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Voorwoord  
 

 

 

 
De indeling van het schoolplan 2015-2019 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van SOOLvA 
en de beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen 
vormen de focus voor onze kwaliteitszorg (zie hoofdstuk 7). Dit betekent, dat wij deze 
beleidsterreinen:  
 

1. Beschrijven      Wat beloven we? [zie schoolplan] 
2. Periodiek (laten) beoordelen    Doen wij wat we beloven? [zie hoofdstuk 7.9]  
3. Borgen of verbeteren  Wat moeten wij borgen? Wat verbeteren? [zie 

hoofdstuk 7.10 t/m 7.14] 

 
De onderscheiden beleidsterreinen komen (deels) overeen met de kwaliteitsaspecten die de 
Inspectie van het Onderwijs onderscheidt in haar toezichtskader. 
 
Tevens beschrijven we in deze inleiding de competenties (in de geest van de wet Beroepen in het 
onderwijs) die wij hanteren voor de persoonlijke ontwikkeling van onze werknemers. Deze 
competenties vormen de rode draad in ons integraal personeelsbeleid (zie hoofdstuk 4). De 
beleidsterreinen en de competenties zijn logisch gekoppeld (zie schema) en afgeleid van de zeven 
bekwaamheidseisen in de wet Bio.     

 

Onze beleidsterreinen 
(kwaliteitszorg)  

Onze competenties 
(integraal 
personeelsbeleid)  

Afgeleid van de Wet BIO  

Levensbeschouwelijke identiteit (3.3.)   Vakinhoudelijk competent (3) 

Leerstofaanbod (3.4) Vakmatige beheersing Vakinhoudelijk competent (3) 

Taalleesonderwijs (3.5)  Vakinhoudelijk competent (3) 

Rekenen en Wiskunde (3.6)   Vakinhoudelijk competent (3) 

Sociaal-emotionele ontwikkeling (3.7)  Vakinhoudelijk competent (3) 

Actief Burgerschap (3.8)  Vakinhoudelijk competent (3) 

ICT (3.9)  Vakinhoudelijk competent (3) 

Leertijd (3.10) Gebruik leertijd Organisatorisch competent (4) 

Pedagogisch klimaat (3.11) Pedagogisch handelen Pedagogisch competent (2) 
Interpersoonlijk competent (1) 

Didactisch handelen (3.12) Didactisch handelen Didactisch en vakinhoudelijk 
competent (3) 
Organisatorisch competent (4) 

Actieve rol leerlingen (3.13) Didactisch handelen  

Schoolklimaat (5.3)  Interpersoonlijk competent (1) 

Zorg en begeleiding (3.14) Zorg voor leerlingen Vakinhoudelijk competent (3) 

Passend onderwijs/afstemming (3.15)    

Opbrengstgericht werken (3.16) Opbrengstgerichtheid  

Opbrengsten (3.17) Opbrengstgerichtheid  

Schoolleiding (4.2)  Schoolleidersregister 

Beroepshouding (4.3)  Competent in samenwerken 
(omgeving) (6) 
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Professionalisering (4.4) 
Integraal Personeelsbeleid 

Professionele instelling Competent in samenwerken (collegae) 
(5) 
Competent in reflectie en ontwikkeling 
(7) 

Interne communicatie (5.4) Communicatie Competent in samenwerken (collegae) 
(5) 

Externe contacten (5.5.) Communicatie Competent in samenwerken 
(omgeving) (6) 

Contacten met ouders (5.6) Communicatie Competent in samenwerken 
(omgeving) (6) 

Voor- en vroegschoolse educatie (5.7)   

Kwaliteitszorg (7.1) Gerichtheid op kwaliteit Competent in reflectie en ontwikkeling 
(7) 

Wet-en regelgeving (7.2)   

 
In het schoolplan zijn hoofdstukken opgenomen (zie inhoudsopgave) die nader ingaan op de doelen 
die we stellen ten aanzien van de genoemde beleidsterreinen. In hoofdstuk 4, Integraal 
Personeelsbeleid, gaan we nader in op de rol en de functie van de onderscheiden competenties.  
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Hoofdstuk 1  Inleiding  
 
1.1. Doelen en functie van het schoolplan 
  
Ons schoolplan beschrijft –binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van SOOLvA- in de 
eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in 
dit geval van ambities (fase ‘to plan). Op basis van de huidige situatie hebben we diverse 
instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en zwakke punten, en daarmee op onze 
verbeterdoelen (fase ‘to check) voor de komende vier jaar. Het schoolplan functioneert daardoor als 
verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders, en 
als planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de planperiode 2015-2019. Op 
basis van ons vierjarige Plan van Aanpak (zie hoofdstuk 7) willen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan 
opstellen. In een jaarverslag zullen we steeds terugblikken, of de gestelde verbeterdoelen 
gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.       
     

Procedures voor het opstellen, vaststellen en levend houden (maken) van het schoolplan  
 
Het schoolplan is door de directie opgesteld in overleg met het team. De teamleden hebben 
meegedacht over de invulling van de verschillende hoofdstukken. De komende vier jaar zullen we 
planmatig hoofdstukken van ons schoolplan met elkaar bespreken. Daarnaast zullen we aan het 
einde van ieder schooljaar, op de zogenaamde studiemiddag “evaluatie en planning” het jaarplan 
evalueren en een nieuw jaarplan voor het komende jaar samen vaststellen.  

