaar in kanvas)
5. Schoolbezoek/Schoolmonitor
Het bestuur komt jaarlijks op school en bespreekt met de schooldirecteur de kwaliteit van de
opbrengsten aan de hand van het CITO LVS en de eindopbrengsten en de uitslag van de verschillende
enquetes.
6. Bekwaamheid personeel
CBO De Greiden heeft een gesprekkencyclus voor zowel leerkrachten als schooldirecteuren waarin om
de een of twee jaar een beoordeling plaatsvindt door de direct leidinggevende. De uitkomsten worden
gebruikt bij het opstellen van de persoonlijke ontwikkelingsplannen (bij leerkrachten) en de
managementcontracten (bij de schooldirecteuren).
Het bestuur krijgt overzichten van de aantallen gesprekken die zijn gevoerd met leerkrachten, voert zelf
de gesprekken met de schooldirecteuren en stelt na consultatie van de schooldirecteuren het jaarlijkse
nascholingsoverzicht op stichtingsniveau vast.

Wet- en regelgeving
Schoolgids 1 x per jaar  inspectie
Schoolplan 1 x per vier jaar  inspectie
Voldoende: tijd besteed aan taal, lezen en rekenen
Zorgplan  inspectie
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Hoofdstuk 8

Terugblik en vooruit kijken

Schoolplan 2015-2019 en zelfevaluatie
Zie hiervoor tevens zelfevaluatie en analyse opbrengsten 2018-2019

Wel gerealiseerd
1.Kwaliteits
zorg

Niet gerealiseerd

Sterk

Zwak

- Cyclus Plan- Do- Check – Act
d.m.v. het werken met
kwaliteitskaarten (w.o.
zelfevaluatie)

+ Veiligheidsbeleid (soc.).
+ Uitzetten/analyseren enquêtes (ouders,
leerkrachten en leerlingen)
+ kanvas: veiligheid en ped. klimaat
+ organisch kwaliteists profiel
+ evalauatiedag en jaarplan
Zie: jaarplan, jaarverslag
kwaliteitsprofiel

Analyse

Nieuw format van Ynformaasje
wordt zeer positief ontvangen.
Ieder moment alert op signalen
van kinderen, personeel en
ouders. Vanuit gelijkwaardigheid
oplossingsgericht samenwerken.

2.Leerstof
aanbod &
Toetsinstru
menten

- Vervolg aanschaf meth. Fries
+implementatie. (spaor 8)
+ Implementatie doorgaande leerlijn
burgerschap en sociale integratie.
+ Implementatie/ nieuwe methode kleuters:
onderbouwd.
- Implementatie/ evaluatie en borging V.L.L.
nieuw gr. 3.
+ Implementatie meer spelend leren groep 3
- Implementatie, evaluatie en borging
leerlijnen snappet gr. 4 t/m 8.
- Implementatie Estafette nieuw (voortgezet
technisch lezen).
- Het Cito- lovs is volledig gedigitaliseerd en
geoptimaliseerd (?).
-aanschaf+implementatie nieuwe methode
Taal in Beeld
-aanschaf+implementatie nieuwe methode
Spelling in Beeld
-aanschaf + implementatie nieuwe methode
natuur en techniek Natuniek geintegreerd ein
de WO.

Duidelijke structuur en

Winst van

doorgaande lijnen van groep 1

meertaligheid in

t/m 8 m.b.t. leerstofaanbod en

praktijk brengen

toetsinstrumenten (methode

(team, directie)

afhankelijk en methode
onafhankelijk).
Zie ook schoolgids, schoolplan en
planningcirkel zorg.
Niet gerealiseerd
De overgang van 2-3 heeft onze
continue aandacht en is

W.O.

ontwikkeling

Parnassys heeft

Groep 3 meer spelend leren

nog steeds niet
voldoende
voordelen t.a.v.
zorg verkort
2018-2019:
nieuwe aanpak
WO

Analyse

Afspraken zijn schoolbreed gemaakt over
hoe de huidige rekenmethode (Pluspunt) te
gebruiken (met in achtneming van nieuwe
inzichten in rekendidactiek) in balans met
betekenisvolle instructie en vertaalcirkel.
Automatiseren krijgt weer aandacht en wordt
gemonitort door BAREKA

3.Leertijd

Het opnieuw vaststellen van de lesroosters

Door tussentijdse
implementatie van de
methoden Estafette
(voortgezet technisch lezen),
Taal in beeld en Spelling in
beeld is de oriëntatie op een
nieuwe methode rekenen
doorgeschoven naar de
nieuwe schoolplanperiode.

We kunnen niet al onze

De invoering van meerdere
nieuwe lesmethoden in een
schooljaar is door het team als
geheel prima verlopen. Pluspunt
(verkort) is in 2017 gerealiseerd
in snappet.
Instructies worden ook informeel
aangeboden (olv reken
coördinator)
Meer balans tussen praktijk en
abstractie

Door SCRUM ontstaat er meer
eigenaarschap, ook in deze
ontwikkeling
Verlengde schooldag geeft

Mondelinge taal
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en urentabellen (uitbreiding lestijd gr. 1, 2, 3
en 4) in parnaSys, algemeen en uitbreiding
lestijd taal en rekenen (60% van de
aangeboden lessen afhankelijk van de
leerlingenpopulatie). Zie schoolplan/
schoolgids urentabel.
- Herverdeling lesuren spelling per week (5 x
extra per week ). Herverdeling B.L. en
woordenschatontwikkeling en leesmotivatie

