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Inleiding 
 

Hierbij treft u het door het bevoegd gezag van onze school vastgestelde schoolplan aan. 

Bij het maken van het schoolplan streefden wij naar het maken van een compact en doorzichtig 

managementinstrument; een instrument dat aan de ene kant duidelijkheid verschaft over de regels en 

afspraken die wij op onze school hanteren en aan de andere kant aangeeft waar onze verbeterpunten 

voor de komende drie jaar liggen.  

Daarmee is het schoolplan een intern instrument in het kader van onze eigen schoolontwikkeling en 

extern (bevoegd gezag, inspectie) een verantwoordingsdocument. 

Het strategisch beleidsplan 2014-2018 van Stichting Lijn 83 primair onderwijs (in het vervolg: Lijn 83)  

hebben we als uitgangspunt genomen bij het opstellen van dit schoolplan (zie hoofdstuk 2).  

De beleidsvoornemens zijn gebaseerd op onze sterkte / zwakte analyse waarbij we de gegevens uit 

onderstaande documenten gebruikt hebben. 

• de omgevingsfactoren die van invloed zijn op de school 

• de laatst afgenomen leerling, ouder, leerkracht enquêtes 

• schoolzelfevaluaties van de afgelopen jaren 

• het laatste inspectierapport  

Ons schoolplan heeft de volgende functies: 

• Kwaliteitsdocument  

• Planningsdocument 

• Verantwoordingsdocument 

Kwaliteitsdocument  In het meerjarenbeleidsplan beschrijven we onze visie voor een periode 

van 3 jaar. Op hoofdlijnen geven we aan hoe we onze visie willen 

realiseren.  

Planning In het schoolverbeterplan wordt een deel van het meerjarenbeleidsplan 

uitgewerkt in doelen en activiteiten. Dit plan heeft een looptijd van 1 

schooljaar.  

Verantwoording Middels het jaarverslag leggen we verantwoording af aan elkaar en aan 

de overheid (de inspectie) over de bereikte resultaten en de 

doelmatigheid van de inzet van de middelen.  

Op vensters PO worden gegevens, die de overheid van onze school 

heeft, geplaatst. Deze gegevens worden, indien nodig, aangevuld met 

commentaar vanuit onze school.  

 

Periode. Dit schoolplan geldt voor de periode 01-08-2016 tot 01-08-2019. 

Naast dit schoolplan geeft de school een schoolgids uit, waarin relevante informatie uit het schoolplan 

voor ouders nader wordt uitgewerkt. 
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Samenvatting op hoofdlijnen van bereikte resultaten uit het vorig schoolplan en 

aandachtspunten voor de komende jaren vanuit het vorige schoolplan. 

Verworvenheden uit afgelopen periode:  

• Ontwikkeling van leraren, kennisvergroting op het gebied van leerlingondersteuning en 

didactische vaardigheden (directe instructiemodel). 

• We staan open voor de inbreng en ambitie van leerkrachten waardoor er een grote 

betrokkenheid en saamhorigheid is. 

• We werken cyclisch aan ons onderwijs. We analyseren, evalueren en bespreken onze 

voortgang met elkaar. We borging onze voortgang.  

• Ons Pedagogisch klimaat is prima dankzij onze 

-TOP 7 met aandacht voor groepsvorming. 

-werkwijze rondom de Mediatoren. 

• We sluiten aan bij mogelijkheden van kinderen.  

• We hebben nieuwe methodes gekocht en ontwikkelingen in onze werkwijze geborgd.  

• Er is een hogere betrokkenheid van leerlingen door nieuwe materialen voor schoolbegaafden, 

wereldoriëntatie en op ICT gebied. 

Aandachtspunten die we mee willen nemen naar de nieuwe periode: 

• De fusie met de Maria-school goed laten verlopen op het gebied van personele zaken, 

onderwijs en materiële zaken. Hiervoor zal de komende 3 jaar gebruikt worden. 

• Aandacht voor werkdruk, met name in drukke periodes. 

• Kansen aangrijpen bij het hulp krijgen voor leerlingen bij het Sociaal team en het 

ondersteuningsloket van Passend Onderwijs Bergen Gennep Mook. 

• Stichting breed van en met elkaar leren. Gebruik maken van elkaars kwaliteiten. 

• Oog hebben voor de onderwijsbehoeften van kinderen. Eigenaarschap van kinderen 

vergroten. 

• Onze TOP 7 aanvullen met eigentijdse middelen. 

• Vernieuwen met gebruikmaking van ICT. 

• In gesprek met educatieve partners om te komen tot een doorgaande ontwikkeling van 

kinderen. We denken hierbij met name aan het ontwikkelen van een Kindcentrum in de 

Samensprong en het digitaliseren van de gegevens naar het voortgezet onderwijs. 

• Verdere scholing van directeur, intern begeleider en leraren. 
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Het tijdpad voor de totstandkoming van dit schoolplan 

Wat Wie Wanneer 

Oriëntatie nieuwe schoolplan Directeuren Lijn 83 Voorjaar 2015 

Voorbereiding bijeenkomsten voor het plannen 

van een nieuw schoolplan.  

Directeur April 2015 

Uitvoeren ouderenquête, leerling-enquête, 

lerarenenquête en formuleren conclusies 

Bestuur/directies Najaar 2015 

Analyse van de enquêtes overleggen aan team, 

kinderen en ouders 

Directeur Najaar 2015 

Evaluatie schoolplan 2011-2015 Team  

Schoolraad 

Najaar 2015 

Swot analyse Directeur en team Najaar 2015 

Visiedenkbeelden inventariseren  Directeur 

Ouders 

December 2015 

Visiedenkbeelden inventariseren  Team Januari 2016 

Concept visie 

Concept beleidsvoornemens 

Team Februari 2016 

Visie en Meerjaren beleidsdoelen vaststellen. Team Maart 2016 

Concept vertaling beleidsdoelen naar 3 

jaarplannen 

Directie Maart 2016 

Evalueren jaarplannen 2015-2016 

Vastellen jaarplan 2016-2017. 

Team April 2016 

Opstellen concept schoolplan 2016-2019.  Directeur Mei 2016 

Het concept ter vaststelling voorgeleggen aan het 

team.  

Directeur Juni 2016 

Bespreken schoolplan: instemming MR Schoolraad en MR Juni 2016 

Vaststelling Bevoegd gezag Juli 2016 

Inzending schoolplan naar inspectie. Directeur Juli 2016 
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1. De school en zijn omgeving 

1.1.  Wie zijn wij? 

R.K. basisschool De Fontein maakt deel uit van Lijn 83. 

Lijn 83 is per 01-01-2015 ontstaan uit een fusie tussen SKBO Bergen en SKOMeN en bestaat uit 14 

basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Bergen, Gennep, Mook en 

Middelaar. 

De school ligt vrij centraal in Nieuw Bergen. De kinderen van onze school komen hoofdzakelijk uit 

Bergen, Nieuw Bergen en Ayen. Bergen en Ayen liggen aan de westkant van de weg N271, Nieuw 

Bergen ligt aan de oostkant. 

De school is sinds oktober 2003 gehuisvest in het gebouw van De Samensprong, samen met de 

openbare Daltonschool De Klimop, kinderdagverblijf De Luchtballon, peuterspeelzaal OKI, 

consultatiebureau het Groene Kruis en de kinderbieb. 

Onze school wordt door ongeveer 200 kinderen bezocht, deze zijn verdeeld over 9 groepen. Het 

leerlingaantal is toegenomen door de fusie van de Maria-school uit Bergen en R.K. basisschool St. 

Jozef uit Nieuw Bergen. Op 1-10-2015 waren er 169 leerlingen. 

Het team bestaat uit leerkrachten, een onderwijsassistente, een IBer, twee bouwcoördinatoren, een 

directeur, een administratieve kracht en een conciërge. In de schoolgids staan jaarlijks de namen van 

de medewerkers genoemd. 

Ons onderwijs in het kort  

Wij willen de kinderen begeleiden naar hun plekje in de maatschappij. Het kind krijgt op deze weg 

begeleiding van onze leerkrachten.  

Op school heerst, als voorwaarde voor goed onderwijs, een goed pedagogisch klimaat.  

We bieden veel structuur. Ons onderwijs is goed georganiseerd.  

De leerkracht is de spil. Hij / zij geeft instructie op maat en begeleidt kinderen, indien nodig, bij hun 

verwerkingsopdrachten. Kinderen mogen meedenken over hun ontwikkeling. Samen met de leerkracht 

wordt bekeken waaraan een leerling naast de basisstof wil / kan werken. Hierbij komen  cognitieve, 

sociaal-emotionele en creatieve doelen aan bod.  

In de komende jaren willen we ons als team richten op:  

Onderwijs op maat:   eigenaarschap van kinderen vergroten, leren met ICT.  

Professionele leergemeenschap: een goed pedagogisch klimaat waarborgen, talentonderwijs. 

Educatief partnerschap:   in gesprek over de doorlopende ontwikkeling van kinderen. 

Onze leerling populatie 

Uit de analyse van onze leerling populatie komen onderstaande items naar voren.  

Conclusies Acties 

Het leerlingaantal groeit.  

De verwachting dat we zouden groeien door de fusie met de Maria-

school is uitgekomen. Daarnaast hebben we de laatste 3 jaar een 

groei gezien in het aantal instromers bij de kleuters. 

 

Behoud van goede 

leerkrachten.  

Zorgen voor voldoende lokalen 

en meubilair. 

Leermiddelen tijdig aanvullen 

vanwege de fusie. 

We hebben nauwelijks kinderen met een leerling gewicht.  

Dit komt doordat we relatief weinig kinderen op school hebben 

waarvan de ouders een laag opleidingsniveau hebben. De meeste 

ouders hebben een gemiddeld opleidingsniveau.  
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Het aantal leerlingen met een andere nationaliteit is in 3 jaar 

opgelopen van 4 naar 11 leerlingen. 

We zien de laatste 2 jaar een toename van kinderen met een 

andere thuistaal. Dit verklaart ook de toename van het aantal 

kinderen met spraaktaal achterstand.  

Zorgen voor een NT2 

programma dat past bij de 

verschillende nationaliteiten. 

Navragen bij de Maria-Goretti 

in Gennep als we hier 

behoefte aan hebben.  

Scholing team indien nodig. 

Begeleiding BCO indien nodig. 

Bij de instromers zie je een toename van het aantal VVE 

leerlingen. Dit heeft volgens ons te maken met de toename van de 

instroom van anderstalige leerlingen. Het aantal kinderen dat de 

PSZ bezoekt is ook toegenomen. Er zijn derhalve meer leerlingen 

waarbij men kan signaleren. 

VVE onderwijs blijven 

faciliteren. 

Ouderbetrokkenheid vergroten 

middels onze spellendoos. 

Er zijn in het afgelopen jaar 7 kinderen onderzocht door externen 

o.a. op dyslexie, hoogbegaafdheid, gedrag.  

Het aantal onderzoeken nam de laatste jaren langzaam af. Het 

aantal verwijzingen naar SBO en SO eveneens.  

We hebben momenteel 2 leerlingen met een 

ondersteuningsarragement (voorheen LGF) . Een cluster 3 

leerling en een cluster 2 leerling.  

Er zijn 4 leerlingen met een eigen leerlijn en 3 leerlingen met een 

ontwikkelingsperspectief. Ook deze aantallen namen af. 

De professionalisering van ons team op pedagogisch en didactisch 

gebied heeft eraan bijgedragen dat er minder specifieke zorg nodig 

is. Daarvoor in de plaats is het goed kijken en op maat bedienen in 

de groep in de plaats gekomen. 

Professionalisering 

continueren. Van en met 

elkaar blijven leren. 

Kinderen als team blijven 

volgen zodat er tijdig hulp 

geboden kan worden. 

Er is weinig doorstroom binnen de school, anders dan het 

leerstofjaarklassensysteem. Slechts een enkeling krijgt een 

verlengd kleuterjaar, doubleert of versnelt. Het doubleren en 

verlengen van de kleuterperiode zijn sterk afgenomen. 

Het afgelopen jaar hadden we relatief weinig tussentijdse uitstroom; 

2 leerlingen naar het SBO en 2 leerlingen zijn verhuisd. 

Professionalisering 

continueren. Van en met 

elkaar blijven leren. 

Kinderen als team blijven 

volgen zodat er tijdig hulp 

geboden kan worden. 

Het merendeel van onze kinderen bezoekt een voorschoolse 

voorziening zoals Peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Vanuit de 

warme overdracht en het inschrijfformulier brengen we eventuele 

risico’s in kaart zodat daar direct op ingespeeld kan worden bij de 

start van ons onderwijs. De kinderen worden op basis van deze 

gegevens verdeeld over de kleutergroepen. 

 

Uitstroom Eindtoets. De afgelopen 3 jaren heeft onze school 

steeds boven de ondergrens gescoord. Hier is een uitgebreide 

analyse van gemaakt. Er worden goede adviezen gegeven, voor 

zover bekend zaten bijna alle kinderen, die vanaf 2012 zijn 

uitgestroomd na 3 jaar voortgezet onderwijs op of boven het 

gegeven advies in groep 8. 

In 2015 werd:   

We zouden iets hoger kunnen 

adviseren gezien het feit dat 

na 3 jaar ongeveer 20% op 

een hoger niveau zit dan het 

advies dat we gaven (VO wil 

adviezen met een niveau dat 

een kind aankan). 
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• 22% naar VMBO B / K  verwezen 

• 66% naar VMBO-T / Havo verwezen 

• 11% naar VWO verwezen 

Het uitstroom niveau komt redelijk overeen met het 

opleidingsniveau van de gemiddelde ouder.  