 
1.2. Verwijzingen 
 
Ons schoolplan is een rompplan, daarom verwijzen wij u naar andere documenten, schoolgebonden 
(S) en bovenschools (B): 

 Bestuursformatieplan (B) 

 ICT-beleidsplan  (S) 

 (Integraal) Personeelsbeleidsplan (S & B) 

 Beleidsnota functiemix SOOLvA (B) 

 Financieel meerjarenplan (S & B) 

 Klachtenregeling (S & B) 

 Management-/ directiestatuut (B) 

 Meerjarenplan materieel beleid (S & B) 

 Nascholingsplan (S) 

 Regeling seksuele intimidatie (B) 

 Regeling taakbeleid (S&B) 

 RIE & Plan van aanpak (S ) 

 Schoolspecifiek zorgplan (w.o. de zorgniveaus) (S) 

 Sociaal jaarverslag (S&B) 

 Visiedocument (S) 

 WSNS zorgplan (S) 

 Schoolgids (S) 
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Hoofdstuk 2  Schoolbeschrijving  
 
2.1. Gegevens school 
 
Prins Willem Alexanderschool 
Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena 
Nieuwe Steeg 6 

4266EH Eethen 
info@pwaschooleethen.nl 
www.pwaschooleethen.nl 
 
2.2.  Kenmerken directie en leraren 
 
Onze directeur is werkzaam vanaf februari 2010. Sinds augustus 2014 is zij meerschools directeur van 
de scholen in Eethen en Babyloniënbroek. Echter, vanaf 1 april is zij niet meer werkzaam op deze 
scholen en zal er een procedure opgestart worden voor een nieuw te werven directeur. De directeur 
beschikt over het diploma Directeur Primair Onderwijs. De directeur van de school wordt bijgestaan 
door de IB-er. Onze IB-er heeft de opleiding Master SEN gedaan. Samen vormen zij het hart van de 
school.  
Naast de directeur werken er zeven leerkrachten en een onderwijsassistente . Van ons team werkt 
iedereen parttime. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand van zaken per 
1-9-2014). Het kortdurend ziekteverzuim is laag: het gemiddelde percentage over de jaren 2012-
2014 is minder dan 0,5 %. Het langdurig ziekteverzuim is echter hoog, gemiddeld was dit 10 %.       

 
Per 1-9-2014  Directie OP OOP 

Ouder dan 50 jaar  1 1 

Tussen 41 en 50 jaar  1 2  

Tussen 31 en 40 jaar   1  

Tussen 21 en 30 jaar   4  

Jonger dan 20 jaar     

Totaal  1 8 1 

 
2.3. Kenmerken leerlingen 

Onze school wordt bezocht door 95 kinderen (stand van zaken 1-10-2014). 
We hebben relatief veel leerlingen met een gewicht. (17,8%). Er vindt wel 
een verschuiving plaats: in ons vorige schoolplan spraken we nog van een 
percentage van 25% gewichtenleerlingen.  
Per groep zijn de onderwijskundige consequenties vastgesteld naar 
aanleiding van de gewichten van de leerlingen en hun specifieke 
problemen. In algemene zin (op schoolniveau) hebben de kenmerken van 
de leerlingen de volgende consequenties voor het onderwijs en het 
personeelsbeleid:  

 Meer specifieke aandacht voor  taal en rekenen in de gehele school.  

 Het werken in driestromenland: ieder kind krijgt taken op het 
niveau dat bij hem/haar past.   

 Coöperatief leren en zelfstandig werken;  

 Specifieke aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling;  

 Extra handen in de klas door de inzet van een onderwijsassistente. 

Leeftijd 0,0 0,3 1,2 

4 14 0 0 

5 9 2 1 

6 6 1 1 

7 10 1 0 

8 8 0 0 

9 11 4 0 

10 12 3 0 

11 7 3 0 

12 1 1 0 

totaal 78 15 2 

mailto:info@pwaschooleethen.nl
http://www.pwaschooleethen.nl/
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2.4. Kenmerken ouders en omgeving  
 
De Prins Willem Alexanderschool ligt in het dorp Eethen. Dit is een kerkdorp met ongeveer 790 
inwoners. Onze school is de enige school in het dorp. Vooral uit het nabij gelegen dorp Drongelen 
komen nogal wat kinderen van buiten het dorp Eethen naar de school. Dit is bijna 20% van onze 
schoolpopulatie. 10 % van onze schoolpopulatie komt uit het naastgelegen dorp Genderen. Een 
aantal van deze leerlingen hebben voorheen op de basisschool in Genderen gezeten, maar 
gaandeweg de schoolloopbaan hebben hun ouders toch gekozen voor onze school. De reden is 
voornamelijk de goede sfeer die op onze school hangt. Kinderen gedijen hier goed, mogen zichzelf 
zijn en kunnen omgaan met verschillen. Het leerlingaantal is de laatste jaren licht gegroeid en lijkt 
zich momenteel te stabiliseren rond de 95 leerlingen.  

In maart 2014 zijn we in ons nieuwe gebouw getrokken. Een prachtig geoutilleerd gebouw, van alle 
gemakken voorzien. Een gebouw waar wij onze visie op los hebben kunnen laten! Het gebouw straalt 
openheid uit en er is een ruime hal waar we met zijn allen kunnen verblijven. We hebben ruimtes 
gecreëerd om samen of alleen te werken. Er zijn ruimtes om creatief bezig te zijn, er is een 
bibliotheek en een inpandige gymzaal. Tevens zijn er een kinderdagverblijf, een BSO en een 
peuterspeelzaal gevestigd in het gebouw.  