Analyse

4. Pedagogisch
klimaat

Analyse

5. Didactisch
handelen

- Het (verplichte) aanbod afstemmen op de
beschikbare leertijd op teamniveau cyclisch
evalueren en afspraken borgen om een
duidelijke doorgaande lijn te waarborgen.
Meer aandacht mondelinge taal, cultuur
techniek geintegreerd (expeditie vorm)
- Ontwikkelen van een nieuw antipestprotocol (implementatie/ evaluatie en
borging). Anti-pest coördinator aangesteld
Herziene visie op het pedagogischdidactisch handelen (oplossingsgericht)
Invoering weektaak als middel voor
klassenmanagement, tempo-,niveau- en
interessedifferentiatie en ter bevordering van
verantwoordelijkheid nemen, zelfstandig
leren/werken en samenwerking.
Implementatie 2016-2017 Kanvas
Implementatie vragenlijsten (soc.) veiligheid
leerlingen, leerkrachten en ouders (WMK,
Bos, C). en scholen op de kaart
Bij rood of oranje scores (kanvas) vinden er
gesprekjes plaats met het kind (eventueel
groep)
We pakken pesten in de kern aan,
oplossingsgericht en mbv peergroepen
Deze aanpakt is succesvol
De enquetes van scholen op de kaart (ouders,
7.8, kinderen8,5 team 9,3) worden zeer
positief ingevuld (2019)
Bij kanvas blijkt dat twee leerlingen zich
niet veilig voelen (interventie op gezet)

Didactisch handelen is ieder jaar een
speerpunt
(zie sprint didactisch handelen:
Passende instructie
Differentiatie
Feedback product/proces
Eigenaarschap)

ambities realiseren vanwege
de beperkte tijd: (60%
rekenen en taal,
beweginsonderwijs, soc. em.
Blijft over: voor al die andere
vakken…)
(meer) aandacht voor cultuur
(meer) aandacht voor
techniek
Aandacht mondelinge taal

Dit doen we. Zie studiedagen

ASS-gericht onderwijs

Implementatie ASS-aanpak
op de teamvergadering (wie,
wat, waar en waarom).

Sprints op basis van: “Slim”Theo Wildeboer Fred Kramer
De 4 sleutels voor een
effectieve les
(start gemaakt)

Sprints op basis van: “Slim”-Theo
Wildeboer Fred Kramer
De 4 sleutels voor een effectieve les
(start)

Ervaringen met de weektaak (PDCA)
worden regelmatig besproken en vandaar uit
verfijnd. Bij het werken met weekplannen
waarbij we werken in 3 niveaus per
jaargroep (instructiegevoelige leerlingen,
instructieafhankelijke leerlingen en
instructieonafhanke-lijke leerlingen)
De directeur en ib zijn wekelijks in de
groepen
Ambitie: meer differentiëren, kijkend naar
de onderwijsbehoeftes van de leerlingen

De weektaak uitbreiden naar
onderdelen op de middag en
leerlingen leervragen leren
formuleren. Ontwikkelen van
eigenaarschap en
talentontwikkeling. Werken met
doorgaande lijn van de weektaken
(PDCA) (in sprint vormgegeven)
2 keer per jaar kanvas met als ev.
actie kindgesprekken,
groepsgesprekken

Relatie, competentie en autonomie
doorgaande lijn m.b.t. klassenmanagement
van planbord naar weektaak.

Analyse

talenten een kans

Coöperatief leren
is meer dan
samenwerken.
Coöperatief vraagt
in beginsel ook
zelfstandigheid.
Meer aandacht
nodig voor de
werkvormen die
voor cöoperatief
leren worden
gekozen.

Nieuwe inzichten op het gebied
van instructie maken dat we wel
bewuste instructie geven, maar
niet altijd IGDI.
Aandacht in de lessen voor de
verschillende leerstijlen van
leerlingen (instructie, oefenen,
reflectie, zelfstudie).
De opbouw van de lessen.
Zelfcorrectie van leerlingen.
Invoering snappet
Bewuste instructie
Sprints over afstemming, lesdoel
en betrokkenheid.

We zouden schoolbreed meer
gebruik moeten maken van
verschillende werkvormen
waarin variatie van
aangeboden en te gebruiken
leerstijlen opgesloten zitten

Het samenwerken van het team
met het doorvoeren van een
doorgaande lijn in de weektaken
is succesvol
De sprints slaan aan en hebben
vervolg nodig in volgend
schooljaar

Dit gaan we doen in 20192020 op woensdag.
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-Planningscirkel voor Zorg.
6. Zorg en
begeleiding

Analyse

- Planningscirkel voor zorg.
- Nieuw leerlingenrapport.
- Vernieuwd Cito- lovs.
- Formaliseren in-, uit-,
doorstroombeleid.
- Ontwikkelingsperspectief
voor leerlingen met een
afbuigende leerlijn.
- Volgsysteem sociaal emotionele
ontwikkeling; zie leerstof en
toetsinstrumenten.
Het team is zich steeds meer bewust van de
PDCA op alle lagen in de school

Nog meer aandacht voor de
analyse in de weektaak en
zorg verkort

Het omzetten van psychologische
rapporten naar concreet handelen
in de groep.

De analyse teamscholing
(margreet mulder) valt goed

De plannen zijn steeds meer op
de praktijkgericht, realistisch en
ondersteunend.