1.2. Hoe ziet onze omgeving ons? 

Tevredenheidsonderzoek ouders, leerlingen, teamleden 

In oktober 2015 is er vanuit Lijn 83 een tevredenheidsonderzoek uitgezet onder ouders, leerlingen en 

leerkrachten. Het tevredenheidsonderzoek bestond uit stellingen die op een schaal van 1 tot 5 konden 

worden beoordeeld. Hoe lager de score, hoe minder tevredenheid op dat onderdeel. Binnen de 

stichting is de volgende normering vastgesteld: 

1 tot 3 Ontevreden 

3 tot 3,75 Enigszins tevreden 

3,75 tot 4,5 Tevreden 

4,5 tot 5 Zeer tevreden 

 

Onderstaande bevindingen laten zien dat onze omgeving tevreden is met ons onderwijs. 

Ouders Gemiddelde score Waardering 

Kwaliteitszorg 3,95 Tevreden 

Aanbod 4,02 Tevreden 

Tijd 4,19 Tevreden 

Pedagogisch handelen 4,23 Tevreden 

Didactisch handelen 4,01 Tevreden 

Afstemming 4,15 Tevreden 

Actieve en zelfstandige rol van de leerling 4,07 Tevreden 

Schoolklimaat 4,15 Tevreden 

Zorg en begeleiding 3.94 Tevreden 

(Sociale) veiligheid 3,96 Tevreden 

Directie 4,09 Tevreden 

Rapportcijfer voor school  7,94 
Team Gemiddelde score Waardering 

Kwaliteitszorg 4,51 Zeer tevreden 

Leerstofaanbod 4,03 Tevreden 

Leertijd 4,2 Tevreden 

Pedagogisch handelen 4,34 Tevreden 

Didactisch handelen 4,15 Tevreden 

Schoolklimaat 4,25 Tevreden 

Zorg en begeleiding 4,02 Tevreden 

Sociale veiligheid 4,11 Tevreden 

Integraal personeelsbeleid 4,45 Tevreden 

Incidenten 4,61 Zeer tevreden 
Leerlingen Gemiddelde score Waardering 

Kwaliteitszorg 3,9 Tevreden 

Aanbod 4,08 Tevreden 

Tijd 4,05 Tevreden 

Pedagogisch handelen 4,20 Tevreden 

Didactisch handelen 3,88 Tevreden 

Schoolklimaat 4,32 Tevreden 

Zorg en begeleiding 3,97 Tevreden 

Sociale veiligheid 4,21 Tevreden 

Incidenten 4,36 Tevreden 

Rapportcijfer voor school  7,87 
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Inspectie 

Op 15 juni 2015 is er een onderzoek door de inspectie van onderwijs uitgevoerd. Hieronder staan hun 

bevindingen. Zij waren zeer tevreden. Voor het hele rapport verwijs ik naar onze website. 

Samenvatting van het inspectierapport: 

R.K. basisschool St. Jozef heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het 

basisarrangement. 

• De resultaten voldoen over de hele linie aan de gestelde eisen. 

• De school heeft een aanbod, dat voldoet aan de kerndoelen en dat zij continu vernieuwt en 

moderniseert. Het team werkt daarnaast goed aan verbreding van het aanbod, waarbij zij de 

maatschappij de school binnen haalt en met de leerlingen ook buiten de school gaat kijken. 

• In de lessen wordt duidelijk uitgelegd, waarbij leraren op het gebied van meer complexe 

didactische vaardigheden verschillende sterke punten laten zien. Dit biedt een mooie kans om 

(nog meer) van elkaar te leren. 

• De teamleden dragen doorlopend bij aan een positief schoolklimaat en een prettige sfeer. 

Daarbij worden leerlingen nadrukkelijk betrokken, bijvoorbeeld als mediator of als lid van de 

kinderraad. 

• De directie en het team zorgen voor een goede kwaliteitscultuur, waarmee zij samen het 

onderwijs continu verder ontwikkelen. Daarbij wordt nu al nauw samengewerkt met de 

toekomstige fusieschool, de Maria-school. 

Legenda: 
 
1. zeer zwak 
2. zwak 
3. voldoende 
4. goed 
5. niet te beoordelen 
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2. Uitgangspunten Lijn 83 
 
Het strategisch beleidsplan Lijn 2015-2019 gaat over ruimte en vertrouwen, zet de koers uit die we 
gezamenlijk gaan lopen de komende jaren. Niet voor niets is de titel: ’Ontwikkelen en leren in 
verbinding’.  Dat doen we aan de hand van drie pijlers: leerling, organisatie en omgeving.  
Het strategisch beleidsplan 2015-2019 en doelstellingen gevisualiseerd per pijler: 

 

 
Vertrouwen in het leren en ontwikkelen van kinderen. Ruimte bieden voor hun natuurlijke vaardigheid 
tot plezier in leren en hun nieuwsgierigheid naar wat de toekomst brengt. 
Vertrouwen in en ruimte bieden aan onze leerkrachten die aan dit proces vanuit hun professionaliteit 
een betekenisvolle bijdrage leveren en zich daarin blijven ontwikkelen. 
We gaan samen verder werken aan het inrichten van een professionele leergemeenschap, dat is onze 
volgende stap op organisatieniveau, met een leercultuur waarin leren van en met elkaar centraal 
staat.   

2.1. Missie 

Alle scholen van Lijn 83 werken binnen één missie en visie. Deze missie en visie geven richting aan 
ons handelen. We verwachten van de mensen die werken bij Lijn 83 dat ze werken vanuit deze missie 
en visie.  
 
Waar staan we voor? 
Lijn 83 staat voor kwalitatief goed onderwijs in de kop van Noord-Limburg. 
Lijn 83 brengt talenten van kinderen maximaal tot ontplooiing, waardoor ze in een veranderende 
maatschappij kunnen functioneren als een zelfstandig, flexibel, creatief, harmonieus en gelukkig 
persoon. We zijn nieuwsgierig en onderzoekend en stimuleren deze houding ook bij onze leerlingen. 
We werken vanuit onze kernwaarden, die zichtbaar zijn in het gedrag van ons personeel:  

• eigenaarschap in verbinding 

• vakmanschap en ambitie 

• vertrouwen en optimisme. 

2.2. Visie 

Waar gaan we voor? 
We werken onze visie uit aan de hand van drie pijlers waar we onze koers voor de komende jaren  op 
gaan bouwen en waar we onze focus op richten. 
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Onze 3 pijlers: 
 

 
Pijler 1: Leerling. Onderwijs op maat voor burgers van morgen.  

Elk kind geven we, zoveel als mogelijk, eigenaarschap over 
zijn eigen leren. We leren kinderen om verantwoordelijkheid te 
nemen voor zichzelf, voor anderen en voor de omgeving. We 
zorgen voor een brede talentontwikkeling bij kinderen, waarbij 
de 21th Century Skills (samenwerken, probleemoplossend 
vermogen, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, 
communiceren, sociale en culturele vaardigheden) centraal 
staan. We bieden elke leerling de kans om uit te groeien tot 
een autonoom persoon, waar een balans is tussen persoonlijk 
welbevinden en prestaties. 
 

 
Pijler 2: Organisatie. Professionele leergemeenschap 
We zijn een innoverende professionele organisatie die resultaatgericht werkt. In Lijn 83 nemen 
mensen hun verantwoordelijkheid, is er ruimte voor individuele en gezamenlijke ontwikkeling, komen 
talenten tot hun recht en worden onze kernwaarden uitgedragen en nageleefd. Leraren zijn de spil 
waar het om draait als het gaat om goed onderwijs. Binnen onze organisatie leren we van en met 
elkaar binnen een rijke leeromgeving en werken we met gedeeld leiderschap. 

 
Pijler 3: Omgeving.  Educatief partnerschap. 
We werken aan educatief partnerschap: een sterke betrokkenheid van ouders, de school en de directe 
omgeving van de school, teneinde optimale omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling en het 
leren van kinderen, thuis en op school. Daartoe gaan we in dialoog en werken we zoveel mogelijk 
samen. 

 
De drie pijlers gaan we in de komende periode gezamenlijk verder uitwerken en operationaliseren. In 
het strategisch beleidsplan van Lijn 83 is daar de aanzet toe gegeven, via de schoolplannen wordt er 
concreet uitvoering aan gegeven. Om de voortgang op de pijlers te volgen, gaan we werken met een 
jaarplancyclus voor Lijn 83 en jaarlijkse schoolverbeterplannen per school. 

 

2.3. Opdracht aan de scholen van Lijn 83 de komende jaren 

De belangrijkste zaken waar de scholen gezamenlijk de komende jaren voor staan zijn: 

• Het strategisch beleidsplan Lijn 83 is klaar en elke school vertaalt dat nu via de drie pijlers 
naar eigen schoolfocus en koers (couleur locale) voor de komende jaren. Daarbij wordt de 
professionele leergemeenschap binnen gezamenlijk Lijn 83 vormgegeven. 

• Leren en ontwikkelen van kinderen is meer dan het meten van leeropbrengsten. Hoe kunnen 
innovatieve onderwijsconcepten en methoden bijdragen tot het waarmaken van de drie 
doelstellingen waar onderwijs voor staat: kennis overdragen, vaardigheden bijbrengen en 
volwaardig burgerschap realiseren. Adaptief, onderzoekend en toekomstgericht onderwijs 
wordt meer en meer mogelijk. Daarmee gaan we verder uitwerken wat we onder ‘ kwalitatief 
goed onderwijs’ verstaan binnen Lijn 83 en wat voor moderne, rijke leeromgeving daar bij 
past. 

• Een leven lang leren, maar ook een werkzaam leven lang mentaal fit blijven. Leerkrachten 
moeten omgaan met veranderingen in het onderwijs zelf, voldoen aan hoge verwachtingen en 
langer blijven werken. Duurzame inzetbaarheid, met plezier naar je werk blijven gaan, goed 
blijven in je vak en gezond de eindstreep halen, zijn belangrijke uitgangspunten voor Lijn 83 
vanuit goed werkgeverschap. In het integraal personeelsbeleid moet dit een belangrijke plaats 
krijgen.  
 
De volledige tekst van het strategisch beleidsplan staat op de website:  www.lijn83po.nl  
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ouder

leerkracht

leerling

3. Ons schoolconcept 

3.1. Missie 

Onze school biedt een uitnodiging tot ontwikkelen, vanuit de kracht van ieder, met respect voor elkaar. 

Deze missie zet ons aan om, in een sfeer van betrokkenheid en respect, 

• ons onderwijs doorlopend te onderzoeken  

• ons onderwijs af te stemmen op vernieuwde inzichten 

• uitdagend onderwijs te verzorgen 

• ruimte te bieden aan verschillen 

3.2. Visie 

Samen ontwikkelen met passie en respect. 

Hoe 

• We leren van en met elkaar 

• We zijn met elkaar in gesprek  

• We staan open voor vernieuwing 

• We zetten elkaars talenten in 

• We vieren onze successen 

Wat  

Op onze school zorgen we samen voor een plezierige open sfeer met een grote mate van 

betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor iedereen.  

Als basis hiervoor bieden we structuur en hanteren we met en door de kinderen opgestelde leefregels. 

Op onze school geven we ontwikkelen en groeien vorm door: 

• kinderen te begeleiden bij hun leerproces en persoonlijk welbevinden 

• het volgen van doorgaande ontwikkelingslijnen  

• verschillen als vanzelfsprekend te zien en daarnaar te handelen 

• kinderen te begeleiden bij het maken van keuzes 

• zorg te dragen voor een uitdagende leeromgeving waarin een duidelijke plek is ingeruimd voor 

leren met ICT 

• van en met elkaar te leren in gestructureerde onderwijssituaties  

• ieders grenzen te respecteren 

3.3. Kernwaarden 

• Sfeer en betrokkenheid 

• Respect 

• Passie 

• Eigenaarschap  

3.4. Context (landelijke) trends en ontwikkelingen 

Trend Inhoud 

Passend 

Onderwijs 

 

 

 

 

Zorgplicht 
Schoolbesturen hebben sinds 1 augustus 2014 zorgplicht en zijn verantwoordelijk 
voor passend onderwijs. Het belangrijkste doel: alle leerlingen de beste onderwijsplek 
bieden. Passend onderwijs betekent dat het onderwijs voor iedere leerling past bij 
zijn of haar onderwijsbehoeften en mogelijkheden. Goed onderwijs vormt hiervoor de 
basis. Ieder schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het primaire 
proces. Het is de ambitie om binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig, in 
het speciaal (basis)onderwijs, onderwijsaanbod te creëren waardoor ieder kind zich 
optimaal kan ontwikkelen. Hiervoor werken scholen en besturen samen. Het 
fundament is basisondersteuning. De basisondersteuning is wat ouders tenminste 
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Trend Inhoud 

Passend 

Onderwijs 

 

 

 

van iedere basisschool in de regio mogen verwachten als het om onderwijs en 
onderwijsondersteuning gaat. Onze school heeft een Schoolondersteuningsprofiel 
(SOP) opgesteld waarin staat aangegeven op welke wijze wij invulling geven aan het 
bieden van passend onderwijs. Tevens geeft de school aan wat haar grenzen en 
ambities zijn, als het gaat om voor zoveel mogelijk kinderen onderwijs te bieden dat 
past bij hun onderwijsbehoeften. Het SOP staat op onze website. 

 
Samenwerkingsverband                                                                                                         
Alle scholen voor primair onderwijs uit de regio Noord-Limburg maken deel uit van 
het Samenwerkingsverband Noord-Limburg 3101, behoudens scholen voor cluster 1 
(gericht op kinderen met een visuele beperking) en cluster 2 (gericht op kinderen met 
communicatieve beperkingen, zoals gehoor-, taal- en/of spraakproblemen). De 
regiogrens van het samenwerkingsverband is door de minister bepaald en loopt gelijk 
met de grenzen van de gemeenten: Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Venray, 
Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Beesel.  
Vanuit het grote Samenwerkingsverband, dat opgedeeld is in kleinere 
samenwerkingsverbanden, geeft ons eigen samenwerkingsverband “Passend 
Onderwijs Bergen Gennep Mook” daar uitvoering aan in onze regio. Het doel van het 
samenwerkingsverband is om passend onderwijs te organiseren. Het 
samenwerkingsverband kiest zelf hoe dit wordt ingericht. Het samenwerkingsverband 
kent vormen van lichte en zware ondersteuning. In het ondersteuningsplan is 
beschreven hoe het samenwerkingsverband zorgt voor een inhoudelijk sterk 
onderwijsaanbod, voor een snelle schakeling tussen voorzieningen, weinig 
bureaucratie (deregulering) en een transparante verdeling van middelen in een 
organisatorisch en financieel systeem dat het geven van passend onderwijs voor 
scholen beloont.  
 