Het opleidingsniveau van de ouders is ons bekend, doordat we dit navragen bij de inschrijving van 
het kind. Hoewel we nog een fors aantal gewogen leerlingen hebben(17,8%), zien we dat dit minder 
is geworden dan vier jaar geleden. De meerderheid van de ouders heeft een MBO opleiding 
afgerond. Omdat het heerlijk rustig en toch centraal wonen is in ons dorp, weten de laatste jaren 
steeds meer mensen “van buiten” ons dorp te vinden. Het zijn de hoogopgeleide tweeverdieners met 
een goede baan die een vrijstaand huis kopen in Eethen of Drongelen. We merken dat met name de 
kinderen van deze ouders een ontwikkelingsvoorsprong hebben. 

Onze school mag dan wel openbaar zijn, we staan in een Christelijke omgeving. Zeker 80 % van onze 
gezinnen is lid van de kerk. Dat betekent dat we voor de kinderen de mogelijkheid bieden om 
godsdienstonderwijs te volgen. Nu vanaf 2010 de mogelijkheid bestaat om te kiezen voor een andere 
vorm van vormingsonderwijs, merken we dat er een groepje ouders is dat bewust kiest voor 
humanistisch vormingsonderwijs. 

De leescultuur van onze ouders is divers, er zijn leerlingen die hun ouders thuis nooit een boek zien 
lezen. In een hoop gezinnen is er nog een traditioneel rollenpatroon: vader werkt en moeder is thuis 
en heft de zorg voor de kinderen, soms in combinatie met een parttime baan.  

 
2.5. Prognoses: interne en externe ontwikkelingen   
 
In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen 
(intern en extern) en bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de 
leerlingen. We willen daarmee nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen.  

 

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL  
 Imago 

 Pedagogisch sterk 

 Vernieuwend  

 Veilig klimaat  

 Netwerk in de omgeving = korte lijnen 

 Laagdrempelig 

 Flexibel 

 Mooi open gebouw 

 Werkdruk is groot, vanwege klein team 

 Weinig kennis over andere 

culturenleerlingen zijn wereldvreemd 

 Taalontwikkeling van de leerlingen 

 Doorgaande lijnen onderwijsaanbod 

 Wereldoriëntatie: thema’s 
 

 Samenwerking met andere gebruikers 
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 Betrokken en enthousiast team 

 Positieve houding en uitstraling 

 Saamhorigheid: meelevendheid voor iedereen 

 Open cultuur 

 Kleine klassen 

 Goede zorg  

 Extra ondersteuning 

 Aanbod wordt aangepast aan de leerling 

 Zelfstandigheid van de leerlingen 

 Goede leermiddelen, oa tablets 

 Leuke(buitenschoolse) activiteiten 

 Respectvolle houding leerling-ouder-leerkracht 

 Dorpsschool 

 Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie 
 

 Communicatie:  -intern 
                             -profilering  

 Coördinatie van afspraken  

 Afspraken die steeds versloffen 

 Niet borgen van de klassenorganisatie door 
tijdgebrek 

 Opruimen in de school 

 Vrouwenteam 

 Tradities 

 Borgen 

 Weinig scholing: op inhoudelijk vakgebied 

 Geen reken- en taalspecialist 

 Weinig IB en directie-uren 

 Ligging van de teamkamer is onhandig 
 

 
 

 KANSEN BEDREIGINGEN 

INTERN 
 

 Elkaars kwaliteiten benutten 

 Openstaan voor nieuwe ideeën 

 Mogelijkheid en bereidheid van het 
team voor vernieuwingen om onze 
zwaktes aan te pakken 

 Nieuwe directeur 

 Kwaliteit personeel 

 Stagiaires 

 Ouderbetrokkenheid vergroten bij MR 
en OR 

 Specialisme IBer en Master SEN 
Passend onderwijs: gedragsspecialist 

 Gebruik van alle voorzieningen in en 
om de school 

 Steeds meer mensen in het gebouw = 
steeds meer dorpsfunctie van het 
gebouw 

  

 Kleine groepen leerlingen hebben 
weinig te kiezen 

 Veel zorgleerlingen 

 Nieuwe directeur 

 Te weinig personeel 

 Minder goede communicatie door 
veel parttimers en werkzaamheden 
op andere scholen 

 Te weinig ondersteuning in en bij de 
klas 

 Afspraken die steeds versloffen 

 Te weinig aanwezigheid  van 
directeur en IB-er 

 Hoge werkdruk 

 Geen mannelijke leerkrachten 

 Communicatie onderling omdat we 
elkaar te weinig zien 

 Vergaderingen met half team 

 Klein team 

 Combinatiegroepen 

 Opbrengsten 
 

EXTERN 
 

 Nieuw bestuur 

 Samenwerking met: -andere scholen 
     -peuterspeelzaal 
      -VO 
      -bedrijfsleven 

 Coördinatie VVE 

 Samenwerking sportverenigingen 

 Nieuwe directeur 

 Mobiliteit 

 Profilering openbaar onderwijs 

 PR 

 Zorgteam Aalburg  en School 
Maatschappelijk Werk 

 School staat in 
taalachterstandsgebied 

 Bevolkingssamenstelling  van de 
schoolpopulatie  en de daaraan 
gekoppelde problematiek op sociaal-
emotioneel gebied 

 Financiën stichting 

 Krimp 

 Bezuinigingen overheid 

 Instabiele stichting 

 Imago stichting 
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 Ondersteuning vanuit 
Samenwerkingsverband 

 Gebruik van elkaars materialen, 
formats, kennis en kwaliteit 

 
 

 
Conclusies n.a.v. SWOT  

 