Plusgroep en Klusklas in De Ark, doe en
cultuurgroep in ontwikkeling.
Bevlogen leerkrachten werken motiverend.
Voor verder info: zie ontwikkelingen
zorgprofiel

7.
Opbrengsten

-Doorgaande leerlijnen voortgezet technisch
lezen geïmplementeerd (zich ook beleid
technisch lezen).
-Analyse van, interventie bij en evaluatie van
tussen – en eindopbrengsten structureel
opgenomen in de planningcirkel zorg.
- Op schoolniveau: trendanalyses
diagnosticeren, bespreking op teamniveau,
interventies plegen, evalueren, bijstellen en
borgen.
- Doelen/ streefcijfers per toets omschrijven.

Monitoring tussen- en
eindopbrengsten scholen
(analyse, actie, evaluatie en
borging).

-Doorgaande leerlijnen
voortgezet technisch lezen
geïmplementeerd (zich ook beleid
techn. lezen).
-Analyse van, interventie bij en
evaluatie van tussen – en
eindopbrengsten structureel
opgenomen in de planningcirkel
zorg.
- Doelen/ streefcijfers per toets
omschrijven.

Automatiseren in de
toekomst goed borgen
middels Bareka

Op schoolniveau: diepteanalyse,
trendanalyses diagnosticeren,
bespreking op teamniveau,
interventies plegen, evalueren en
bijstellen

.

- Klassenbezoeken en
evaluatiegesprekken.
-Werken vanuit een gedragen
visie en missie
-Gedeeld leiderschap middels
scrum

Naast cijfers ook procesdoelen nastreven

Analyse

Professiona
lisering

Analyse

9. Interne
communicatie

Analyse

Het analyseren van, interventies plegen bij
tussenopbrengsten en eindopbrengsten moet
concreter en in kleinere stappen (welke
doelen, welke procesdoelen, waarom wel of
niet gehaald, is er bijsturing nodig, etc.).
Dit alles in “gewoon” mensen taal, doorleefd
door de leerkracht
Afgelopen jaren scoren de leerlingen van
groep 8 boven landelijke gemiddelde
Talent ontwikkeling in overleg
Mobiliteitsbeleid.
Gesprekkencyclus
Klassenbezoeken en evaluatiegesprekken.
Werken vanuit een gedragen visie en missie.
Specialisten:
Reken coördinator Ans
Taal coördinator Uilkje
Cultuur coördinator Gerben
Toekomst: ICT coördinator Marije
Specialist jonge kind Marlies
Specialist overgang peuter-kleuter Martine
Specialist aanvankelijk leren Tanja
Specialist pedagogische aanpak Harmke
Systemisch denken specialist Doutzen
Introduceren en uitvoeren groepsbezoeken
door directie en intern begeleider en reken
coördinator. Zie verslagen
Gesprekken en scrum worden positief
ervaren
Overleg team is gericht op optimalisering
van de kwaliteit op het onderwijs

Positieve ontwikkelingen
Veiligheid scoort boven gemiddeld op de
enquetes. Onze ambitie is dat alle kinderen,
medewerkers en ouders en directie zich

Leerkrachten, IB en directeur
voelen zich veilig en staan open
voor leren en dialoog feedback en
feedforward zie enquetes:
veiligheid:10
Klasbord en Ynformaasjes
worden zeer positief ontvangen
Directeur positief contact met
MR (onderling vertrouwen)
Veiligheid en goede sfeer in het
team
Zie enquete: 9,5
Blij mee
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10. Externe
contacten

veilig voelt in het werkklimaat.
Veiligheid blijft altijd aandacht vragen
directeur bewaakt de kaders
-Contacten Sudwester SO
(incl.samenwerkingsverband 302).
-Contacten Kinderopvang
-Contacten De Vries scheepswerf (techniek)
- jeugdzorg
- maatschappelijk werk
- wijkagent
- sportcoach
- Jeugdhulp
- Accare

Onderlinge samenwerking
met de andere basis-scholen
in Makkum wordt steeds
slechter. Dit door hun keuzes
en de wisselende directeuren.

“Warme” overdracht
peuterspeelzaal en basisonderwijs
een feit.
Goede contacten VO

Contacten bedrijven: Scheepswerf de vries,
Attractie verhuur, Slagerij bruinsma
Excursies groen doen, wetsus e.a.
Sportclubs Makkum
Acties gedenkingen 40-45

Analyse

11. Schoolklimaat
(incl. sociale
veiligheid)

Analyse

12. Contacten
met ouders

Analyse

13.ICT

Analyse

VO tevreden over de
schooladvisering laatste vier jaren

Veel exteren contacten: de Ark staat midden
in de wereld.

Jaarlijks overleg over de globale
gang van zaken en regelmatig
overleg m.b.t. overdracht van
leerlingen.
Veel positieve reacties.
Nieuw (oplossingsgericht) antiPestprotocol.
Administratie ongevallen en
pesten.
Lage drempel ouders

Beleid veiligheid en soc. veiligheid is
beschreven geïmplementeerd. Via
Ynformaasje in taal en beeld voor de ouders
oplossingsgerichte taal gebruiken

Ouders raken steeds meer betrokken en
voelen zich meer verantwoordelijk met de
leerkrachten (fungeren als team in het belang
van de kinderen)
2018-2019 geen klachten meer bij de
directeur
Zie enquête scholen op de kaart 2019
ouders 7,8
kinderen 8,5
team 9,3

Analyseren, activeren en evalueren/
terugkoppelen van ouderenquêtes is
verwerkt
Nieuwe klas-app
Nieuw format Ynformaasje
Betrokkenheid OR in samenwerking met
team
Ouders ingeschakeld bij diverse activiteiten
De betrokkenheid van ouders is positief.
De klas app en de nieuwe Ynformaasje is
zeer positief ontvangen.
Ouders worden en voelen zich steeds meer
betrokken in de school. (zie audit 20172018)
-Alle leerlingen werken vrijwel dagelijks
met de computer (geïntegreerd).
-De leerkrachten zijn geschoold.
-Een doorgaande leerlijn i.c.t. is
geïmplementeerd.
- Digiborden/touchscreens in acht groepen
Groep 4 t/m 8 werken met snappet.