Speciaal Basis Onderwijs                                                                                                             
Het samenwerkingsverband kent zeven scholen voor Speciaal Basis Onderwijs 
waaronder de Piramide in Gennep. Deze scholen liggen verspreid in de regio. Zij 
bieden ondersteuning op niveau 4. Het al dan niet in stand houden van het SBO is in 
eerste instantie een verantwoordelijkheid en keuze van het eigen schoolbestuur. De 
schoolbesturen Stichting Lijn 83 Primair Onderwijs en Stichting Invitare Openbaar 
Onderwijs hebben gekozen voor het laten voortbestaan van de Piramide in Gennep. 
 
Speciaal Onderwijs                                                                                                           
De scholen voor Speciaal Onderwijs bieden ondersteuning op niveau 5. Ze zijn 
enerzijds zelfstandig (met een rechtstreekse bekostiging, eigen personeel en eigen 
bestuur) en formuleren zelf hun doelen en ambities. Anderzijds zijn ze afhankelijk van 
het samenwerkingsverband omdat zij alleen leerlingen mogen inschrijven met een 
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband (met uitzondering 
van kinderen die voor behandeling zijn opgenomen en ingeschreven bij De 
Wijnberg). 
De SO-scholen beschrijven in hun Schoolondersteuningsprofiel welke ondersteuning 
zij kunnen bieden aan leerlingen. 
 
Toewijzing extra ondersteuning 
In de procedure maken we onderscheid tussen het Toewijzen van Ondersteuning en 
het afgeven van een TLV SBO-SO (toelaatbaarheidsverklaring). Dit zijn twee 
verschillende grootheden binnen hetzelfde continuüm ‘van licht naar zwaar’ of van 
‘preventief naar curatief’. Beide stappen in de procedure dienen te voldoen aan 
kwaliteitseisen: betrokkenheid ouders, interdisciplinair overleg (indien nodig en in 
functionele samenstelling), afgestemd op de ernst/zwaarte van de situatie van de 
betrokken leerling en gebaseerd op handelingsgerichte procesdiagnostiek. Dit wordt 
bewaakt door het bestuur. 
 

Partnerschap 

met 

ouders 

 

 

De school streeft naar een goed contact tussen ouders en school. Wij vinden het 
belangrijk dat ouder(s) / verzorger(s) zich betrokken voelen bij het schoolgebeuren. 
Hierdoor kunnen wij samenwerken aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. 
De wereld van thuis en die van school moeten zoveel mogelijk in elkaars verlengde 
liggen. Tegenstrijdigheden en conflicten doen afbreuk aan de harmonische 
ontwikkeling van kinderen. Vandaar dat communicatie en informatie zo belangrijk 
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Trend Inhoud 

Partnerschap 

met 

ouders 

zijn. 
Wat streven we als school na: 
Ouders worden 

• tijdig geïnformeerd over de vorderingen van hun kind(eren), zeker als ze 

(extra) begeleid worden.  

• betrokken bij het leerproces van hun kind(eren) en geïnformeerd over de 

leerstof en actualiteiten in de klas.  

• in groep (7) 8 goed voorgelicht over het voorgezet onderwijs.  

• geïnformeerd over ontwikkelingen binnen de school en over wat de school wil 

verbeteren. 

• geïnformeerd over de groepsindeling en de verdeling van de leerkrachten 

over de groepen. 

• serieus genomen wat betreft hun mening en hun inbreng: we zeggen wat we 

doen en we doen wat we zeggen. 

• regelmatig bij schoolse activiteiten uitgenodigd. 

Dit willen we bereiken door ouders te informeren o.a. via de schoolgids, de info, 
e-mailberichten, de website, tijdens gesprekken met ouders, op informatieavonden, 
tijdens overleg met de schoolraad en werkgroep ouders.  
 
Wat verwachten wij van ouder(s) / verzorger(s): 

• Ouder(s)/verzorger(s) blijven verantwoordelijk voor het gedrag van hun 

kind(eren)  

• Het is van groot belang dat ouder(s) / verzorger(s) de visie van de school 

respecteren. 

• De ouder(s) / verzorger(s) accepteren de verantwoordelijkheid van de school 

ten aanzien van de begeleiding van het leerproces en de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van het kind. 

• De ouder(s) / verzorger(s) respecteren de visie met betrekking tot de normen 

en waarden die op school worden gehanteerd betreffende omgangsvormen 

en gedrag. 

• Ouders zijn betrokken bij de ontwikkeling van hun kind(eren) en tonen 

belangstelling. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen ouder(s) / 

verzorger(s) en school betreffende de vorderingen van het 

onderwijsleerproces en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. De 

ouder(s) / verzorger(s) nemen deel aan de oudergesprekken als zij hiertoe 

door de leerkracht(en) of directie worden uitgenodigd. 

• Wanneer ouder(s) / verzorger(s) behoefte hebben aan overleg met de 

leerkracht of de directie kan hiervoor een afspraak worden gemaakt. Waar 

nodig wordt een verslag gemaakt dat door ouder(s) / verzorger(s) ter 

bevestiging wordt ondertekend. 

• Ouder(s) / verzorger(s), wiens kind extra begeleiding krijgt, kunnen 

afhankelijk van de problematiek, voor een gesprek uitgenodigd worden door 

de leerkracht en de Interne Begeleider van de school. 

• Ouder(s) / verzorger(s) bespreken eventuele problemen betreffende de 

school met de hiervoor aangewezen personen binnen de school: 

leerkrachten, directie, leden van schoolraad/oudervereniging of de interne 

contactpersoon.   

Sociale 

veiligheid  

 

 

 

 

Sinds 1 augustus 2015 zijn scholen in het primair- en voortgezet onderwijs – als 
gevolg van een aanpassing van de onderwijswetten – verplicht zorg te dragen voor 
een veilige school.  
Door de wetswijziging moeten scholen: 

• aan een inspanningsverplichting voldoen om een actief veiligheidsbeleid te voeren 

• het effect van het veiligheidsbeleid periodiek monitoren 
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Trend Inhoud 

Sociale 

veiligheid 

• De volgende taken bij tenminste één persoon beleggen: 

- het coördineren van anti-pestbeleid 

- het fungeren als vast aanspreekpunt in het kader van pesten 

Voor de invulling op de scholen van Lijn 83 zie paragraaf 4.6 Veiligheidsbeleid.  

De onderwijsinspectie zal toezien op naleving van de wettelijke verplichtingen. 

 

Veiligheidsbeleid 

De school heeft de taak om aan een inspanningsverplichting te voldoen en hierdoor 

papieren veiligheidsbeleid om te zetten in praktijk. De verplichting bestaat uit het 

ontwikkelen van een set samenhangende maatregelen, gericht op preventie en het 

afhandelen van incidenten. Dit beleid dient gevormd te worden met alle betrokkenen 

van de school en verankerd te worden in de dagelijkse praktijk. In het kader van 

pesten wordt scholen geadviseerd een anti-pestmethode te kiezen in de geest van de 

sociaal pedagogische visie. Op onze school werken we met de TOP 7 en 

mediatoren.  

Monitoring 
De situatie in de praktijk van de school verandert voortdurend. Hierom is het van 
belang om een meetinstrument te gebruiken dat een actueel en representatief beeld 
geeft van de veiligheidsbeleving van de leerlingen. Deze monitoring moet drie 
soorten vragen bevatten: 

• Vragen naar het vóórkomen van incidenten op school 

• Vragen over de veiligheidsbeleving van leerlingen 

• Vragen over het welbevinden van leerlingen 

Aanspreekpunt pesten 
Voor ouders en leerlingen is het van belang om een laagdrempelig aanspreekpunt te 
hebben op school wanneer er gepest wordt. De wet schrijft voor dat iedere school 
een persoon aanstelt die het beleid tegen pesten coördineert en fungeert als 
aanspreekpunt.  
 
Onderwijsinspectie 
De Onderwijsinspectie ziet toe op het door de school te voeren sociaal 
veiligheidsbeleid en het aanstellen van een functionaris pesten. Ook heeft de 
inspectie toegang tot de monitorgegevens van scholen. Dit stelt de inspectie beter in 
staat om, voordat er incidenten plaatsvinden, het gesprek aan te gaan met de school. 
Hierdoor ontstaan steviger handhavingsmogelijkheden ten aanzien van scholen die 
onvoldoende voor een veilig schoolklimaat zorgen. 
 

Kindcentra 

Het college van de gemeente Bergen heeft in haar coalitieprogramma 2014-2018 
aangegeven Kindcentra te willen ontwikkelen op schoollocaties. 
 
Missie en visie van de gemeente 
Missie: Binnen de gemeente Bergen ontwikkelen kinderen en jongeren zich optimaal 
om volwaardig en verantwoordelijk deel te nemen aan de samenleving. 
Visie: De gemeente en LEWA-partners (Locale en Educatieve Welzijns Agenda) 
creëren een optimale afstemming tussen ouders, de jeugdige personen en 
instellingen die met jeugdigen c.q. het netwerk te maken hebben. Daarbij is men 
gericht op het belang en versterken van de omgeving van en voor de jeugdigen. In de 
situatie dat een jeugdige in de leeftijd tussen 0 en 13 jaar en/of ouders en/of een 
school (extra) opvoedingsondersteuning vraagt binnen de keten met één kind/ één 
gezin/één plan/één regisseur! 
 
Ambitie 
Uiterlijk 1-8-2017 komen tot Kindcentra op de schoollocaties in de gemeente Bergen.  
Voor verdere uitwerking verwijzen we naar het stuk “Op weg naar Kindcentra in de 
gemeente Bergen”. Dit stuk ligt ter inzage op school. 
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4. Wettelijke opdrachten 

4.1. Kern van het Kwaliteitsbeleid. 

Primair gaat het bij de scholen van Lijn 83 om het geven van goed onderwijs. Eén van de 
doelstellingen is het voortdurend werken aan de kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. 
Wij verstaan onder kwaliteit de mate waarin scholen erin slagen hun doelen te bereiken naar 
tevredenheid van zichzelf, team, ouders, kinderen en overheid. Kwaliteit wordt in deze opvatting 
bepaald door heldere, aanvaardbare en aanvaarde doelen, bepaald door de overheid en door  de 
school, in dialoog met relevante groeperingen. Elke school heeft hierin een eigen 
verantwoordelijkheid.  
Daartoe zijn een vijftal vragen leidend: 

1) Doet de school de goede dingen? 
2) Doet de school de dingen goed? 
3) Hoe weet de school dat? 
4) Vinden anderen dat ook? 
5) Wat doet de school met die wetenschap om te werken aan verbetering? 
 

Kwaliteit mag geen toeval zijn. 
Daarom is systematisch werken aan kwaliteit noodzakelijk. Dat betekent het juiste beleid formuleren, 
het verrichten van de juiste handelingen,  het de juiste manier evalueren of de doelen bereikt zijn en 
bepalen waar er verbeteringen mogelijk is. Een planmatige aanpak via de PDCA-cirkel ondersteunt 
daarbij.   
Waar we als scholen binnen Lijn 83 gezamenlijk afspraken over maken, is over de instrumenten 
waarmee we de kwaliteit  bepalen, bewaken, meten en verbeteren. 
De volgende indicatoren geven richting aan het vormgeven van de kwaliteit op de school: 

o De school heeft inzicht in de eigen uitgangssituatie. 
o De school heeft inzicht in de huidige en toekomstige leerlingenpopulatie. 
o De school heeft haar doelen geformuleerd. 
o De school evalueert systematisch de kwaliteit van opbrengsten van het onderwijs en het leren.    
o De school werkt gericht en systematisch aan verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs. 
o De school legt verantwoording af aan belanghebbenden over de gerealiseerde 

onderwijskwaliteit. 
o Het schoolplan voldoet aan de wettelijke voorschriften. 
o De schoolgids voldoet aan de wettelijke voorschriften.  
o De klachtenregeling voldoet aan de wettelijke voorschriften. 

 
Steeds weer blijkt dat het samen dragen van het proces van kwaliteitszorg van groot belang is. 
Kwaliteitszorg doe je samen! 

 

De inrichting van onze kwaliteitszorg 

 Instrument / systeem  Betrokkenen Frequentie / systematiek  

1 Schoolverbeterplannen  Directie en team Jaarlijks  

2 Managementrapportage  Directie/IB 2 x per jaar 

3 

Gesprekscyclus  

• Klassenbezoek (met 
kijkwijzer) 

• Professionaliserinsgsgesprek 
incl.beoordelingsgesprek 

Leerkrachten en 

managementteam 

Jaarlijks  

• Cyclus van 3 jaar. 

 

• Cyclus van 2 jaar.  