Conclusies op basis van deze analyse t.a.v. het primaire proces: 
 

o Vakinhoudelijke scholing volgen met het team of een deel van het team op het gebied van 
taal en rekenen om te kunnen voldoen aan de basisondersteuning 

o Kennis van doorgaande lijnen van het onderwijsaanbod 
o Wereldoriëntatie door middel van thema’s aanbieden 

 
Conclusies op basis van deze analyse t.a.v. het secundaire proces: 
 

o Goede samenwerking bewerkstelligen met: 

 overige gebruikers van de Bogert 

 andere basisscholen 

 het samenwerkingsverband 

 zorgteam Aalburg 

 schoolmaatschappelijk werk 

 het voortgezet onderwijs  

 sportverenigingen 

 het bedrijfsleven 
o Communicatie onderling verbeteren :welke manier van vergaderen en welke 

communicatiemiddelen passen bij het werken in een klein team dat bestaat uit parttimers 
o PR: profilering van het openbaar onderwijs 
o Gebruik maken van elkaars materialen, formats, kennis en kwaliteit 
o Bij vacatureruimte op zoek naar mannelijk personeel 
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Hoofdstuk 3  Het onderwijskundig beleid 
 

3.1.   De missie van de Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena 
 
 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena is een kwalitatieve, initiatiefrijke 

onderwijsorganisatie die staat voor de belangen van leerlingen, hun ouders, de 
medewerkers, in goede relatie met de omgeving. 

 Het openbare karakter van de Stichting vertaalt zich in een open en respectvolle interactie. 
Elk kind is welkom ongeacht culturele achtergrond, geloof, capaciteit of beperking. 

 Wij willen het maximale aan ontwikkelingskansen voor al onze leerlingen bewerkstelligen 
met moderne leermiddelen en leerstijlen die passen bij ieders (continue) ontwikkeling en 
eigenheid. 

 De Stichting wil een goed werkgever zijn, het maximale aan ontwikkelingskansen bieden voor 
alle medewerkers en met de beschikbare middelen een omgeving creëren waarin het fijn 
werken is. 

 
3.1.1  Missie van onze school  
 
Onze missie is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs, binnen een gezond pedagogisch 
klimaat vanuit het geloof dat iedereen anders is en we respectvol met die verschillen om 
willen gaan.  
 

 
3.1.2  Motto en kernwaarden 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Op de Prins Willem Alexanderschool is iedereen welkom.  

 
 Wij zijn een open school, waar een ieder zich veilig en geborgen voelt en wij gaan met 

respect voor ieders verschillen met elkaar om.  
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 Wij scheppen omstandigheden, waarin onze leerlingen en onze personeelsleden zich zo goed 
mogelijk kunnen ontwikkelen. 

 
 Op onze school wordt het zelfstandig en coöperatief leren bevorderd. 

 

In ons dagelijks werk streven we ernaar om bovenstaande te realiseren. Een aantal uitgangspunten 
ligt aan dit streven ten grondslag. We gaan uit van drie prominente behoeftes, die bij ieder individu 
aanwezig zijn, dan wel ontwikkeld dienen te worden. 
 

 Behoefte aan autonomie:    “Ik kan het zelf”  
Dit houdt in dat: 

 leerlingen meer verantwoording krijgen en leerkrachten meer als begeleider aan het 
ontwikkelingsproces werken; 

 binnen de groep de leerstof gedifferentieerd wordt aangeboden.  

 niet alle leerlingen op hetzelfde moment hetzelfde werk doen; 

 leerlingen zichzelf kunnen ontwikkelen binnen een duidelijk vastgesteld kader; 

 het onderwijs aansluit bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van het kind. 

 
Behoefte aan competentie:    “Ik weet, dat ik het kan” 

Dit houdt in dat: 

 we uitgaan van de kwaliteiten van ieder kind.  

 We de sterke punten als uitgangspunt nemen voor de ontwikkeling van het kind. Dit houdt in 
dat we variëren in tijd, leerstofaanbod, leerstofmiddelen en didactische werkvormen. 
Hierdoor kunnen succeservaringen opgedaan worden, waardoor het kind zich prettig voelt 
en zal presteren naar zijn/haar mogelijkheden; 

 een veilige en een goede leeromgeving als basis voor het handelen van de leerkrachten 
dient.  

 kinderen weten dat fouten maken mag, daarvoor ben je op school; 

 er sprake moet zijn van een uitnodigende leersituatie.  

 door de leerkracht en in de groep/ het lokaal kinderen inspirerend worden geprikkeld; 

 we leerlingen motiveren om op hun eigen niveau met uitdagende opdrachten aan de slag te 
gaan. Dit kan bevorderd worden door te differentiëren.  

 teamleden open staan voor elkaar, willen leren van elkaar en elkaar stimuleren in hun eigen 
ontwikkeling. 

 
Behoefte aan relatie:     “Ik doe het niet alleen”  

Dit houdt in dat: 

 alle kinderen het gevoel hebben dat ze er toe doen en zich prettig voelen in de klas; 

 de kinderen zich veilig voelen op school; 

 structuur en transparantie daarbij erg belangrijk zijn; 

 het samenwerken wordt bevorderd; niet alleen het resultaat wordt beoordeeld, 

maar ook het samenwerken op zich. Een taak wordt in overleg met het kind gemaakt. 

 de leerkracht met een “positieve bril” naar de kinderen kijkt; 

 de leerkracht de kinderen vertrouwen geeft; 

 het verwachtingspatroon van de leerkracht t.o.v. de leerling hoog is, maar reëel; 

 ouders worden betrokken bij de school; 
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 de relatie leerkracht- leerkracht onderbouwd wordt door het geven van feedback (zowel op 
goede als verbeterpunten, zowel op didactisch als pedagogisch gebied); 

 er aandacht is voor elkaars omstandigheden; 

 positieve resultaten worden gevierd! 