Website up-daten

Activiteiten en projecten op
school, etc. zoveel mogelijk op de
website www.arkmakkum.nl
gepubliceerd en in de Belboei
geplaatst
Ouders voelen (respons van OR
en algemene reacties,
vrijwilligers) zich betrokken en
gezien vanwege nieuwe beleid;
we werken als team; ouders en
leerkrachten. De OR speelt een
grote rol.
-Een uitgebreide schoolgids.
- Duidelijke website.
-Laagdrempelig.
- Activiteiten in de Belboei

Uitstraling PR en
communicatie
blijft
aandachtspunt in
2015-2019

De Ark zoomt steeds meer in op
de ondersteuningsbehoeftes van
de ouders en de kinderen
(doeners)

De mogelijkheden van
snappet zijn nog niet
geoptimaliseerd
We onderzoeken of snappet
een juist leermiddel is.

Prima ontwikkeling: inzet team

In de toekomst verder
uitwerken en onderzoeken

Taalbeleidsplan 2019-2023
implementatie methode spoar 8). (Frysk).
Implementatie methode voortgezet technisch
lezen groep 4 t/m 8 (Estafette)

Implementatie V.L.L. nieuw
groep 3.
Implementatie Taal in Beeld
en Spelling in Beeld

Aanschaf snappet diverse
software pakketten behorende bij
de methoden.
Nieuwe server. We houden de
voorwaarden in de gaten en up to
date.

Nieuwe taal coördinator
We doen mee aan onderzoek Luc
Koning m.b.t. nieuwe aanpak
DMT (redzaamheidslezen ipv

Mogelijkheden
benutten van
meertaligheid bij
wereldoriëntatie,
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14.Taalbeleid

Analyse

Levens
beschouwelijke
identiteit

Analyse

Leeshoeken in de hele school
Implementatie “onderbouwd” in groep 1 en
2.

techniek, crea,
enz.

racelezen)
Eind 2018-2019: wens team
(enquete: basisvorm 3 TS)

Op De Ark is specifiek ingezet op verhoging
van de opbrengsten van begrijpend luisteren
en begrijpend lezen en spelling
De Ark heeft hier opnieuw op ingezet door
middel van een jaarlijkse sprint voor
woordenschatrijke cultuur, spelling en
leesmotivatie.

Regelmatig evalueren van
didactiek, ontwikkeling van de
leerlingen geeft duidelijkheid bij
het team.
SCRUM houdt ons up-to date!

De visie op de levensbeschouwelijke
identiteit wordt door alle geledingen
gedragen en staat omschreven in het
schoolplan en de schoolgids.
Implementatie de gehele dag in gedrag en
methode ‘Trefwoord’ en
burgerschapsvorming
(op studiedag) We hebben de missie en visie
opnieuw gezamenlijk geformuleerd,
waardoor deze gedragen wordt door het
gehele team.

De methode ‘Trefwoord’ sluit
goed aan bij de :
de christelijke identiteit van de
school, de hedendaagse diversiteit
van de leerlingenpopulatie en hun
ouders.

We hebben interventies gepleegd waarbij de
Open christelijke cultuur weer vorm heeft
gekregen en gedragen wordt. Kerst en
talentendag worden gevierd.

Planning van de kwaliteitszorg
De evaluatie van de jaarplannen biedt voldoende houvast om nieuwe lijnen vast te stellen voor de jaren
erna.In de schoolplanperiode worden alle beleidsterreinen –zoals aan bod gekomen in dit schoolplanmet een regelmaat geëvalueerd. De opbrengsten evalueren we jaarlijks. In onze jaarplannen nemen we
steeds op welk beleidsterrein wanneer in het jaar geëvalueerd wordt. Over de uitkomsten van de
evaluaties wordt gerapporteerd aan het bevoegd gezag, de (G)MR en de ouders.

Onze beleidsterreinen
(kwaliteitszorg)

20172018

Levensbeschouwelijke identiteit (3.3) X
Woensdag: plus-(borging), klus(implementatie) doe (oriëntatie) klas en
eigen leerdoelen
Leerstofaanbod en toetsinstrumenten
X

20182019

2019-2020 2020Alle
2021
onderdelen
worden
meer of
minder
behandeld
afhankelijk
van de zich
voordoende
situatie.

20212022

20222023

X
X

X

X
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(3.4)
Taalleesonderwijs (3.5)
Rekenen en wiskunde (3.6)
Sociaal-emotionele ontwikkeling (3.7)
Actief Burgerschap en sociale cohesie
(3.8)
W.O techniek/cultuur integratief
ICT (3.9)
Pedagogisch klimaat (3.11)
Didactisch handelen (3.12)
Actieve rol van de leerlingen (3.13)
Zorg en begeleiding (3.14)
Opbrengsten – opbrengstgericht
werken
Schoolleiding (4.2)
Professionalisering (4.4)
Integraal Personeelsbeleid
Interne communicatie (5.4)
Externe contacten (5.5.)
Contacten met ouders (5.6)
Voor- en vroegschoolse educatie (5.7)
Kwaliteitszorg (7.0)

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Beoordelen geschiedt m.b.v. Quick Scan of mondeling, sprints, PV’s en m.b.v. Schoolplan evaluatiedag
Al deze items zullen ieder jaar in meer of mindere mate aan bod komen. Als we tevreden zijn
zullen we er sneller door heen gaan en een ander punt verdiepen wat onze aandacht vraagt. Op
deze manier zijn we d.m.v. scrum een wendbare organisatie die op de veranderlijke wereld in kan
spelen.