4 
Tevredenheidsonderzoek  Leerlingen (5 t/m 8), 

personeel en ouders 

Een keer per vier jaar (voorafgaand 

aan schoolplan) 

5 Onderzoek sociale veiligheid  Leerlingen  Nader uit te werken. 

6 
Risico Inventarisatie en Evaluatie 

(RI&E) 

Personeel  Een keer per vier jaar. 
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 Instrument / systeem  Betrokkenen Frequentie / systematiek  

7 
Sterkte - zwakte en 

omgevingsanalyse 

Directie en team Een keer per vier jaar (voorafgaand 

aan schoolplan) 

 

4.2. Inhoud van onderwijs 

Ons leerstofaanbod 

 

 

Vak-/vormingsgebied 

 

Aanbod/methode 
Aangeboden in 

groep 

Kerndoelen 

Referentie 

niveaus 

Vervangen 

in 16-19 

   1 2 3 4 5 6 7 8 Ja Nee  

1. Aanbod jonge kind  

 Beginnende. 

geletterdheid 

Bronnenboek 

Schatkist 

x x       x   

Beginnende. 

gecijferdheid 

Bronnenboek 

Schatkist 

x x       x   

Spel Bronnenboek 

Schatkist 

x x       x   

Sociaal emotionele 

vorming 

Ik, jij, wij 

TOP 7 

x x       x   

Motorische ontwikkeling Bronnenboek 

Schatkist 

Bewegingsonderw. 

in het speellokaal 

x x       x   

2. Nederlands  

 

Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen 

Kim-versie 

  x      x   

Voortgezet technisch. 

lezen 

Estafette 

AVI 

  x x x x x  x 

 

  

Begrijpend lezen 

Studerend lezen (Blits) 

Nieuwsbegrip XL    x x x x x 

x 

x 

x 

  

Taalmethode Taal actief 

Spelling in de lift 

werkwoorden  

   x x x

x 

x

x 

x

x 

x 

x 

 

  

Schrijfmethode Pennenstreken   x x x x   x   

Woordenschat Taal actief    x x x x x x   

3. Engels Groove me       x x x   
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Vak-/vormingsgebied 

 

Aanbod/methode 
Aangeboden in 

groep 

Kerndoelen 

Referentie 

niveaus 

Vervangen 

in 16-19 

   1 2 3 4 5 6 7 8 Ja Nee  

4. Rekenen/Wiskunde 
Pluspunt   

Reken zeker  

  x x x x  

x 

x

x 

x   

5. Kennisgebieden  

 

   - Aardrijkskunde Argus Clou     x x x x x   

   - Geschiedenis Argus Clou     x x x x x   

   - Biologie/Natuur Argus Clou     x x x x x   

   - Verkeer Klaar over 

proefexamens 

  x x x x x

x 

 x 

 

 x 

6. Expressieactiviteiten  

 

   - Handvaardigheid Moet je doen x x x x x x x x x   

   - Tekenen Moet je doen x x x x x x x x x   

   - Muziek Eigenwijs digitaal 

“Moet je doen” 

x x x x x x x x x   

7. Lichamelijke oefening 

Basislessen 

bewegingsonderwijs  

 

  x x x x x x x   

8. Sociaal emotionele 

vorming 

TOP 7 x x x x x x x x x   

9. Godsdienst 

Kinderbijbels 

Project H. 

Communie 

Project H. Vormsel 

x x x x 

x 

x x x x x 

 

 

x 

 

  

 

De inrichting van ons onderwijsleerproces 

 Aspect Zichtbare kenmerken 

1 Groepering van de 

leerlingen 

Onze school werkt overwegend volgens het leerstofjaarklassensysteem 

met veel aandacht voor het inzetten van coöperatieve werkvormen, 

werken met het directe instructie model (DIM) en instructieplannen. 

Indien gewenst volgen leerlingen vakken in hogere of lagere groepen. 

2 Duidelijke uitleg* Instructie wordt gegeven volgens het directe instructiemodel. De 

opbouw van de instructie is vastgelegd in een kijkwijzer. Zie document 
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 Aspect Zichtbare kenmerken 

“Schoolwerkwijze”. 

3 Taakgerichte 

werksfeer*  

Leerkrachten benutten de leertijd efficiënt en maken het lesprogramma 

en de beschikbare werktijd inzichtelijk. We werken met het 

klassenstoplicht en blokjes voor zelfstandig werken. Via het digibord 

worden o.a. time-tools ingezet. 

4 Actieve 

betrokkenheid van 

leerlingen* 

Middels coöperatief leren worden leerlingen actief bij de les betrokken. 

Een coöperatieve werkvorm voldoet aan vier kenmerken (G.I.P.S.) : 

• Gelijke deelname: alle kinderen leveren een bijdrage aan 
de activiteit. Bij gelijke deelname kunnen de kinderen niet 
zonder de inbreng van een ander om het doel te 
bereiken. 

• Individuele aansprakelijkheid: elk kind weet wat van hem 
wordt verwacht. Iedereen is verantwoordelijk voor een 
deel van de opdracht en alleen samen kan het lesdoel 
bereikt worden. 

• Positieve wederzijdse afhankelijkheid: de kinderen zijn 
afhankelijk van elkaar om het doel te bereiken. Het 
succes van de groep is niet mogelijk zonder bijdrage van 
elk kind. 

• Simultane interactie: veel kinderen zijn tegelijkertijd 
zichtbaar actief bezig. 

Wij kiezen op onze school voor coöperatief leren om een aantal 

redenen, o.a. 

• actief leren wordt bevorderd 

• kinderen leren veel van en met elkaar 

• het pedagogisch klimaat wordt positief beïnvloed 

• samenwerking, sociale en communicatieve vaardigheden 
worden bevorderd. 
 

Kinderen zitten in groepjes van 4, zodat coöperatief leren op elk 

moment kan worden toegepast.  

De afspraken m.b.t. coöperatief leren in een doorgaande lijn zijn 

vastgelegd in onze “Schoolwerkwijze”.  

5 Afstemmen en 

differentiëren 

Voorafgaand aan de les bepaalt de leerkracht welke kinderen instructie 

nodig hebben en hoe lang. De leerlingen volgen de verkorte instructie of 

de basisinstructie met eventueel een verlengde instructie. Ook in de  

verwerking wordt gedifferentieerd. We zorgen voor verbreding en 

verdieping voor kinderen die dit aankunnen.  

Indien nodig vragen we om ondersteuning bij het ondersteuningsloket 

passend onderwijs of de onderwijsbegeleidingsdienst. 

6 Feedback In de laatste fase van het directe instructiemodel, de terugkoppeling, 

geeft de leerkracht feedback en laat hij/zij leerlingen feedback geven op 

het proces en product (reflectie op doel van de les).  

7 Verantwoordelijkheid 

leerlingen eigen 

leerproces  

Op dit moment voelt vooral het team zich verantwoordelijk voor het 

leerproces van de leerlingen. In de komende jaren willen we kinderen 

meer verantwoordelijkheid geven en ouders als partners betrekken bij 

het leerproces. In 2015 zijn we begonnen met het voeren van 

gesprekken met kinderen over hun ontwikkeling. Dit zal in de komende 

jaren verder ontwikkeld worden. 
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 Aspect Zichtbare kenmerken 

8 Gebruik digitale 

middelen 

Ter ondersteuning en verbetering van ons onderwijs zetten we digitale 

middelen in zoals het digibord, digitale methodes en tablets. De 

komende jaren willen we onze ICT toepassingen uitbreiden.  

4.3. Beleid ondersteuning en zorgplicht 

De inrichting van onze ondersteuning en zorgplicht 

 Aspect Zichtbare kenmerken 

1 Samenhangend 

systeem voor het 

volgen van 

leerlingen*. 

Eduscope is ons integraal administratiesysteem en leerlingvolgsysteem. 
Het systeem omvat: 

• alle administratieve gegevens die te maken hebben met het kind 
en het gezin  

• resultaten van methode gebonden toetsen 

• toetsen van het Cito LOVS 

• beoordelingen van de cursorische vakken 

• verslagen van observaties en incidenten 

• verslagen van gesprekken met de ouders 

• verslagen van gesprekken met het kind 

• verslagen van gesprekken met hulpverleners door leerkrachten 
en of IBer 

• plannen m.b.t. de begeleiding van het kind 
 
Van belangrijke gesprekken, die niet onder de leerlingbespreking met IB 
vallen, wordt een beknopt verslag gemaakt. Hierbij valt te denken aan 
gesprekken met ouders/verzorgers, schoolarts, logopediste e.d. De 
afspraken worden genoteerd in Eduscope of de leerlingklapper. 
Verder worden verslagen van onderzoeken door BCO en/of externe 
instanties gekoppeld aan het dossier van het kind in Eduscope. 
 
Voor kinderen die extra ondersteuning krijgen verwijzen we naar het 
HGPD voor wat betreft gemaakte afspraken.  
 
Zie ook onze Schoolwerkwijze”.  
 

2 Planmatige 

uitvoering van de 

zorg*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze school heeft een goed ingericht onderwijsondersteuningssysteem 
en de intentie om leerlingen die extra ondersteuning behoeven zoveel als 
mogelijk passend onderwijs te bieden binnen onze school. 
In onze school is een intern begeleider aanwezig. Zij houdt de 
doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen in de gaten. Dit gebeurt 
tijdens het voeren van werkgesprekken met de groepsleerkrachten over 
het welbevinden en de resultaten van individuele kinderen. Dit vindt 
tenminste twee keer per jaar plaats. Tevens houdt zij zich bezig met het 
inventariseren en analyseren van toets gegevens om zo vroegtijdig 
ondersteuningspunten te signaleren. 
Op school hanteren we de 5 ondersteuningsniveaus van het 
Samenwerkingsverband Noord-Limburg. 
De vijf ondersteuningsniveaus behoeven niet na elkaar te worden 
doorlopen: Een leerling kan van niveau één naar drie gaan en omgekeerd 
van bijvoorbeeld niveau vier naar twee.  
 
Basisondersteuning  
Niveau 1: Instructieplan onder verantwoording van de leerkracht 
Niveau 2: Handelingsplan met ondersteuning van interne begeleiding 
waarbij een beroep gedaan kan worden op de regulier beschikbare 
middelen   
 
Lichte ondersteuning  
Niveau 3: Arrangementen / Handelings Gerichte Proces Diagnostiek 
HGPD (inclusief eventuele extra ondersteuningsmiddelen / expertise 



21 
 

 Aspect Zichtbare kenmerken 

Planmatige 

uitvoering van de 

zorg*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBO/SO) op de eigen school en/of in combinatie met andere scholen  
Niveau 4: Plaatsing in het Speciaal Basis Onderwijs 
 
Zware ondersteuning Niveau 5: Plaatsing in het Speciaal Onderwijs. 
 
 
 
Basisondersteuning  
 
Niveau 1 en 2 
De leerlingen in dit niveau ontvangen de gewone en alledaagse 
hulpverlening in de groepen 1 tot en met 8. In dit zorgniveau gaat het om 
goed onderwijs voor alle leerlingen: dus onderwijs dat is aangepast aan 
de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Daarnaast wordt er gekeken 
welke extra ondersteuning kinderen behoeven. Het kan bij het bieden van 
deze extra ondersteuning gaan om individuele hulp bij een of meer 
vakken, om begeleiding van gedrag, de motoriek of om een combinatie 
van deze aandachtsvelden.  
Leerlingen in dit niveau worden door de eigen leerkracht en/of de IBer 
geobserveerd en/of onderzocht. Er wordt, indien nodig, een klein 
handelingsplan opgesteld waarin wordt beschreven wat het probleem is, 
wat eraan gedaan kan worden, wie het plan uitvoert en wanneer gekeken 
wordt of het plan effect heeft. Ouders worden betrokken bij de inhoud en 
moeten op de hoogte zijn van de uitvoering van het voorgenomen 
handelingsplan.  
We vinden het belangrijk dat er een goede informatie-uitwisseling is 
tussen ouders en de groepsleerkracht omtrent de ontwikkeling van het 
kind.  
 
Lichte ondersteuning 
  
Niveau 3  
Als in niveau een en twee onvoldoende hulp kan worden geboden en er 
over de aanpak van deze leerling vragen blijven die de school niet kan 
beantwoorden kan de hulp worden ingeroepen van specialisten. Dit kan 
en mag pas geschieden na een schriftelijke toestemming voor een 
dergelijk onderzoek door de ouders/verzorgers. Uiteraard geldt dit niet 
alleen voor leerlingen die aan de onderkant uitvallen, maar ook voor 
leerlingen die ver boven het niveau van de desbetreffende groep 
presteren. Er wordt dan een groot handelingsplan (arrangement) 
opgesteld waarin wordt beschreven wat het probleem is, wat eraan 
gedaan kan worden, wie het plan uitvoert en wanneer gekeken wordt of 
het plan effect heeft. Ouders worden betrokken bij de inhoud en moeten 
op de hoogte zijn van de uitvoering van het voorgenomen handelingsplan. 
Het kan zijn dat ondersteuning vanuit speciale scholen plaats vindt in de 
vorm van gesprekken, observatie en begeleiding. 
Niveau 4 
Wanneer de school aangeeft dat deze leerling ook in dit niveau 3 niet 
verder kan worden begeleid zal worden bekeken of overplaatsing naar het 
Speciale Basisonderwijs (SBO) wenselijk is. Hiervoor is een 
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig die bij het 
Samenwerkingsverband wordt aangevraagd. 
SBO’s blijven toegankelijk voor leerlingen van scholen als ouders 
daarvoor kiezen èn er een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is 
afgegeven.  
 
Zware ondersteuning Niveau 5 
Plaatsing in het Speciaal onderwijs (SO). Wanneer na onderzoek wordt 
geconstateerd dat aan deze leerling onvoldoende hulp kan worden 
geboden in de niveaus 1 tot en met 4 kan voor het kind een 
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd worden voor niveau 5. Dit 
vijfde niveau wordt geboden op de school voor Speciaal Onderwijs (SO). 
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 Aspect Zichtbare kenmerken 

Planmatige 

uitvoering van de 

zorg*. 

De SO-scholen beschrijven in hun Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
welke ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen die een 
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband 
gekregen hebben.  
Voor meer informatie ons Schoolondersteuningsprofiel verwijzen we u 
naar onze website. 
 

3 

 

Analyseren leerling- 

en groepsresultaten. 

De leerkracht analyseert en observeert het werk in de klas. Daarnaast 
worden er methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen 
afgenomen.  
 
2 keer per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats tussen de IBer en de 

groepsleerkracht, hierin worden de groepsresultaten en de 

instructieplannen besproken: hoe is de leerkracht tot bepaalde keuzes 

gekomen, zet hij onderwijsleerinhouden voldoende af tegen de te 

realiseren doelen, wat is de onderwijsbehoefte van een kind, hoe is de 

evaluatie en welke consequenties worden hieruit getrokken?  