 

3.1.3  Streefbeelden  
 
Voor de komende vier jaar zijn de volgende richtinggevende uitspraken van belang voor 
onze activiteiten en prioritering:    
1.   Op onze school wordt systematisch (gestructureerd) aandacht geschonken aan de sociaal-

emotionele ontwikkeling  
2. Onze school biedt onderwijs dat aansluit bij de behoefte van onze leerlingen. 
3.  Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de 

schoolontwikkeling 
4. Op onze school wordt opbrengstgericht gewerkt 

 
In het hoofdstuk kwaliteitsbeleid staat nader omschreven wanneer en hoe we bovenstaande 
streefdoelen willen bereiken. 

 
3.1.4  Missiebeleid 
 
Beleid om de missie levend te houden:   
 Jaarlijks komen tijdens de eerste teamvergadering van het nieuwe schooljaar  onze missie, 

visie, motto en kernwaarden ter sprake.  
 Het motto met de kernwaarden zijn ingelijst en hebben een prominente plaats in de school: 

in de gang en in de teamkamer. 
 Ons motto siert elk briefpapier en beleidsdocument. 

 

3.2.     De visies van de school 
 
3.2.1. Algemeen  
 
We zijn een open school 
 
De kinderen 
Op onze school is iedereen welkom. Regelmatig werken we samen met verschillende groepen. 
Daarnaast wordt er ook samen gespeeld op het schoolplein, worden techniekdagen samen 
georganiseerd. Ook wordt er regelmatig aandacht besteed aan vieringen, bijvoorbeeld rond Kerst of 
de Kinderboekenweek. Daarnaast is er op onze school een Kinderraad. Zo zijn kinderen op onze 
school medeverantwoordelijk voor de school.  Werken en plezier gaan hier samen. Kinderen worden 
gehoord en gezien.  
 

De ouders 
Onze ouders voelen zich betrokken bij onze school. Zij zijn bereid om te helpen waar nodig. Ouders 
lopen gemakkelijk bij de leerkrachten en directeur binnen. We dragen gezamenlijk 
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind. Zo houden we Leerling-Ouder-Leerkracht 
gesprekken. Er worden themaochtenden en -avonden georganiseerd waarbij schoolbeleid wordt 
toegelicht en ter discussie staat. Tevens worden de ouders tweemaal per jaar in de gelegenheid 
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gesteld om het werk van hun kinderen te bekijken tijdens de inloopmiddag.  Daarnaast heeft onze 
school een goed functionerende ouderraad , die allerhande activiteiten op zich neemt. Ook de MR is 
nauw betrokken bij de ontwikkeling van de school. We informeren de ouders regelmatig  door het 
uitbrengen van de tweewekelijkse nieuwsbrief, de website, de schoolgids en via facebook.  
 
Het team 
Op de Prins Willem Alexanderschool werkt een team met een open houding. Mensen die hier 
werken, voelen zich er prettig, durven zichzelf te zijn en worden daarom gewaardeerd. Er heerst een 
fijne en open sfeer. Ook in de school is het contact laagdrempelig. Collega’s vragen elkaar om raad, 
durven elkaar, maar ook kinderen (uit andere groepen) aan te spreken. Ook is de directeur 
toegankelijk naar de collega’s. Mensen stappen gemakkelijk even binnen.  
 
Externen 
Er worden regelmatig gastlessen gegeven. Zo komt er soms een getuige uit de Tweede Wereldoorlog 
zijn of haar verhaal vertellen en  komen kinderboekenschrijvers langs. De school is steeds in 
ontwikkeling. Bij deze ontwikkelingen wordt de expertise van externen ingezet.  
 
Het gebouw 
Ons nieuwe gebouw heeft een open karakter; veel ramen, open ruimtes dus veel te zien! In ons 
gebouw maken we gebruik van de verschillende ruimtes. Zo werken er kinderen in de werkhoeken, in 
het samenwerklokaal, in de bibliotheek en ook het handvaardigheid lokaal wordt ingezet. 
 

Hoe gaan we om met verschillen? 

Onderwijswerkvorm: Driestromenland  
Binnen onze school werken we voor de instructie met Driestromenland. Dit passen we toe op 
(begrijpend) lezen, taal en rekenen. 
In deze aanpak houden we rekening met 3 groepen kinderen: 
Basis min groep 

Basis groep  
Basis plus groep 

In de groepen 4,5 en 6 verwerken de leerlingen de lesstof op de tablets. Dit breiden we ieder jaar 
verder uit zodat straks alle leerlingen vanaf groep 4 met tablets werken.  De programma’s op de 
tablets passen zich aan het niveau van de leerlingen aan.   
In ons schoolondersteuningsprofiel hebben we beschreven welke leerlingen wij een passende plaats 
op onze school kunnen bieden.  
 
Met hoofd hart en handen 
Ons uitgangspunt is dat het proces van leren, ontwikkelen en groeien zich steeds voltrekt in een 
dynamische cyclus van hoofd, hart en handen. Zo integreren we leren en doen en werken we aan het 
bereiken van de doelstellingen van een leertraject. 

Een les kan alleen succesvol zijn wanneer deze dimensies van leren alle drie aan bod komen en de 
leerling daadwerkelijk beroeren. We stimuleren  de leerlingen zelf verantwoordelijkheid te nemen 

voor hun eigen leerproces en nieuwe kennis en vaardigheden op te doen.  
  