Kwaliteitsprofiel – (zie kwaliteitsprofiel 2019-2020)
Voor het vaststellen van de onderstaande (mogelijke) blijvende (?) ontwikkelingspunten is gebruik
gemaakt van:
Het strategisch beleidsplan
Kwaliteitsprofiel van De Ark
Het zorgprofiel (De Ark)
Het ICT-beleidsplan (De Greiden)
Het Integraal Personeelsbeleidsplan (De Greiden)
De verschillende hoofdstukken uit oude schoolplan (zie verbeterpunten per hoofdstuk)
Het meest recente auditrapport (2018-2019)
Evaluaties en wensen team (enquêtes (o.a.WMK)
Analyses SCRUM (2018-2019)
Meest recente diepte-analyse (febr. 2019)
Enquêtes (2019) ouders en leerlingen (Scholen op de kaart)
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2019-2023 Globaal:
We werken van
- Veiligheid
- Vertrouwen

naar:
- Verbinding (talenten)
- Verantwoordelijkheid

We geven nadruk aan onze identiteit met kerst (christelijke identiteit) en onze onderwijskundige
visie:”jij mag er zijn” tijdens de talentendag.
Met kerst en de talentendag is ons duidelijk geworden dat we iets moeten organiseren waarbij ouders in
actie kunnen zijn. We zoeken voor kerst een cyclus van wandeltochten en fancy fair e.d. Bij de
talentendag krijgen alle talenten ruimte.
Onze interne communicatie wordt als zeer positief ervaren ( zie enquete scholen op de kaart, 2019)
We gaan door met SCRUM (lerende organisatie). De sprints per jaar zijn gericht op sociaal emotionele
ontwikkeling en op didactische ontwikkelingen. De Sprints worden vastgesteld samen met het team na
evaluatie van het afgelopen haf jaar (evaluatie januari en juni)
We blijven de komende jaren werken aan goede resultaten waarbij de nadruk ligt op de werkhouding
(ook toetshouding) en eigenaarschap.
Leerstof aanbod: Taal en rekenen blijft 60% van het aanbodverder op woensdag aandacht voor
ondersteuningsbehoeftes: klusklas, plusklas, eventueel doeklas en cultuurklas. Ook de eigen
leerkrachten focussen op de onderwijsbehoeftes van de eigen leerlingen.
Het eigenaarschap van leerlingen, leerkrachten en ouders wordt gestimuleerd. De 10 minuten
gesprekken vinden vanaf groep 1 t/m 5 met de ouders plaats. Vanaf groep 6 t/m 8 vinden gesprekken
plaats met het kind en de ouder (en de leerkracht).
We onderzoeken de komende jaren wat bij onze kinderen past: papieren toetsen of digitaal toetsen.

2019-2023 Beleidsterreinen, acties en plannen
Beleidsterrein
Levensbeschouwelijke
identiteit

Acties en plannen
In 2020-2021 gaan we onze missie en visie opnieuw herijken
Doormiddel van Trefwoord en verhalen geven we vorm aan onze
christelijke identiteit. Daarnaast vieren we de christelijke feestdagen,
waarvan kerst uitgebreid met de ouders. We besteden daarnaast gericht
aandacht aan actief burgerschap en sociale cohesie.

Visie

Werken vanuit relatie naar autonomie en competentie
Balans HGW-EGW-OGW
Direct contact en ondersteuning in driehoek ouder-leerling-leerkracht.

Leerstofaanbod

1.Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor meertalig onderwijs
(basisniveau)
2.W.O. wordt geïntegreerd aangeboden en thema’s zullen steeds vaker
vorm krijgen 2019-2020 Nieuwe methode WO wordt aangeschaft
3.De zorg voor kwaliteit van het vak Wetenschap & Techniek, Cultuur is
in de W.O. methode geborgd.
4. 2020-2021 Nieuwe methode voor spelling en taal
5. Mondelinge taal uitbouwen o.a. in onderdeel cultuur (ev. mbv drama).
56

2019-2023

Taalleesonderwijs

Rekenen en wiskunde

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Zie taalplan (2019-2023)
We oriënteren ons op een nieuwe methode voor taal en spelling (20202021 aanschaf)
Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor meertalig onderwijs
De leerkrachten werken beredeneert aan taal-, lees- en spellingonderwijs
De leerkrachten besteden structureel aandacht aan leeswoordenschatonderwijs (minimaal 1 sprint per jaar) en mondelinge taal
We besteden relatief veel aandacht aan taal gezien de
ondersteuningsbehoefte van de populatie.
Zie rekenplan (2018-2022)
Doel balans tussen automatiseren en betekenisvol rekenen.
De leerkrachten oefenen systematisch automatiseren bij de leerlingen met
behulp van rekenmuurtjes van BAREKA (in sprint 2019 ondersteuning)
Het onderwijs is betekenisvol
De leraren stemmen af op verschillen
De leraren leren de leerlingen strategieën aan
De leraren werken bij rekenen en wiskunde met snappet (pluspunt verkort)
En berkeningen op paier. We onderzoeken de komende tijd de inzet van
snappet.
In groep 1 en 2 wordt er lesgegeven aan de hand van leerlijnen van
“Onderbouwd”.