Verder komen aan de orde 

• analyses van de resultaten gemaakt door de leerkracht 

• in welk niveau van zorg een kind wordt geplaatst  
Doelen en acties worden vastgelegd in het instructieplan of in een 

individueel handelingsplan. 

Tijdens de leerlingbespreking worden kinderen die ondersteuning 

behoeven op niveau 3 en 4 besproken. De voortgangsafspraken worden 

vastgelegd op het HGPD-formulier.  

Alle HGPD’s worden minimaal halverwege en aan het eind van het  

schooljaar geëvalueerd en met ouders besproken.  

Van alle resultaten van de CITO toetsen wordt een trendanalyse gemaakt. 

Deze wordt op teamniveau besproken. N.a.v. bespreking worden 

actiepunten opgesteld, deze worden bij de bespreking van de volgende 

trendanalyse geanalyseerd.  

4 

 

Ondersteuning 

leerlingen met 

specifieke 

onderwijsbehoeften.  

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (niveau 3 en 4) kunnen 

ondersteuning krijgen van een onderwijsassistent, IBer of specifieke 

begeleiding toegewezen krijgen vanuit het ondersteuningsloket.  

Voor kinderen van Rec 1 of 2 krijgen we ondersteuning van ambulante 

begeleiders vanuit de Recscholen.  

5 

 

Vroegtijdige 

signalering van 

leerlingen die extra 

ondersteuning nodig 

hebben. 

 

 

 

 

 

Als school hebben we gekozen voor het werken met instructieplannen. Dit 
betekent dat het instructieplan de kern vormt van de zorgstructuur. Dit 
waarborgt effectieve instructie voor zo veel mogelijk leerlingen en 
bovendien wordt in het instructieplan het leren van elkaar benut.  
Soms kan het voor een leerling belangrijk zijn om op een bepaald 
onderdeel een specifiek aanbod, of specifieke aanpak, te krijgen. Als dat 
zo specifiek is dat het niet in het instructieplan beschreven kan worden, 
wordt een individueel handelingsplan (Hp) opgesteld. Het handelingsplan 
vormt daarmee een verbijzondering van het instructieplan.  
Stap 1: Verzamelen van leerlingengegevens.  
Stap 2: Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: 
Leerlingen die zich niet conform de prognose ontwikkelen.  
Stap 3: Tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen. 
Stap 4: Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften. 
Stap 5: Opstellen van instructieplannen.  
Stap 6: Uitvoeren en evalueren van instructieplannen. 
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 Aspect Zichtbare kenmerken 

Vroegtijdige 

signalering van 

leerlingen die extra 

ondersteuning nodig 

hebben. 

 
De IBer begeleidt de leerkracht bij het uitvoeren van de zes stappen uit de 
cyclus, leidt leerlingenbesprekingen en voert klassenconsultaties en 
adviesgesprekken uit. Verder ondersteunt hij/zij de leerkrachten als deze 
vragen hebben en/of werkproblemen ervaren.   
 
Wij streven ernaar om ieder kind de ondersteuning te geven die het nodig 
heeft. Wanneer tijdens de leerlingenbespreking of eerder blijkt dat er 
kinderen met problemen zijn, wordt er extra naar gekeken. De leerkracht 
of de intern begeleider verricht dan verder onderzoek. Dit kan bestaan uit 
het afnemen van toetsen en het doen van observaties in de groep. Na het 
onderzoek worden de resultaten besproken met de groepsleerkracht en er 
wordt, indien nodig, een handelingsplan opgesteld. Het plan wordt zo 
opgesteld dat het in de groep uitvoerbaar is. De ouders worden tijdig, voor 
aanvang van de extra onderzoeken, op de hoogte gebracht. Zij blijven 
betrokken bij de uitvoering van de plannen.  
Als de problemen complex zijn, worden ze besproken met de 
orthopedagoge van de onderwijsbegeleidingsdienst. In enkele gevallen 
kan er ondersteuning komen vanuit de speciale scholen. Ook kan er 
verwezen worden naar hulpverlenende instanties. Voor het doorgeven 
van onderzoeksgegevens aan andere onderwijs- en/of hulpinstanties 
wordt aan ouders om schriftelijke toestemming gevraagd. 
 

6 Afspraken over 

zittenblijven en 

doorstroming. 

Procedure doorstroming / zittenblijven 
In principe stromen onze leerlingen jaarlijks door. Daar waar er bij 
leerkrachten vragen rijzen hierover wordt er contact gelegd met de IBer. 
Samen, eventueel met de directie, wordt er per leerling besproken wat 
goed is om te doen. Leerkrachten nemen de conclusies uit deze 
gesprekken mee naar de oudergesprekken en streven naar 
overeenstemming met de ouders.  
 

7 

 

Samenwerking met 

externe instanties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een school staat niet op zichzelf, maar werkt nauw samen met diverse 
instanties zoals GGD, Onderwijsbegeleidingsdienst, politie, kinderopvang, 
Voortgezet onderwijs, Bieb op school, enzovoort. Samenwerking met 
deze educatieve partners is een krachtig middel om de ontwikkeling van 
kinderen te volgen en te stimuleren.  

Onze visie op die samenwerking luidt als volgt: 

• De samenwerking richt zich op het versterken van 
ontwikkelingskansen van kinderen op alle gebieden.  

• Met de educatieve partners realiseren we een leer- en 
leefomgeving die uitdagend en ondersteunend is voor de 
ontwikkeling van kinderen.  

• Samen met anderen realiseren we een doorgaande lijn in school, 
opvang en buitenschoolse activiteiten. Daarnaast zorgen we voor 
een doorgaande lijn in de koppeling van onderwijs, opvang en 
zorg. 

• Opvoedingsproblemen bij kinderen worden teruggedrongen door 
preventie en afstemming.  

• Op onze school worden kansen van kinderen vergroot door tijdige 
signalering en bestrijding van ontwikkelingsachterstanden.  

• Samen met educatieve partners bereiden we kinderen voor op 
maatschappelijke deelname en goed burgerschap.  

De school heeft de mogelijkheid om educatieve partners in te schakelen 

om de ondersteuning van kinderen zo goed mogelijk vorm te geven. Aan 

ouders wordt vooraf om toestemming gevraagd als het gaat om 

onderzoek of observatie van hun kind. Ouders hebben zelf ook de 

mogelijkheid om externe hulp in te schakelen, voor bijvoorbeeld vragen of 

begeleiding rondom de ontwikkeling en opvoeding van hun kind. We 

raden ouders aan om dit met de school te bespreken, zodat er 

afstemming plaatsvindt tussen school, thuis en eventuele externen. Ten 
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 Aspect Zichtbare kenmerken 

Samenwerking met 

externe instanties. 

aanzien van signalering, diagnostisering en advisering door derden, zijnde 

niet aan onze school verbonden deskundigen, hebben alle scholen binnen 

Lijn 83 de volgende afspraken gemaakt: 

• De extern deskundige moet geregistreerd zijn bij een 
beroepsvereniging van psychologen en/of orthopedagogen. 

• De extern deskundige moet over voldoende expertise beschikken 
ten aanzien van het onderwijskundig en opvoedkundig handelen 
en deze expertise moet aantoonbaar zijn. 

• Het moet gaan om breder psychologisch onderzoek waarbij naar 
het hele kind gekeken wordt en niet alleen intelligentie vastgesteld 
wordt. 

• Het onderzoek vindt plaats in belang van het kind en dient daar 
ook op gericht te zijn. 

• De school is alleen dan bereid het advies van een extern 
deskundige op te volgen indien deze naast gegevens bij de 
ouders ook pedagogische/ didactische gegevens bij de school 
heeft ingewonnen en deze terug te vinden zijn in het verslag en/of 
adviesrapport. 

• Bij het advies wordt mede rekening gehouden met de 
mogelijkheden binnen de school en de onderwijskundige en 
pedagogische aansluiting. 

• De extern deskundige moet bereid zijn om het adviesrapport 
mondeling op school te komen toelichten en eventueel direct 
handvatten voor de praktijk te geven. 

• De kosten van een dergelijke procedure worden niet door de 
school vergoed tenzij het initiatief voor het onderzoek en advies 
vanuit de school (met instemming van de directie) is genomen. 

 

8 Betrekken van 

ouders bij de 

ontwikkeling van hun 

kind. 

We zijn ons ervan bewust dat het betrekken van ouders bij de 

ontwikkeling van hun kind heel belangrijk is en zijn er op diverse manieren 

mee bezig, bijvoorbeeld door voor elke ouder een kijkmoment in de groep 

te bewerkstelligen, informatieavonden te organiseren naast de 

oudergesprekken in november-februari en juni. Bij instromers vinden er 

oudergesprekken plaats voordat het onderwijs genoten wordt. In onze 

“Schoolwerkwijze” staat dit uitgebreid beschreven.  

4.4. Ouderbeleid 

De inrichting van ons ouderbeleid 

 Aspect Zichtbare kenmerken 

1 

 

Ouders informeren over 

schoolbeleid en 

schoolactiviteiten 

 

 

 

 

 

 

• de schoolgids 

• de website van de school: www.bsdefontein.nl 

• de jaarkalender met een overzicht van de activiteiten 
gedurende het schooljaar. 

• de Info 

• mails vanuit de leerkrachten 

• de informatieavonden per groep voor alle ouders bij 
het begin van elk schooljaar  

• de informatie die de ‘nieuwe’ ouders van de leerlingen 
van groep 1-2 ontvangen tijdens het 
kennismakingsgesprek. Hierbij wordt informatie 
gegeven over allerlei zaken die er rond de school van 
belang zijn. Ouders worden voor dit gesprek 
uitgenodigd. 

• Overleg met de MR 
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 Aspect Zichtbare kenmerken 

Ouders informeren over 

schoolbeleid en 

schoolactiviteiten 

 

• Overleg met de Schoolraad 

• Overleg met de Ouderwerkgroep 
 

2 

Ouders betrekken bij 

schoolactiviteiten 

Ouders worden algemeen geïnformeerd via bovenstaande 

middelen. Daarnaast zijn er in alle groepen klassenouders 

aangesteld, voor het mee-organiseren van allerlei groeps- en 

schoolactiviteiten. Ook zijn er diverse werkgroepen op school 

zoals de versiergroep en de hoofdluiscontrole. De meeste 

werkgroepen lopen via de Ouderwerkgroep.  

3 

 

Ouders betrekken bij 

schoolbeleid 

De directie zit bij alle openbare vergaderingen van de 

schoolraad om toelichting te geven op het schoolbeleid. De 

schoolraad wordt ingezet als klankbord. De MR heeft 

instemming- en adviesrecht. Alle ouders worden via de Info en 

de schoolgids geïnformeerd over het schoolbeleid en 

verbetertrajecten.  

4 

 

Ouders betrekken bij de 

ontwikkeling van hun kind. 

Het spreekt voor zich dat ouders goed op de hoogte gehouden 
worden van de ontwikkeling van hun kind. De 
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de groepsleerkracht. 
Voor alle ouders zijn er minimaal 2 oudergesprekken.  
Extra contactmomenten:  
De leerkracht informeert de ouders: 

o als hun kind voor de eerste keer binnen het 
ondersteuningssysteem wordt gebracht, hiervoor wordt 
toestemming aan de ouders gevraagd.  

o over diagnostische onderzoeksresultaten. 
o over een HGPD (niveau 3-4) dat gestart wordt. 
o over de evaluatie van het bovengenoemde 

handelingsplan.  
o als hun kind uit het zorgsysteem wordt gehaald. 
o als hun kind besproken wordt in de BCO-consultatie, 

hiervoor wordt toestemming aan de ouders gevraagd. 
Ouders worden betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. 

De leerkracht nodigt de ouders van zorgleerlingen uit voor elke 

rapportbespreking. Bij kleuters gebeurt dit rond januari en juni 

als de kleuterobservatielijsten zijn ingevuld. 
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4.5. Personeelsbeleid 

De inrichting van ons personeelsbeleid 

 Aspect Zichtbare kenmerken 

1 

Professionele 

cultuur  

Medewerkers onderschrijven actief de kernwaarden van de stichting 

Lijn 83, te weten: 

o Eigenaarschap in verbinding 

o Vakmanschap en ambitie 

o Vertrouwen en optimisme 

Op R.K. basisschool De Fontein heerst een professionele cultuur, 

waarbinnen leren van en met elkaar centraal staat met als doel een 

positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Dit 

gebeurt o.a. door scholing op team- en individueel niveau en door 

collegiale consultaties. Tijdens teambijeenkomsten worden 

coöperatieve werkvormen ingezet, zodat er sprake is van gelijke 

deelname, individuele aansprakelijkheid, positieve wederzijdse 

afhankelijkheid en simultane interactie.  

2 

Professioneel 

leiderschap 
De directeur van R.K. basisschool De Fontein is geregistreerd als 

Registerdirecteur Onderwijs (RDO). Continu blijven werken aan 

professionaliteit is een voorwaarde om als schoolleider het werk goed 

te blijven doen. Er vindt scholing plaats op de 

professionaliseringsthema’s (persoonlijk leiderschap, regie en strategie, 

kennis en kwaliteitsontwikkeling, in relatie staan met omgeving, 

omgaan met verschillen, leiding geven aan verandering, 

toekomstgericht onderwijs), zodat er over 3 jaar een herregistratie 

mogelijk is.  

 

3 
Besluitvorming Besluitvorming vindt zoveel mogelijk via het principe van consensus 

plaats. Indien dit niet haalbaar is, wordt er gestemd.  

4 

Professionalisering  De medewerker ontwikkelt zich vanuit het niveau van zijn beginsituatie: 

van startbekwaam naar basisbekwaam; van basisbekwaam naar 

vakbekwaam en van vakbekwaam  naar verdieping en verbreding. 

Voor aanvang van elk schooljaar worden er afspraken over 

professionalisering gemaakt.  