Uitdagend onderwijs 
Bij de keuze van de methodes wordt erop gelet dat het kinderen aanspreekt. Zowel qua vorm als 
inhoud. Er wordt gelet op de inrichting en indeling van de ruimtes van de scholen. De openheid 
speelt bij ons een grote rol. 
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Talenten ontwikkelen 
Bij het ontwikkelen van talent(en), kijken we vooral naar wat de leerling al kan, waar de leerling al 
goed in is. Waar je talent voor hebt, daar loop je ook warm voor. Deze ‘sterke kanten’-benadering 
veronderstelt in de eerste plaats dat het kind beschikt over zelfkennis (waar ben ik goed in?) en dat 
de leerkracht de leerling kent, in de zin van: dat hij weet wie welke talenten heeft. 
 Omdat we uitgaan van de sterke kanten van onze leerlingen, accepteren we diversiteit. De sterke 
kanten van het kind worden ingezet om de minder ontwikkelde talenten van de leerling te 
stimuleren.  
 
 

Hoe creëren we een veilig schoolklimaat? 
 
Een veilig schoolklimaat is van invloed op alle activiteiten in het onderwijs. Het betreft de invloed van 
het gebouw, de omgeving en de houdingen en overtuigingen van de mensen (leerlingen, team, 
ouders/verzorgers en gasten) in de school. 
  
Het gebouw en de omgeving: Wij werken en leren in een landelijke en rustige omgeving. Ons 
schoolgebouw ligt aan de rand van het dorp. In ons nieuwe gebouw hebben we een warme en 
gezellige sfeer weten te creëren. 
Het team: is een hecht team dat zich onderling met elkaar verbonden voelt wat een gevoel van 
welzijn, vertrouwen, openheid en sociale veiligheid geeft. 
De leerlingen: De leerlingen worden getraind in sociale vaardigheden door de “Kanjermethode”. Alle 
leerkrachten zijn gecertificeerd deze methode te geven. Kernwoorden binnen deze methode zijn 
respect en acceptatie voor elkaar. Dit geeft de leerlingen een gevoel van sociale veiligheid en 
openheid naar elkaar. Een kind mag zichzelf zijn.  
Ouders/verzorgers: Naar ouders /verzorgers scheppen we een sfeer van openheid. Iedere ouder/ 
verzorger mag voor en na schooltijd binnenlopen met vragen en/of opmerkingen. In overleg met de 
leerkracht is er altijd op korte termijn tijd voor een gesprek. 
Gasten: Ongewenste gasten houden we buiten door tijdens de schooluren de deur gesloten te 
houden. Gastdocenten in een speciaal vakgebied zijn van harte welkom om ons meer te leren dan 
dat we nu weten. Dit gebeurt op het gebied van Godsdienst, cultuur, muziek en drama, techniek etc. 
 
Door bovenstaande zijn wij (team PWAschool Eethen) in staat voor de leerlingen, ouders/verzorgers, 
gasten en het team  een veilig schoolklimaat te creëren. 
 

Ouderbetrokkenheid 
 
In hoofdstuk 8 van onze schoolgids wordt aandacht geschonken aan het belang van de 
betrokkenheid van de ouders. 
We zijn er van overtuigd dat de inbreng van ouders onmisbaar is.Goed contact met de ouders heeft 
tot gevolg dat er een wisselwerking tussen ouders en school ontstaat met als resultaat een zowel 
door de ouders als het team gedragen beleid. 
Als school doen we ons best om de ouders uitvoerig te informeren over de gang van zaken op onze 
school. Hopelijk helpt dit de ouders te bewegen actief mee te doen en mee te denken. 
Belangrijke organen zijn de ouderraad en de oudergeleding van de MR.  
In de  schoolgids wordt duidelijk aangegeven in hoeverre door ouderraad en MR geparticipeerd 
wordt in ons beleid. 
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Externe begeleiding op onderwijskundig gebied 
Externe begeleiding vindt plaats na schooltijd wanneer alléén ouders hier het belang van inzien. 
Wanneer het initiatief vanuit de school komt, dan MAG externe begeleiding plaatsvinden onder 
schooltijd. 
 
 

Inbreng van externe instanties (niet op onderwijskundig gebied) 
 
Aanbod sponsoring 
In onze schoolgids wordt duidelijk aangeven wat ons beleid is inzake sponsoring. Vooral het 
onafhankelijk zijn en blijven van externe instanties wordt benadrukt. Alleen met instanties die ons 
onderwijskundig aanbod ondersteunen en/of uitbreiden en niet als oogmerk hebben er zelf beter 
van te worden gaan we in zee. 
 
Verenigingen 
In het verleden zijn we wel eens benaderd door verenigingen om deel te nemen aan activiteiten met 
als doel ledenwerving (muziekvereniging, tennisclub, etc.) 
We stimuleren om kinderen te laten sporten, op deze manier maken ze kennis met verschillende 
sporten en kunnen een goede keuze maken. Dit zelfde geldt voor muziek. 
 
Bedrijven 
Als school wordt je regelmatig gevraagd om kleurplaten uit te delen. Dit is dan een onderdeel van 
een reclamecampagne ter gelegenheid van een opening of iets dergelijks. 
We doen hier aan mee, mits het kind zelf kan bepalen of het meedoet aan deze actie en er geen 
tegenprestatie van de school wordt verwacht. 