We besteden gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling
(Waarbij accenten liggen op omgaan met jezelf, de ander, de omgeving en
anti-pestaanpak) waarbij de kanjertraining als richtlijn gebruiken
We gebruiken kanvas en de enquêtes van scholen op de kaart om de
informatie te verzamelen en eventuele acties uit te zetten.
We laten leerlingen bewust kennismaken met de verschillen in de samenleving

We hebben de Focus op ondersteuningsbehoeftes van de leerlingen.
Balans ASS-vriendelijke school (Geef me de vijf ) daarnaast uitdagende
omgeving voor de niet-autistische kinderen!
De communicatie tussen ouder-kind-leerkracht staat op de Ark centra
De school maakt gebruik van externe instanties indien de ontwikkeling en
het welbevinden van de leerling dat duidelijk maakt. (o.a. kindercoaching,
Rots en Water, Maatsch. Werk
Actief Burgerschap

Zie Burgerschapsplan (2018)
We besteden gericht aandacht aan actief burgerschap en sociale cohesie
We bespreken termen en ondernemen activiteiten

ICT

De leraren stimuleren leerlingen zelfstandig gebruik te maken van informatie- en
communicatietechnologie(email, internet, etc.)
We geven voorlichting wat betreft mediawijsheid.

Pedagogisch klimaat

Er wordt oplossingsgericht om gegaan met “problemen”
Wij zien positief gedrag als iets wat we kunnen leren.
De leraren zorgen voor een geordende en uitdagende leeromgeving
De leraren zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen (kind-gesprekken)
De leraren laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken

We evalueren het sociale klimaat, het welbevinden en de
veiligheidsbeleving op leerling niveau (stap 2 zorg verkort), op
groepsniveau en op schoolniveau (diepteanalyse) Focus op
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ondersteuningsbehoefte
Balans ASS-vriendelijke school (Geef me de vijf ) daarnaast uitdagende
omgeving voor de niet-autistische kinderen.
Balans HGW- EGW- OGW
Relatie-autonomie en competentie staan cebtraal
Werken vanuit en aan: Ouder-Kind-Leerkracht relaties
Didactisch handelen
__________________________

We scholen onszelf bij via de sprints (de 4 sleutels van een effectieve les)
De leerlingen werken zelfstandig samen
De leraren zorgen voor stofdifferentiatie De leraren zorgen voor
tempodifferentiatie
De leraren zorgen voor een functionele en uitdagende
leeromgeving
De leraren werken met een weekplan
De resultaten worden zorgvuldig geëvalueerd : individueel (leerlingen
bespreking) per groep (groepsbespreking) en op schoolniveau(diepteanalyse).

Actieve rol leerlingen
__________________________

De leerlingen hebben verantwoordelijkheid (naar eigen draagkracht) voor (de
organisatie van) hun eigen leerproces (leerling aanwezig tien minuten gesprekken
vanaf groep 6)
De leerlingen passen hun opgedane kennis toe in andere situaties
De leraren laten de leerlingen –waar mogelijk- doelmatig
samenwerken en elkaar ondersteunen
De leraren voeren gesprekken met leerlingen en doen observaties om zicht te
krijgen op de onderwijsbehoeften van hun leerlingen (naast toets uitslagen).

Zorg en begeleiding
__________________________

De onderwijszorg is transparant (op alle niveaus), eenduidig, overzichtelijk
binnen de planningscirkel van de zorg
Passend onderwijs, zoveel mogelijk tegemoet komend aan de onderwijs-en
ondersteuningsbehoefte van de leerlingen.

Opbrengsten
__________________________

Monitoring en analyse bij weektaken en diepte-analyse
(twee keer per jaar bespreken met team op individueel, groeps- en schoolniveau)
Opbrengstgericht werken (belang van automatiseren)

Schoolleiding
__________________________

Behouden kenmerken van een platte organisatie
Eigenaarschap en talentontwikkeling blijven stimuleren op leerling en
leerkrachtniveau

Professionalisering
Integraal Personeelsbeleid
__________________________

Zie IPB beleidsplan van de Greiden
In het beleid van het CBO staat vastgelegd dat de teamleden
zich continue bewust zijn van het op peil houden van hun
vakkennis. Daar wordt zowel vanuit de organisatie als vanuit de
individuele leerkracht invulling aan gegeven. Daarvoor wordt de
gesprekkencyclus gehanteerd zoals bovenschools is vastgelegd.
De leerkracht is zelf verantwoordelijk voor de eigen
professionele ontwikkeling en legt verantwoording af aan de
directie van de school.
De schoolleiding bevordert de deskundigheid van leraren op het gebied van het
onderwijs
Plan teamscholing: 2019-2020 kennis van autisme vergroten

Interne communicatie
__________________________

Vergaderingen (sprints) worden goed voorbereid
De product owners nemen de leiding vanuit hun talenten.
De directeur is de SCRUMMASTER
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Externe contacten
__________________________

Hulp van jeugdzorg, jeugdhulp, Accare, DZZN, kindercoaching
Schoolmaatschappelijk werk e.a.
Sponsoring: scheepsbouw de Vries, slagerij Bruinsma, attractive Verhuur
Makkum / P.Z.S./K.D.V./ V.O.