Lijn 83 streeft ernaar dat in 2019 minimaal 25% van de leerkrachten 

een WO-bachelor of een HBO/universitaire masteropleiding heeft 

afgerond 

 

5 

Gesprekscyclus  

 

 

 

 

 

 

 

Het doel van de gesprekkencyclus is aan de hand van de gestelde 

verwachtingen reflecteren op wat de medewerker heeft gedaan en hoe 

hij/zij verder gaat. De medewerker moet vanuit zijn streven naar 

vakmanschap en zijn persoonlijke ambities intrinsiek gemotiveerd zijn 

om de gesprekken te voeren en daarin het voortouw te nemen. De 

inhoud van de gesprekken is gericht op het uitspreken van 

verwachtingen en wat de medewerker nodig heeft om aan deze 

verwachtingen te voldoen en hoe hij kan groeien in zijn vak. De 

gesprekkencyclus geldt voor alle functies binnen de stichting.  

Structuur gesprekkencyclus 

• Met elke nieuwe medewerker wordt een afstemmingsgesprek 

gevoerd waarin de verwachtingen naar elkaar toe worden 

uitgesproken.  

• Met de medewerker wordt besproken wat hij nodig heeft om 
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 Aspect Zichtbare kenmerken 

Gesprekscyclus aan de gestelde verwachtingen te kunnen voldoen. 

• De beginsituatie wordt vastgesteld en de ambitie wordt 

uitgesproken. Vastgesteld wordt wat nodig is om de 

ontwikkelpunten te realiseren. Met andere woorden: ‘Kijken 

vanuit het heden naar het verleden en de toekomst.’  

• De professional zoekt zelf manieren om tussentijds feedback te 

krijgen en te reflecteren op eigen handelen en ontwikkeling: 

reflectie met zichzelf, met collega’s en met leidinggevende. De 

medewerker vult het bekwaamheidsdossier met 

reflectieverslagen en gespreksverslagen.  

 

6 

Begeleiding nieuwe 

(jonge) 

leerkrachten 

Nieuwe leerkrachten krijgen een afstemmingsgesprek en worden 

begeleid door de IBer en/of directeur op schoolse zaken. De duo-

collega krijgt taakuren om de nieuwe leerkracht wegwijs te maken in de 

klas en om zaken onderling af te stemmen.  

7 

Wet Bio De beroepsgroep heeft bekwaamheidseisen voor leraren opgesteld. In 

totaal moet een leraar aan 7 bekwaamheidseisen voldoen; 

• interpersoonlijk competent  

• pedagogisch competent 

• vakinhoudelijk en didactisch competent 

• organisatorisch competent 

• competent in het samenwerken met collega’s 

• competent in het samenwerken met de omgeving 

• competent in reflectie en ontwikkeling 

De eisen sluiten aan op de verschillende rollen die leraren hebben. 

Maar ook op situaties waar ze mee te maken kunnen krijgen. De 

Onderwijscoöperatie heeft de bekwaamheidseisen opnieuw bekeken 

en vastgesteld. De  nieuwe bekwaamheidseisen treden per 1 augustus 

2017 in werking.  We houden de professionele ontwikkeling van 

leerkrachten bij in het bekwaamheidsdossiers. Per werknemer is 

vastgelegd welke acties zijn ondernomen om de beroepscompetenties 

te ontwikkelen en met welk resultaat. 

 

4.6. Veiligheidsbeleid 

De inrichting van ons Arbo- en veiligheidsbeleid. 

Klimaat en veiligheid 
De Inspectie hanteert in het nieuwe inspectiekader een standaard die het schoolklimaat en de 
veiligheid op school  bevat. 
Scholen van Lijn 83 richten hu beleid hierop in en stemmen hun activiteiten erop af.   
 
Standaard schoolklimaat 
De school kent een ambitieus en stimulerend klimaat. 
 
De schoolleiding en de leraren creëren een stimulerend en ambitieus pedagogisch klimaat. Er zijn 
duidelijke regels en een voorspelbaar en betrouwbaar positief klimaat waarin afspraken nagekomen 
worden. Schoolleiding en leraren kennen een focus op persoonlijke ontwikkeling en leren, waarin alle 
leerlingen gezien worden en zich betrokken voelen bij de schoolgemeenschap. Het schoolklimaat is 
ondersteunend voor de cognitieve en sociale ontwikkeling. 
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Standaard veiligheid 
Schoolleiding en leraren waarborgen een veilige, respectvolle en betrokken omgeving voor leerlingen 
en leraren. 
 
Schoolleiding en leraren waarborgen de veiligheid van de school en zijn omgeving voor alle leerlingen 
en het personeel. Leerlingen, leraren, schoolleiding en overig personeel gaan respectvol en betrokken 
met elkaar om. De leraren leren leerlingen sociale vaardigheden aan en tonen voorbeeldgedrag 
(modeling). Schoolleiding en leraren voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm en treden zo 
nodig snel en adequaat op. De school heeft daarvoor een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen, 
registreren, afhandelen en evalueren van incidenten. Het beleid voorziet ook in een regelmatige 
meting van de veiligheidsbeleving van de leerlingen, en het personeel. De school heeft een 
vertrouwenspersoon. Alle betrokkenen kennen dit beleid. 
 
Sinds 1 augustus 2015 is de Wet Veiligheid op school van kracht. 
De wet regelt een vast aanspreekpunt voor leerlingen en ouders die te maken krijgen met pesten en 
om wat voor reden dan ook niet terecht kunnen bij hun leraar. 
Daarnaast regelt de Wet de taak van coördinator anti-pestbeleid. De coördinator geeft 
beleidsadviezen naar aanleiding van de afhandeling van de klachten en fungeert als klankbord naar 
collega’s die vragen kunnen hebben over pesten en de aanpak daarvan. 
Binnen de scholen van Lijn 83 wordt de taak van aanspreekpunt belegd bij de interne 
vertrouwenspersoon en de taak van coördinator bij de schooldirecteur.     
 
 

 Aspect Zichtbare kenmerken 

1 Veiligheidsbeleving 

leerlingen 

Leerlingen scoren dit onderdeel gemiddeld met minimaal “tevreden” 

op de tevredenheidsonderzoeken die worden uitgevoerd.  

Uit de leerling enquête blijkt dat leerlingen zich veilig voelen op 

school. 

2 Veiligheidsbeleving 

personeel  

Teamleden scoren dit onderdeel gemiddeld met minimaal “tevreden” 

op de tevredenheidsonderzoeken die worden uitgevoerd.  

Uit de RI&E blijkt dat leerkrachten zich veilig voelen op school. 

3 Veiligheidsbeleving 

ouders 

Ouders scoren dit onderdeel met tevreden op de 

tevredenheidsonderzoeken die worden uitgevoerd.  

4 Inzicht in incidenten - Alle medewerkers melden klachten m.b.t. agressie en 

geweld, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie bij de 

directeur en/of vertrouwenspersoon. 

- De directeur meldt ernstige ongevallen aan de Inspectie 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

5 

 

Beleid ter voorkomen van 

incidenten in en rond de 

school 

In het veiligheidsplan staat het beleid ter voorkoming van incidenten 

omschreven.   

6 

 

Leerlingen gaan op een 

respectvolle manier met 

elkaar om 

Van groep 1 t/m 8 wordt er gewerkt met de TOP 7, op deze manier 

leren we kinderen preventief gewenst gedrag en vaardigheden aan. 

Daarnaast is er het ‘Respect 4 All team’ actief. Respect 4 All zet zich 

in om kinderen te helpen, die problemen hebben op het gebied van 

‘omgang met elkaar’. Als een kind problemen heeft en hiermee niet 

naar de leerkracht toe wil of durft, kan hij/zij naar vier kinderen uit 

groep 7 en 8 om erover te praten. Deze zullen proberen om het kind 

(verder) te helpen. De kinderen van Respect 4 All overleggen 

wekelijks met de directeur. 
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 Aspect Zichtbare kenmerken 

7 Omgaan met ingrijpende 

gebeurtenissen 

We schakelen de GGD in als hiervan sprake is. 

8 Fysieke veiligheid Er zijn voldoende geschoolde  BHV-ers op school. 

Er is een ontruimingsplan en veiligheidsplan, waarin omschreven 

staat hoe te handelen bij calamiteiten. 

Er worden regelmatig ontruimingsoefeningen uitgevoerd. 

Teamleden zijn, voor zover nodig, op de hoogte van specifieke 

gezondheidsaspecten van collega’s en leerlingen (bv allergieën, 

diabetes, epilepsie). 

9 Contact met externe 

instanties in kader van 

Veiligheid 

Er worden jaarlijkse controles uitgevoerd om de brandveiligheid, 

brandmeldinstallaties, het schoolgebouw en de speeltoestellen te 

controleren. 

De BHVers volgen nascholing bij een erkend bedrijf. 

De ARBO-coördinator neemt deel aan het overleg dat op 

stichtingsniveau wordt georganiseerd en voert daaruit 

voortvloeiende afspraken uit op schoolniveau.  
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5. Evaluatie schoolplan periode 
 
Evaluatie schoolplan 2011-2015  (Product en proces).  
Wat leert ons dit voor het nieuwe schoolplan? 
 

Product Proces 

Wat gaat goed? 
 
Financieel / materieel 

• Nieuwe methodes / betere resultaten  

• Hogere betrokkenheid door nieuwe materialen o.a 
voor hoogbegaafdheid en ICT 

• Cyclisch werken 
 
Personeel 

• Openstaan voor inbreng / ambitie leerkrachten 
 
Onderwijskundig  

• Zie financieel / materieel 

• VVE werkwijze 

• Aansluiten bij mogelijkheden van kinderen 

• Pedagogisch klimaat 
-TOP 7 met aanvulling groepsvorming 
-Werkwijze rondom de mediatoren 
 

Wat houden we vast? 
 

• Cyclisch werken aan het schoolplan 
-Schoolplan-Jaarplan-Persoonlijke doelen 
- Actiepunten komen met het team tot stand 
- Evalueren en voortgang bespreken in bouw / 
team  
-Borging in onze werkwijze / besluitenlijst / 
functioneringsgesprekken. 

• Eigenheid van onze school waarborgen 

• Aansluiten bij populatie en ontwikkelingen 

• Directeur zet de lijnen uit  

• Directeur blijft het team prikkelen 

Wat willen we verbeteren / aandachtspunten? 
 
Financieel / materieel 

• Fusies (Maria-school / lijn 83) zorgen voor meer 
middelen 

• Indien mogelijk jaarlijks financieel budget per groep 

• Kansen pakken wat betreft het hulp voor leerlingen 
bij het “sociaal team” en het ondersteuningsloket 

• Hoe gaan we verder met VVE als er geen middelen 
meer komen van de gemeente 

• ICT  
-Vaardigheden van leerkrachten vergroten 
-Effectief inzetten van devices 
 

Personeel 

• Gebruik maken van elkaars kwaliteiten  

• Stichting breed van elkaar leren en ook inzetbaar 
zijn 

•  Aandacht voor de drukke periodes 
 
Onderwijskundig  

• Hoogbegaafden aanbod in de groep 

• Meer oog voor de onderwijsbehoeften 

• Vergroten van eigenaarschap van kinderen 

• Aansluiten bij de eigen ontwikkeling 

• TOP 7 met Sienuitbreiding 

• Methode durven loslaten. Lesgeven a.d.h.v. de 
doelen die de methode aangeeft, eigen invulling 
indien mogelijk bijvoorbeeld projectonderwijs 

• Fusievervolg, methodes-materialen-werkwijzen 
 

Relationeel 

• Evalueren contacten met externen. Korte lijnen met 
externen. Vaste begeleiders. 

• Leerling groei vasthouden 

Wat willen we verbeteren? 
 
Het schoolplan wordt met het team gemaakt 
Grote lijnen moeten bij het team bekend zijn 
 
 
 
 
 
Wat willen we NIET MEER? 
 
Plan wordt van bovenaf gedropt 
Overbodige teksten 
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Terugblik op de schoolplanperiode door onze schoolraad / Wat zien zij als ouders van onze visie terug op school: 

 

schoolplan 
2011-2015

Sterke punten
Goede structuur op school

Modern en netjes gebouw

Open communicatie

Open, warme sfeer

Rust

Gewaardeerd voelen/iedereen mag er zijn

Leerkrachten inspirerend

Afwisselend breed aanbod

Ruimte voor ontwikkeling (werken met tablets)

Aandachtspunten
Soms te lang vasthouden aan "oude"gewoontes (o.a. schoolreis)

Eerste rapport komt laat

Mannelijke docenten behouden

Visie was wollig omschreven. Graag concreter

Ouderbetrokkenheid mag vergroot worden

Gebruik maken van de omgeving waar dat mogelijk is
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Evaluatie schoolverbeterplan 2015-2016, wat nemen we mee naar onze nieuwe plannen 
 
 
Naast het werken aan onderstaande schoolverbeterplan hebben we ons afgelopen jaar gericht op: 

• Fusie met de Maria-school. Deze vindt op 1 augustus 2016 plaats. Een jaar eerder dan gepland 
stond.   

• Cyclisch omgaan met de instructieplannen. Aandacht voor coöperatieve werkvormen bij de 
instructie, doel en evaluatie momenten bewust inbouwen, procesgerichte feedback verbeteren. 

• Gesprekken voeren met kinderen. Bij het zelfstandig werken met dag en weektaken rekening 
houden met de onderwijsbehoeften van kinderen. Keuzemogelijkheden vergroten. 

• Werken op diverse gebieden met kleine groepjes in groep 1-2 door de inzet van stagiaires. 

• Passend onderwijs / Aanbod voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.  
 
Evaluatie schoolverbeterplan 2015-2016 

Beleidsterrein Schoolplan  

Betrokkenheid diverse geledingen bij het maken van het schoolplan 

Doel  We hebben een schoolplan 2016-2019 

Evaluatie  April 2016 

• Het proces zit goed in elkaar. Stap voor stap staat dit beschreven. 
Deze stappen zijn ook achter elkaar uitgevoerd. De verschillende 
geledingen zijn over en weer goed geïnformeerd van elkaars 
ontwikkelingen. Hierdoor was de betrokkenheid van ons team 
optimaal. 