 
3.2.1.1  Levensbeschouwelijke identiteit  
 
Onze school is een openbare basisschool met een Christelijk randje. Dit is vanwege de ligging in het 
Protestants Christelijk kerkdorp Eethen. Eenmaal per week bieden we onze leerlingen de 
mogelijkheid om godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs te volgen. Dit onderwijs 
wordt gegeven door leerkrachten die gedetacheerd zijn vanuit de dienst GVO/HVO. De aandacht 
voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. In de bovenbouw besteden we 
structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie tussen 
levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de 
omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden) en actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden 
het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor 
de mening en visie van anderen.  

 
 
3.2.1.2. Lesgeven (pedagogisch-didactisch handelen) 
 
De primaire taak van de leerkracht is het lesgeven. Hierin onderscheiden we het pedagogisch en het 
didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk niet te scheiden zijn. Belangrijk 
hierbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie 
waarin het kind zich gekend weet.  
Belangrijke pedagogische noties zijn:  

 zelfstandigheid 

 eigen verantwoordelijkheid 

 kritisch zijn 



  
                                                     Samen op weg naar  
                                                         zelfstandigheid                                                                                
schoolplan 2015-2019                                                                                                                        

 

17 

 reflecterend vermogen 

 samenwerking 
 

Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang: 
 

 interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs  

 onderwijs op maat geven: differentiëren  

 gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)  

 een kwaliteitsvolle instructie verzorgen 

 kinderen zelfstandig (samen) laten werken 

   
3.2.1.3  Zorg en begeleiding  
Waarden: 

Het team van o.b.s. Prins Willem Alexander vindt de volgende waarden belangrijk: respect, 
vertrouwen, zelfstandigheid, veiligheid, geborgenheid, competentie.  
 
Wij heten graag iedereen welkom op onze school. Daarnaast staan wij ervoor dat alle leerlingen zich 
optimaal ontwikkelen. De meeste leerlingen functioneren nog net iets beter met passende 
ondersteuning van de leerkrachten. Wij noemen dit de onderwijsbehoeften van de leerling. De 
inhoud en de hoeveelheid van ondersteuning is per leerling (en per vakgebied) verschillend.  
 

Vanaf de kleuterklas wordt in beeld gebracht op welke wijze een leerling het beste leert. Dit 
gebeurt door observaties in de klas, gesprekken met ouders, gesprekken met leerlingen en het 
analyseren van werkjes en (methode)toetsen. Door tegemoet te komen aan de 
onderwijsbehoeften van de leerling, kan hij of zij betere scores behalen waardoor de leerling zich 
competent voelt. Uiteraard clusteren de leerkrachten leerlingen met overeenkomstige 
onderwijsbehoeften, zij hebben immers een klas vol leerlingen te bedienen.  
 
Op o.b.s. Prins Willem Alexander volgen en ondersteunen we de leerlingen op sociaal –
emotioneel gebied, op cognitief gebied (de leerontwikkeling) maar ook op aspecten zoals de 
motoriek en de werkhouding. De leerkracht wordt bij het aanbod voor alle leerlingen 
ondersteund door de intern begeleider. In beginsel wordt de groep drie keer per jaar volledig 
doorgesproken in de zogenaamde groepsbesprekingen. Wanneer de onderwijsbehoeften nog 
niet voldoende in beeld zijn, wordt een individuele leerlingbespreking gepland. De leerkrachten 
brengen de onderwijsbehoeften voor alle leerlingen in kaart in het groepsoverzicht. Met in het 
achterhoofd al deze onderwijsbehoeften wordt het onderwijs voor een half jaar vastgelegd in 
een groepsplan per vakgebied. Men noemt deze manier van werken: Handelings Gericht Werken 
(HGW). Wanneer HGW niet voldoende blijkt voor een leerling, vragen wij het samenwerkings-
verband (PO30-10) om ondersteuning of advies in de vorm van een arrangement. 
 
Visie op zorg en begeleiding: 

Het team wil ervoor gaan om de groepsoverzichten en de groepsplannen zoveel mogelijk actueel 
te houden. Dat houdt in: het regelmatig evalueren van de effecten van de ondersteuning en het 
reflecteren op het eigen handelen. Ook hierin speelt de intern begeleider een ondersteunende 
rol. Analyses van toetsen laten ons zien op welk niveau een leerling functioneert en welk aanbod 
daarbij past. Dat kan zowel een herhalend als een verdiepend aanbod zijn. Dit aanbod wordt 
gepland in de klassenmap zodat er binnen elke les differentiatie plaatsvindt binnen instructie en 
verwerking. Het team tracht deze differentiatie binnen alle vakgebieden toe te passen. 
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Om deze manier van onderwijs te realiseren, vinden we het belangrijk dat leerlingen autonoom 
zijn. Dat houdt in dat zij zelfstandig hun werk kunnen maken maar ook dat zij zich 
verantwoordelijk voelen voor hun persoonlijke leerproces. Hierbinnen zijn coöperatieve 
werkvormen in onze ogen ook onmisbaar. Leerlingen mogen verschillend zijn en hun 
persoonlijke talenten inzetten om tot leren te komen en binnen coöperatieve werkvormen 
kunnen leerlingen klasgenoten laten profiteren van hun talenten! In onze ogen is autonomie niet 
alleen noodzakelijk voor het onderwijs bij ons op school maar is dit ook een belangrijke 
voorwaarde om een goede overstap te kunnen maken naar het voortgezet onderwijs en de 
maatschappij. 
 