Contacten met ouders
__________________________

Er is ruimte voor respectvolle dialoog tussen ouders, leerkrachten en/of directie.
Een ieder handelt en spreekt vanuit eigen functie.
We communiceren via app, via mail en mondeling:
Eigen leerkracht: klasbord (1x per week minimaal),
Directie: nieuwsbrief (1 x per maand)
Ouders ontvangen informatie over de gang van zaken in en rondom de school en
daarnaast de effecten van verbeteractiviteiten
De rol van de MR is duidelijk
De OR ondersteunt met activiteiten
We betrekken ouders met veel activiteiten. Bij feesten en ook bij didactische
zaken.

Voor- en vroegschoolse educatie We beschikken over doorgaande leerlijnen qua aanbod (wat)
___________________________ Het educatief handelen is op elkaar afgestemd (zie zorgprofiel)
De zorg en begeleiding is op elkaar afgestemd (zie zorgprofiel)
We hebben zorgvuldige procedures:
PZS: warme overdracht met info formulier, ouders vullen formulier in (inclusief
SIDI), leerkracht op huisbezoek, drie ochtenden proefdraaien en starten.
Contacten en overdracht naar VO

Het klachtenformulier is te
vinden op:
https://tinyurl.com/y58l2jtt

We hebben een zorgvuldige procedure bij het schooladvies (zie zorgprofiel)
In de aanpak van de leerlingen van De Ark wordt in de loop van de jaren naar
zelfstandigheid gewerkt. Vanaf groep 7 plannen de kinderen meer en meer hun
eigen werk in de weektaak, studievaardgheden heeft steeds meer aandacht. Het
vak engels wordt in groep 8 op hoog niveau afgerond.
Er is een warme overdracht naar de vervolgscholen. Ieder jaar komen de
vervolgscholen evalueren hoe de keuzes zijn geweest van de voorgaande twee
jaren. De conclusie is dat de vervolgscholen en de ouders zeer tevreden zijn met
de manier waarop de adviezen tot stand komt en blijkt het advies grotendeels na
twee jaar te kloppen . Wanneer een enkele leerling overstapt zijn er duidelijk
kindgerichte of gezinsgerichte redenen waardoor dit gebeurt.

Kwaliteitszorg
Zie kwaliteitsprofiel
___________________________ We borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift / op de computer vast te
leggen) d.m.v. kwaliteitsprofiel, wat een organisch document is en steeds
bijgesteld kan worden. We stellen ons beleid bij indien de omstandigheden dit
vragen. We willen een organische en wendbare organisatie zijn die onmiddellijk
in kan spelen op veranderingen die zowel intern of extern op ons af komen.
Schoolorganisatie
We werken op maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag in leerstofjaarklassen
___________________________ Op woensdag komen (nog) meer tegemoet aan de ondersteuningsbehoeftes van
de leerlingen. Zo is er Greiden-breed de klusklas en de plusklas. In 2019-2020
starten we op de Ark met de pilot doe-klas en cultuur workshops (op het gebied
van drama/erfgoed/dans/muziek/beeldende vorming)
Daarnaast worden er in 2019-2020 tuintjes aangelegd (voor de kleuters een
bloementuin om in te zaaien, voor 3 t/m 8 groente tuinen)
Iedre woensdag vinden deze groeps-doorbroken activiteiten plaats.
Het is ons doel de komende vier jaar de verschillen en eigenheid tussen de
kinderen op woensdag op deze manier meer ruimte te geven en op maandag,
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag ligt de nadruk op samenwerken met
onze eigenheid en talenten. .
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Planning 2019-2023 nieuwe methodes:
Schema Overzicht m.b.t. methodevervanging
Vak

Methodes

19

Taal

Onderbouwd
Taal in Beeld
Real English (Engels)
Spoar 8

X

20

21

22

23

X
X
X

Lezen
Spelling
Rekenen

Aardrijkskunde
Geschiedenis en cultuur
Techniek en Natuur
Crea
ICT
Sociaal Emotionele
ontwikkeling
Schrijven
Muziek/drama
Verkeer
Pluswerk

Veilig Leren Lezen
Estafette
Spelling in Beeld
Pluspunt (verkort met
snappet 4 t/m 8)
Snappet?
geintegreerd

Snappet
Kanjertraining
ASS-vriendelijke school

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

pennenstreken
1-2-3 muziek
Levelwerk

X

X
X

Wie dan wel?
Als wij niet meer geloven dat het kan,
wie dan wel?
Als wij niet meer vertrouwen op houden van,
wie dan wel?
Als wij niet meer proberen
van fouten wat te leren
als wij ’t getij niet keren,
wie dan wel?
Als wij niet meer zeggen hoe het moet,
wie dan wel?
Als wij niet meer weten wat er toe doet,
wie dan wel?
Als wij er niet in slagen
de ideeën aan te dragen
voor een kans op betere dagen,
wie dan wel?
Als wij niet meer geloven dat het kan,
wie dan wel?
Als wij niet meer komen met een plan,
wie dan wel?
Als wij er niet voor zorgen
dat de toekomst is geborgen
voor de kinderen van morgen,
wie dan wel?
Paul van Vliet
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Verklaring Bestuur
Het bestuur van CBO De Greiden verklaart hierbij haar goedkeuring te hebben verleend aan het
schoolplan van CBS De Ark te Makkum
Brinnummer: 09NO
Het betreft het schoolplan voor de periode 2019-2023

Namens het bevoegd gezag:

Dhr A.Faber
Algemeen directeur CBO De Greiden

Datum:

Verklaring MR:
De medezeggenschapsraad van CBS De Ark
te Makkum
Brinnummer: 09NO
verklaart hierbij instemming te hebben verleend aan het Schoolplan van genoemde school voor de
periode van
2019-20124
Namens de medezeggenschapsraad:

Dhr. G. Gerbrandy
Functie: voorzitter MR

Datum:

Bijlage
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versie april 2015
Inleiding:
Op 7 maart 1997 is de wet over evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies van kracht geworden. Deze wet moest leiden tot
een daadwerkelijke vergroting van het aantal vrouwelijke schoolleiders.
Een belangrijke reden om evenredige vertegenwoordiging in de schoolleiding te bevorderen was gelegen in de voorbeeldfunctie van de school. Leerlingen
krijgen impliciet veel informatie over de posities en loopbaanperspectieven van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Als ze voortdurend vanaf hun
vroegste jeugd worden geconfronteerd met een traditioneel rolpatroon, dan gaan ze deze taakverdeling ook als norm aannemen.
De man / vrouw – verdeling landelijk was bij aanvang in 1997:
24 % basisonderwijs = man
76 % basisonderwijs = vrouw
De man / vrouw – verdeling landelijk was in 2014 (gegevens uit onderwijsdatabank Stamos):
14 % basisonderwijs = man
86 % basisonderwijs = vrouw
Deze verhouding uit 2014 tussen mannen en vrouwen dient bij de functie 'directeur' en de functie 'adjunct-directeur' hetzelfde te zijn.
Zodra de stichting ongeveer 86 % vrouwelijke directeuren en adjunct-directeuren kent, vervalt de verplichting eenmaal in de vier jaar een document te
maken, waarin het beleid voor evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding is opgenomen.
Situatie op landelijk niveau in 2010:
'directeur' = 63 % man
= 37 % vrouw
'adjunct-directeur'
= 53 % man
= 57 % vrouw
Situatie CBO De Greiden in februari 2015:
Bij CBO De Greiden is de verhouding man/vrouw met een vaste betrekking per functie op dit ogenblik:
‘directeur’
45 % man = 5 personen
55 % vrouw
= 6 personen
‘adjunct-directeur’ 100% man = 1 personen
0% vrouw
= 0 personen
STREEFCIJFERS PER FUNCTIE
De landelijke overheid heeft de volgende streefcijfers in 2006 gepubliceerd:
Streefcijfers aandeel vrouwen PO
2002 2006 2009
Bovenschools niveau 17% 19% 22%
Schoolniveau

27% 33% 36%

directeur
adjunct-directeur

17% 24%
45% 50%

Het is niet bekend welke streefcijfers de rijksoverheid op dit moment nastreeft voor het primair onderwijs. De kans is groot dat CBO De Greiden voorop
loopt met het percentage vrouwelijke schooldirecteuren.
Streefcijfers CBO De Greiden voor de lange termijn:
Voor de zowel de functie ‘directeur’ als de functie ‘adjunct-directeur’ streven we naar een
evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies. Dit betekent in de
praktijk dat we bij beide functies streven naar een aandeel van ongeveer 86 % vrouwen.
Streefcijfers CBO De Greiden voor de middellange termijn:
Realistisch voor de middellange termijn, dus uitgaande van de bestaande situatie, lijkt het te
stellen dat door het waarschijnlijk inkrimpen van het aantal directeursfuncties, wij op de
middellange termijn ongeveer dezelfde verhouding als de huidige zullen kennen, vanwege de
verplichtingen aan zittende directeuren.
Wat de functie adjunct-directeur betreft, wordt op de middellange termijn geen wisseling van de wacht voorzien. Het gaat hier om de algemeen-adjunct
directeur die tevens lid van het College van Bestuur is.
Welke maatregelen gaat het bevoegd gezag nemen om de streefcijfers te realiseren?
Sinds publicatie nr. OA-233 van RegioPlan (Amsterdam, 16 mei 2001) lijkt de druk van de overheid om dit beleidsstuk regelmatig te actualiseren te zijn
verminderd. Cijfers zijn lastig te vinden en al vrij snel na de verplichting om dit document te ontwikkelen werd er niet meer naar de inhoud van dit
beleidsstuk gevraagd.
Vandaar de algemene formulering als beleidsuitgangspunt bij CBO De Greiden dat bij vacatures voor directiefuncties bij een gelijke geschiktheid de
voorkeur uit gaat naar een vrouw zolang de verhouding man/vrouw binnen managementfuncties van CBO de Greiden niet overeenkomt met recentelijk
gepubliceerde cijfers met de landelijke verhouding man/vrouw in het primair onderwijs.
Het bevoegd gezag zal, als de situatie zich voordoet dat er een vacature voor de functie ‘directeur’ of adjunct-directeur is, de wettelijke voorschriften
meenemen bij de uiteindelijke invulling van de vacature en ook wordt er aandacht aan de werving (o.a. advertentietekst) besteed.
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Verdere maatregelen zijn:
>Bij het verdelen van taken en functies op het gebied van ‘management’ krijgen vrouwen een voorkeursbehandeling.
>Vrouwen die aangegeven hebben op termijn een managementfunctie te ambiëren, mogen rekenen op een actieve begeleiding bij hun carrièreplanning
middels capaciteitsonderzoek en gerichte scholing.
>Het bevoegd gezag zal open staan voor verzoeken van mannelijke leden van het huidige management ‘een stap terug te willen doen’.
>Daar waar er gevraagd wordt om bij managementtaken rekening te houden met de zorgtaken thuis, zal het bevoegd gezag hier ruimhartig mee omgaan.
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