• Het sterke van dit plan is dat alle betrokken geledingen hun bijdrage 
konden leveren. Wij als team herkennen ons in het eindproduct. In 
hoeverre anderen, zoals ouders, zich hierin herkennen is niet aan 
ons. 

Positieve punten 

• Transparantie 

• Inbreng team 

• Terugkoppeling directeur 

• Werken volgens plan 

• Doelgericht 

• Geen overbodige taken naar het team  

• Grote betrokkenheid team 

• Het ‘samen’ gevoel en gedragenheid 

• Het plan leeft 

• Goed uitvoerbaar 
Verbeterpunt 

• Het zou wellicht een meerwaarde kunnen zijn als de respons van 
ouders toeneemt. 

• In de aanloop naar een volgend schoolplan informatie via derde 
inwinnen, met als doel je onderwijs horizon te verbreden. 

Borging  Schoolplandocument 

Beleidsterrein 

 

Cultuur / SEO  

We zoeken naar samenhang SEO en cultuur om de betrokkenheid van 

kinderen te vergroten 

Gewenste situatie (doel)  In mei 2016 is er een programma ontwikkeld dat een samenhangende 
doorgaande lijn van culturele activiteiten op het gebied van SEO biedt. De 
bestaande TOP 7 is hierbij het uitgangspunt. 

Evaluatie (wanneer) Wat is goed gegaan? 
- De ideeën van SIEN sluiten aan bij onze ideeën over het integreren 

van cultuur binnen het lesprogramma. Samenwerken werd hierdoor 
gemakkelijk en is goed verlopen. Het wordt praktisch en goed 
uitvoerbaar gemaakt door SIEN. 

- De onderzoeksvraag is op dit moment bekend. Het overleg met Sien 
is procesgewijs tot stand gekomen. De activiteiten en verhaallijnen 
worden op dit moment uitgewerkt 



33 
 

 
Welke verbeterpunten / aandachtspunten? 

- Het nam meer tijd in beslag dan gedacht. Fase 2 zal dit schooljaar 
nog uitgevoerd worden.  

- Kunstenaars zijn inspirerend maar vinden het moeilijk om hun ideeën 
af te stemmen binnen de organisatie van het onderwijs. Daarentegen 
mogen wij van leerkracht ook verwachten dat ze ‘out of the box’ 
kunnen denken. 

- Ondanks de korte tussentijdse updates met het team, is het voor 
teamleden die niet bij SIEN betrokken zijn op dit moment nog lastig 
voor te stellen hoe het geheel zich gaat vormgeven. 

 
Borgingsafspraken  

- Naar aanleiding van de map die ons aangereikt wordt door Sien, 
worden er aan het einde van dit schooljaar afspraken gemaakt met 
het team over het inzetten van de activiteiten en de organisatie ervan.  

- Fase 3 zal gedeeltelijk plaatsvinden in dit schooljaar. De activiteiten 
zullen in schooljaar 2016-2017 regelmatig samen besproken worden 
op team vergaderingen. Dit zal voor meer duidelijkheid zorgen binnen 
het team.  

. 

Borging (hoe) - Werkwijze R.K. basisschool St. Jozef. 

Beleidsterrein ICT (21ste century skills) 

Doelen  1) Ouderbetrokkenheid vergroten  
2) Mogelijk Inzet devices onderzoeken 
3) Mediawijsheid vergroten 

Evaluatie  Padlet 
Alle leerkrachten hebben kennis gemaakt met Padlet. Kinderen en ouders 
waren enthousiast.  
Scrath (programmeren) 
Alle leerlingen hebben ermee gewerkt. De kinderen zijn enthousiast.  
Devices 
Het werken met Snappet tablets / programma’s bevalt goed. We breiden uit 
van groep 5 naar 5 t/m 8.  
In groep 1/ 2 werken ze met tablets. Hier staan apps op. Kinderen kunnen 
hier zelfstandig mee werken. De leerkracht werkt in kleine groepjes met de 2 
in 1 tablet. Kinderen en leerkrachten zijn enthousiast. 
Mediawijsheid, het programma is sinds dit jaar aangepast aan de 
belevingswereld van groep 5. De BOS medewerker verzorgt de lessen goed.  
 

Borging  Werkwijze R.K. basisschool St. Jozef 
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6. Meerjarenplan 
Beleidsvoornemens op hoofdlijnen 2016-2019  

De fusie tussen R.K. basisschool St. Jozef en de Maria-school vraagt van ons om op onderstaande 

gebieden in te zetten zodat we een professionele leergemeenschap worden waarvan alle betrokkenen 

onderdeel uitmaken.  Het nieuwe team heeft zich in 2015-2016 gezamenlijk uitgesproken over 

onderstaande items. 

In onze schoolvisie 2016-2019 hebben we groei en ontwikkeling als uitgangspunt genomen.  We zien 

verschillen als vanzelfsprekend. We begeleiden de kinderen bij hun leerproces waarin ook ruimte is voor 

het maken van eigen keuzes. Binnen ons onderwijs zijn de cognitieve en sociaal emotionele 

ontwikkelingen met elkaar in balans.  

A) Beleidsvoornemens op het gebied van Onderwijs op maat (leerling) 

1) Eigenaarschap 

Keuzes maken, voeren van ontwikkelingsgerichte gesprekken met kinderen 

2) Eigen verantwoordelijkheid 

Leerkrachten zijn in staat om 

-te coachen  

-collegiale consultatie uit te voeren en worden hiervoor gefaciliteerd 

-feedback te geven en te ontvangen 

-te reflecteren op eigen handelen 

-hun handelingsbekwaamheid te versterken 

Kinderen zijn in staat om 

-eigen keuzes te maken t.b.v. hun groei en ontwikkeling 

-in gesprek te gaan over hun groei en ontwikkeling 

3) Passie, leren met plezier 

-We zorgen voor een uitdagende leeromgeving waarin een brede ontwikkeling mogelijk is 

-ICT mogelijkheden onderzoeken en benutten  

B) Beleidsvoornemens op het gebied van de Professionele Leer Gemeenschap (organisatie) 

1) het schoolklimaat  

We zorgen voor  

-een warme, open sfeer 

-structuur 

-rust 

2) Betrokkenheid (samenwerking) 

We leren van en met elkaar 

We hebben een onderzoekende houding  

We werken voortdurend aan onze professionaliteit 

We delen nieuwe kennis 

We blijven met elkaar in gesprek over onze groei en ontwikkelingen 

We vieren samen onze ontwikkelingen 

We borgen onze ontwikkelingen 

3) Respect 

Openheid, we praten met elkaar 

We zien verschillen als vanzelfsprekend en handelen hiernaar 

We hebben oog voor elkaars talenten  

C) Beleidsvoornemens op het gebied van Educatief Partnerschap (omgeving) 

1) We zijn in gesprek met onze educatieve partners over onze ontwikkelingen (zie schoolverbeterplan 

paragraaf 7.1). 
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Beleidsvoornemens op hoofdlijnen 2016-2019  De meerjarenplanning van de schoolontwikkeling schematisch weergegeven.  

Het managementteam (MT) borgt en implementeert alle ontwikkelingen. Zij zorgen voor de informatie naar ouders. 

Aan elk doel 

PDCA werken 

 

Onderbouw Bovenbouw Team MT 

 

ICTer Scholing Materialen 

Uitdagend 

Ruimte 

gevend 

A) Beleidsvoornemens op het gebied van onderwijs op maat (leerling)                      Tijdspad 2016-2018 

1) Eigenaarschap 

 

-Keuzes maken, voeren 

van ontwikkelingsgerichte 

gesprekken met kinderen 

-Werken met een 

takenbrief / weektaak 

 

-Keuzes maken, voeren 

van 

ontwikkelingsgerichte 

gesprekken met 

kinderen 

-werken met 

leercontracten, POPs of 

Beo’s. We bepalen in de 

BB samen hoe we dit 

gaan noemen 

-Ouders betrekken bij de 

ontwikkeling van hun kind. 

-Kinderen van groep 6-7-8 

voeren gesprekken samen 

met de leerkracht en hun 

ouders over hun 

ontwikkeling 

-Coachen van leerkrachten / 

faciliteren van collegiale 

consultatie 

-Ontwikkeling goed volgen en 

borgen 

 

 

 -Reader communicatie 

doornemen / op 

teamoverleg zetten 

-Vervolgscholing 

communicatie door 

externen 

-Leren van en met 

elkaar op overleggen 

Materialen die 

nodig zijn de 

school binnen 

halen. Dit kan 

via leerlingen of 

aankopen 

binnen ons 

budget of door 

het aanvragen 

van 

projectgelden bij 

het bestuur 

Tijdspad 2017-2019 

2) Eigen 

verantwoordelijkheid 

 

-Begeleiden van kinderen 

bij hun ontwikkeling 

-Stellen van de juiste 

vragen die leiden tot het 

vergroten van de eigen 

verantwoordelijkheid 

-Geven van procesgerichte 

feedback aan kinderen 

 

 

Begeleiden van kinderen 

bij hun ontwikkeling 

-Stellen van de juiste 

vragen die leiden tot het 

vergroten van de eigen 

verantwoordelijkheid 

-Geven van 

procesgerichte feedback 

aan kinderen 

-Kinderen worden 

mediawijs  

 

-Feedback geven en 

ontvangen 

-Reflecteren op eigen 

handelen 

-Cyclisch werken aan de 

eigen ontwikkeling met 

behulp van een POP 

(Persoonlijk Ontwikkel 

Plan) en consultaties 

 

-Coachen van teamleden 

-Opnemen in het 

overlegschema van de 

bouw/team 

Zorgen voor een 

programma 

mediawijsheid 

voor de 

bovenbouw 

-Leren van en met 

elkaar op studiedagen 

-Feedback geven en 

ontvangen 

-Reflecteren op eigen 

handelen 

 

 

  

-De ICTer vraagt 

bij Ixperum naar 

programma’s 

voor 

mediawijsheid 

-We maken 

gebruik van de 

expertise van de 

Bieb 
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Aan elk doel 

PDCA werken 

 

Onderbouw Bovenbouw Team MT 

 

ICTer Scholing Materialen 

Uitdagend 

Ruimte 

gevend 

Tijdspad 2016-2019 

3) Passie, leren met 

plezier 

 

 

-Leren van en met elkaar 

-Werken met devices die 

aansluiten bij de 

onderwijsbehoeften van de 

kinderen 

-Apps kiezen  passend bij 

onze onderwijsbehoeften 

-Werken in hoeken / spel 

koppelen aan onze 

thema’s 

-Leren van en met 

elkaar  

-Werken met Snappet in 

groep 5-8 

 

Oriënteren op de 

programma’s Presenter en 

Pro-connect 

 

- Faciliteren in tijd voor het 

uitproberen van devices 

-Aanschaffen van devices  

Mogelijkheden 

bestuderen en 

aan team 

overbrengen 

-Indien mogelijk bij 

uitgever 

-ICTer kijkt naar 

mogelijkheden bij 

Ixperium 

-leren van en met 

elkaar, welke teamleden 

weten al meer dan 

anderen? 

-ICT middelen 

die passen bij 

ons onderwijs 

(devices in 

groep 3-4) 

 

-Spelmaterialen 

B) Beleidsvoornemens op het gebied van de Professionele leergemeenschap (organisatie)            Tijdspad 2016-2017 

1) Schoolklimaat, 

Onze Top 7 met het 

nieuwe team 

uitvoeren 

    -Onze Top 7 met het 

nieuwe team oppakken 

-Top 7 vervolg met Sien 

uitproberen in alle groepen 

-Vervolg groepsvorming op 

2015-2016 

 

-Zorg dragen voor een goede 

integratie van beide teams 

-Rust en structuur 

waarborgen in het nieuw 

gevormde team / de nieuw 

gevormde school 

-Werken met mediatoren 

introduceren bij de nieuwe 

teamleden 

-Teambuildingswerkvormen 

gebruiken in onze 

teamoverleggen 

 Leren van en met elkaar Sien materialen 

2) Betrokkenheid Alle hierin genoemde items zijn onderdeel van onze beschreven meerjarenbeleidsdoelen 

Tijdspad 2016-2019 

3) Respect, we zien 

verschillen als 

We gebruiken elkaars 

talenten bij ons onderwijs 

Zie eigen 

verantwoordelijkheid bij 

-We gebruiken elkaars 

talenten bij de 

In de 

professionaliseringsgesprek-

ken is ruimte voor eigen 

 -Binnen het budget 

scholing mogen 

leerkrachten hun 
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vanzelfsprekend mediawijsheid taakverdeling  

-We kijken naar de 

mogelijkheden van klas 

overstijgend werken 

inbreng, worden talenten 

besproken en afspraken 

gemaakt over de inzet 

hiervan 

scholingswensen 

kenbaar maken. Er 

wordt gekeken naar 

KANSEN voor onze 

school 

-Onze IBer volgt de IB -

opleiding en brengt 

verkregen expertise mee 

naar het team 

Aan elk doel 

PDCA werken 

 

Onderbouw Bovenbouw Team MT 

 

ICTer Scholing Materialen 

Uitdagend 

Ruimte 

gevend 

C) Beleidsvoornemens op het gebied van Educatief partnerschap (omgeving)         Tijdspad 2016-2018 

1)We zijn in 

gesprek met onze 

educatieve partners 

over onze 

ontwikkelingen 

 

-Er is een warme 

overdracht van PSZ en 

KDV naar de basisschool 

-De VVE ouders zijn mede 

verantwoordelijk voor het 

taalonderwijs van hun 

kinderen 

-Er is een warme 

overdracht van 

leerlingen met een 

ondersteuningsvraagvan 

basisschool naar VO 

-Het programma OSO 

zorgt voor administratie 

vermindering bij de 

overgang van PO naar 

VO 

-We groeien naar een 

Kindcentrum binnen de 

Samensprong 

-We weten onze 

educatieve partners te 

vinden als dit nodig is voor 

het verkrijgen van 

expertise of middelen 

-We gebruiken het 

ouderportaal 

Het MT volgt de 

ontwikkelingen binnen het KC 

en is hierover in gesprek met 

het team 

-De IBer kent de routing voor 

het verkrijgen van extra 

ondersteuning en begeleidt 

teamleden hierbij  

-De ICTer heeft 

kennis van het 

omgaan met het 

ouderportaal en 

begeleidt 

leerkrachten 

hierbij 

  

Ouderportaal wordt 

uitgelegd door  

BasisOnline 

medewerkers  op de 

eerste vergaderdag 

 

 

Tijdspad 2016-2019 

2)Rekening houden 

met werkdruk  

   -Groepsverdeling en 

jaarprogramma afstemmen 

op de groepsgrootte en 

belastbaarheid van 

leerkrachten 

-Ondersteunen en faciliteren 

van teamleden indien er iets 

extra’s gevraagd wordt 

(toetsen in groep 3) 
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7. Bijlagen 

7.1. Schoolverbeterplan 2016-2017 

 

Schoolverbeterplan  
2016-2017 

R.K. basisschool De Fontein 

Inleiding In ons schoolverbeterplan 2016-2017 geven we aan  

1) wat onze voornemens zijn gelet op het schoolplan.  
2) welke activiteiten we nog meer gepland hebben, los van 
bovenstaande.  
 
In ons jaarplan geven we per onderdeel aan welke verbeterpunten we 
hebben gekozen en wat we wanneer gaan doen.  

1 Schoolplan 

 

1) Onderwijs op maat:  

-Eigenaarschap 
-Passie, leren met plezier, inzet ICT 
 
2) Professionele leergemeenschap (Schoolklimaat, TOP 7 vervolg met 
Sien) 
 
3) Educatieve partners (In gesprek met onze educatieve partners)  

2 Overig  

 

Onderstaande items hebben we op de overleglijsten gezet 

Management Team 
1. Zie team, onderbouw en bovenbouwitems 
2. Taakverdeling / werkdruk in de gaten houden. 

Team 
1. Cyclisch omgaan met de instructieplannen.  
2. Didactisch handelen: aandacht voor coöperatieve werkwormen bij 

de instructie, doel en evaluatie momenten bewust inbouwen. 
Toepassen van procesgerichte en productgerichte feedback 
vergroten en gebruiken. 

3. Schoolbegaafdenaanbod in een doorgaande lijn bewaken (zie 
schoolwerkwijze) . 

4. Communicatie 

• Tijdens teamoverleg een gespreksvaardigheid observeren door 
een observant en hierop feedback geven. 

• Er is een oudergespreksformulier dat in november gebruikt 
wordt. Gebruik maken van de communicatiereader. 

• POP leerkrachten: 
Onderbouw 

1. Zie teamitems  
2. Invoer methode VLL Kim versie, wat betekent dit voor groep 3, 

wat kan dit voor groep 2 betekenen. 
3. Vervolg ontwikkeling Instructieplannen.  
4. Werkwijze VVE onder leiding van Joyce.  

• Het lespakket voor de ouders (spellendoos).  
Leerkrachten van 1-2 checken of het bij ouders werkt. 
(ouderbetrokkenheid). 

•  De leerkrachten houden een vinger aan de pols voor wat 
betreft de thuisbegeleiding. 

• De instructieplannen taal i.v.m. VVE leerlingen begeleiding  
Bovenbouw 

1. Methodewisselingen i.v.m. fusie, rekenen, lezen en wereld 
oriëntatie, Engels  

2. Zie teamitems  
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Beleidsterrein Onderwijs op maat (Eigenaarschap) 

Verbeterpunt Meer kennis en mogelijkheden omtrent eigenaarschap. 
Meer tijd vanaf groep 4 om in gesprek te gaan met kinderen. 
Eigenaarschap gaan toepassen in groep 1 t/m 3 
Dezelfde taal spreken (eigenaarschap en Leercontract/POP/BEO?) 
 

Doel(en): Tussen 2016 -2019 werken we aan: 
- Het delen van kennis en kwaliteiten van elkaar, met elkaar,  

omtrent de toepassingsmogelijkheden van eigenaarschap. 
- Een gezamenlijke naam voor het eigenaarschap. 
- Een doorgaande lijn van groep 4 t/m 8 a.d.h.v. 

(Leercontract/POP/BEO?) 
- Een format voor basisschool de Fontein. 
- Diverse werkvormen in groep 1 t/m 3 gebruiken waardoor 

kinderen eind groep 3 ervaring hebben in het maken van eigen 
keuzes m.b.t. hun eigen ontwikkeling. 

 

Plan (activiteiten): - 3x per jaar terug laten komen in een team/bouwvergadering. 
- Klassenconsultaties/video’s m.b.t. kindgesprekken en de 

registratie hiervan. 
- Daar waar mogelijk en noodzakelijk leerkrachten vrij roosteren 

om gesprekken te voeren met kinderen. 
- We leggen de formats van de Mariaschool en de St. Jozefschool 

naast elkaar en halen daar de sterke punten uit en maken daar 
een nieuw format van. 

- De onderbouw “shoppen” bij andere scholen. 
 

Betrokkenen: Directeur, MT, Leerkrachten, Leerlingen 
 

Scholing: 
 

Tijdens bouwoverleg leren van en met elkaar. 
Bij andere scholen navragen hoe zij hiermee werken in groep 1-3 
 

Financiën: Menselijke inspanning 
 

Evaluatie:  April 2017 

Borging: 
 

Werkwijze R.K. basisschool De Fontein 

Beleidsterrein ICT Onderwijs op maat (Passie, leren met plezier, inzet ICT) 

Doelen strategisch beleidsplan 
Lijn 83 
 

We zorgen ervoor dat 
Onze digitale 
technologie het 
mogelijk maakt om in 
interactie met de 
leerling het aanbod af 
te stemmen op de 
behoefte van die 
leerling. In 2016 
hebben we een 
implementatie- en 
investeringsplan voor 
onderwijs en ICT, 
gebaseerd op onze 
visie op onderwijs 

We stimuleren dat op 
iedere school van Lijn 
83 leerlingen leren en 
zich ontwikkelen in 
een moderne rijke 
leeromgeving 
(didactiek, digitaal 
burgerschap, externe 
communicatie, 
samenwerken);-er 
wordt gewerkt aan 
innovatie van het 
onderwijs 

Didactische 
vaardigheden van 
leraren op het gebied 
van differentiatie en 
ICT-basisvaardigheden 
worden versterkt 

Doel(en): Kinderen werken met passie aan hun eigen ontwikkeling: 
1. Didactische vaardigheden van leraren op het gebied van 

differentiatie en ICT-basisvaardigheden worden onderhouden en 
monitoren we. 

2. Leerkrachten en leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn bekend met de 
mogelijkheden en werkwijze van Snappet. 

3. Kinderen worden op een hoger haalbaar niveau gebracht bij 
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rekenen en taal. 
4. Leerkrachten en leerlingen van de onderbouw zijn bekend met de 

mogelijkheden en werkwijze van Prowise. 
5. Leerkrachten werken minimaal 2 keer per jaar met het 

programma Padlet. 
6. Ouders worden meer betrokken bij het onderwijs van hun kind 

door de inzet van het ouderportaal. 
7. Leerlingen van groep 5 en 7 worden mediawijs met behulp van 

Mediawijsheidslessen. 
8. Leerlingen van groep 4 t/m 8 kunnen werken met het programma 

Scratch. 
9. Leerlingen van groep 3 en 4 werken minimaal 2 keer per week 

met devices om lesstof te verwerken. 
10. ICT coördinatoren wonen ICT overleg Lijn83 bij. 
11. Dorthe wordt expert ICT en Media. 

 

Plan (activiteiten): 1. Inventariseren van kennis, vaardigheden en behoeften op het 
gebied van ICT vaardigheden bij het team. 

2. Leerkrachten zijn vorig schooljaar intern geschoold wat betreft 
Snappet door de  leerkracht van groep 5, indien behoefte kan er 
externe expertise worden ingezet. 

3. Leerlingen werken bij rekenen, taal en spelling met Snappet, op 
eigen niveau aan de hand van eigen doelen (sterren). 

4. Externe scholing Prowise vóór 2019. 
5. Het werken met Padlet wordt regelmatig geagendeerd bij 

teamvergadering. 
6. 01-09-2016 wordt het team geschoold voor het ouderportaal. Dit 

plan wordt vanaf de eerste schooldag in werking gezet. 
7. BOSmedewerker verzorgt lessen Mediawijsheid. 
8. Leerlingen uit groep 7 zorgen ervoor dat alle kinderen van groep 

4 voor de kerstvakantie uitleg hebben gehad over de werking van 
Scratch. Leerkrachten zorgen er zelf voor dat ze werken met het 
programma Scratch. Dit wordt geagendeerd tijdens teamoverleg. 

9. Leerkrachten zorgen er zelf voor dat kinderen werken met 
devices. Dit wordt geagendeerd tijdens teamoverleg. 

10. ICT coördinatoren brengen teamleden op de hoogte.  
11. Dorthe volgt scholing. 
 

Betrokkenen: Team, Snappet medewerker, BOS medewerker 
 

Scholing: 
 

Ouderportaal: 1 september 14.00-16.00 uur 
Dorthe: Mediawijsheid  
 

Financiën: 
 

Ouderportaal: € 500 
Scholing Dorthe: € 2000 
Snappet devices 2016-2017: € 19.000 
 

Evaluatie:  April 2016 

Borging: 
 

Werkwijze R.K. Basisschool De Fontein 

Beleidsterrein Professionele leergemeenschap (Schoolklimaat, TOP 7 vervolg met Sien) 

Verbeterpunt We verwachten dat de leerkrachten de lessen uitvoeren, evalueren, 
bespreken en eventueel bijstellen om tot een verantwoord lesprogramma 
te komen op het gebied van SEO. 

Doel(en): Eind schooljaar 2017-2018 ligt er een activiteiten map van de 
groepsvorming, TOP 7 en SIEN, die een samenhangende doorgaande 
lijn op het gebied van SEO biedt met culturele activiteiten.  

Plan (activiteiten): De groepsvorming blijft plaatsvinden vanaf de eerste week t/m zesde 
week van het schooljaar. Daarna wordt gestart met de SOVA lessen uit 
de map van SIEN. De lessen groepsvorming staan in de map. 
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In september 2016 de aanpak uit de map van SIEN met het team 
bespreken. 

- Hoe geven we het vorm? Houden we 2 weken per regel aan, dus 
een totaal van 14 weken? 

- Hoe organiseren we de activiteiten? 
- In welk tijdsbestek voeren we de lessen van 1 regel uit? 
- Eigen initiatief naar aanleiding wat er speelt in de groep? 
- Evalueren activiteiten 
- Hoe informeren we ouders over dit proces? Informatieavond, 

stukje activiteit? Info?  
Gedurende het uitvoeren van de activiteiten wordt er geëvalueerd door 
middel van een bespreekformulier. Dit formulier zal kort en bondig zijn 
met tips en tops voor een nieuw schooljaar of een andere leerkracht.  
Ook tijdens teamvergaderingen door het jaar heen wordt dit formulier 
meegenomen en regelmatig besproken. 
 
Het implementeren van het plan zal gedurende twee schooljaren 
plaatsvinden en bijgesteld worden.   

Betrokkenen: Leerkrachten, kinderen, ouders, directie  
Sien? 

Scholing: 
 

Onderbouw: hoe spelen met poppen in groep 1-2 
We leren van en met elkaar tijdens bouw- en teamoverleg. 

Financiën: 
 

Menselijke inspanning 
Eventuele subsidie van Sien 

Evaluatie:  - Tussentijds vinden er regelmatig evaluaties plaats tussen de 
teamleden om te kijken hoe de activiteiten verlopen. Deze 
worden geëvalueerd en bijgesteld. 

- Eindevaluatie schooljaar 2016/2017 en 2017/2018. 

Borging: 
 

Werkwijze R.K. basisschool De Fontein 

Beleidsterrein Educatieve partners (In gesprek met onze educatieve partners) 

Verbeterpunt Er is een doorgaande lijn in overdracht van kinderen van 0 t/m 15 jaar.  

Doel(en): 1. Er is een warme overdracht van de kinderen die ingeschreven staan 
op onze school. 

2. De overdracht naar het VO is gedigitaliseerd. 
3. Er is een warme overdracht naar het VO voor onze kinderen  
4. Er zijn analysegesprekken met het VO over onze resultaten 
5. VVE continueren.  

Plan (activiteiten): 1. In mei worden de kinderen van groep 1 doorgesproken die 
aangemeld zijn vanuit OKI.  
De groepsleerkracht neemt bij Instromers van een andere school 
contact op met de vorige school.  
De groepsleerkracht neemt bij  verhuizers/uitstromers naar een 
andere school, na 6 weken contact op met de nieuwe school.     

2. Er komt een scholingsmoment voor de leerkracht van groep 8 en IB 
over OSO in verband met het digitaal overzetten van gegevens.  

3. De VO school neemt contact op met de leerkracht van groep 8 om de 
kinderen persoonlijk door te spreken. 

4. De directeur plant een analyse gesprek met de VO scholen in 
maart/april. 

5. 1 ochtend per week worden er VVE lessen verzorgd.   

Betrokkenen: Groepsleerkrachten, IBer, directeur. 

Scholing: 
 

Groep 8 leerkracht, IBer, OSO  

Financiën: 
 

VVE wordt vanuit gemeente betaald. Mocht dit vanaf januari niet meer 
bekostigd worden dan staat hier nog geld voor gereserveerd.  

Evaluatie:  April 2017 

Borging: 
 

Werkwijze R.K. basisschool De Fontein 
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8. Formulier Vaststelling Schoolplan 
 

Formulier ‘Instemming met schoolplan’ 

 

 

 



43 
 

 