Wanneer het ons niet lukt om bij een leerling een passende ontwikkeling te realiseren, zullen wij 
ons met ouders afvragen of wij de juiste plaats zijn voor hun kind. Zo’n beslissing wordt in 
overeenstemming met alle betrokken partijen genomen en uiteindelijk heeft de school de plicht 
om een passende plaats voor de leerling te vinden. De optimale ontwikkeling van de leerling zal 
te allen tijde bovenaan staan. 
 

 
 
3.2.2.     Specifiek   
 
3.2.2.1  Onze onderwijskundige speerpunten 
 
Wij baseren ons onderwijs op de drie basisbehoeftes van ieder individu, te weten autonomie, relatie 
en competentie, zie ook hoofdstuk 3.1.2. Hieronder benoemen we een aantal voorwaarden voor 
kwalitatief goed onderwijs. Ten aanzien van ons onderwijs (effectief onderwijs) zoeken we naar een 
goede balans tussen de aandacht voor de cognitieve ontwikkeling en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de kinderen. Van belang zijn de volgende aspecten:   

 
 De leertijd wordt effectief besteed  

 Het leren van de leerlingen staat centraal  

 We hechten veel belang aan het zelfstandig en coöperatief leren 

 De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en laten dat merken 

 Leerlingen die dat nodig hebben krijgen extra aandacht  

 Er wordt gewerkt met het BHV-model (basisstof, herhalingsstof, verrijkingsstof) 

 De leraren passen hun onderwijs aan gelet op de kwaliteiten van een kind, een groepje of de 
groep als geheel  

 De leraren werken opbrengstgericht (vanuit heldere doelstellingen)     

 Leerkrachten zorgen voor een ordelijk en gestructureerd klimaat dat geschikt is voor leren  
en onderwijzen 

 Leerkrachten zorgen voor een uitdagende leeromgeving waarin leerlingen geprikkeld worden 
om te leren 

 De communicatie (interactie) tussen de leerkracht en de leerlingen en tussen de leerlingen  
onderling verloopt geordend  

 Het belang van de (bege)leidende en sturende rol van de leerkracht wordt onderkend 

 De leraren zetten waar mogelijk aan tot het werken met (behulp van) ICT-middelen 

 De zorg en begeleiding is een onderdeel van het handelen van de leraren 
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3.3     Levensbeschouwelijke identiteit  
 

Onze school is een openbare school. Elk kind is welkom ongeacht geloof, ras of levensovertuiging. 
Wij vinden het een goede zaak dat kinderen met uiteenlopende achtergronden naar onze school 
komen. Hierdoor leren kinderen omgaan met kinderen die anders zijn/denken dan zijzelf en leren 
daar begrip en respect voor op te brengen. De mogelijkheid bestaat om in alle groepen (1 t/m 8) GVO 
of HVO onderwijs  te volgen. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, 
sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale 
vaardigheden) en actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op 
een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. 
 
Onze ambities zijn:   

 We laten de leerlingen kennis maken met de diverse levensovertuigingen die in ons land een 
rol spelen.  

 We leren de leerling  respect te hebben voor de diverse culturen en geestelijke stromingen / 
levensovertuigingen en hun uitingen, voor zover die niet in strijd zijn met de fundamentele 
rechten van de mens.  

 We leren de leerlingen beseffen dat de in onze grondwet vastgestelde vrijheid van 
godsdienst en levensovertuiging een groot goed is. 

 We leren de leerling dat je mening kan veranderen door indrukwekkende gebeurtenissen. 

 We leren de leerling in te zien dat vele sociale, economische, politieke en persoonlijke 
tegenstellingen en meningsverschillen voortvloeien uit fundamentele verschillen tussen de 
onderscheiden geestelijke stromingen.   

 We besteden gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (waarbij het accent 
ligt op omgaan met jezelf, de ander en de omgeving). 

 We besteden gericht aandacht aan actief burgerschap en sociale cohesie     
 
Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) 
De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team. We maken gebruik 
van het instrument WMK-PO. In 2013-2014 is de kwaliteitszorg actief burgerschap en het aanbod 
actief burgerschap getoetst. Naar aanleiding van de uitslag hebben we in het schooljaar 2014-2015 
ons beleidsplan herschreven. In het schooljaar 2017-2018 staan deze kwaliteitskaarten weer op de 
planning om afgenomen te worden.In 2013-2014 is het onderdeel levensbeschouwing door 
leerkrachten en directie middels een Quick Scan getoetst. Hier zijn geen verbeterpunten uit 
voortgekomen. In 2017-2018 wordt de kwaliteitskaart weer afgenomen. 
 

Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10)  
Er zijn op dit moment geen verbeterpunten te formuleren. 

 

3.4     Leerstofaanbod  
 
Op onze school gebruiken we in ieder geval voor de hoofdvakken eigentijdse methodes die voldoen 
aan de kerndoelen. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode-onafhankelijke 
en methode gebonden toetsen. Ten aanzien van het leerstofaanbod hebben we de volgende 
ambities vastgesteld:  
 

 Onze methodes voldoen aan de kerndoelen (zie overzicht)  

 We gebruiken voor Taal en Rekenen methode gebonden toetsen (zie overzicht)  

 Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn 
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 Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen  

 Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling hanteren wij de Kanjermethode 

 We besteden aandacht aan actief burgerschap 

 Het gebruik van ICT neemt een prominente plaats in ons onderwijs in 

 Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs 

 Vanaf groep 1 leren alle kinderen Engels 
 
Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) 
Het werken met de methodes en de daarbij behorende afspraken wordt jaarlijks geëvalueerd en 
beoordeeld door de directie en het team. Leerstofaanbod is tevens een onderdeel dat wordt 
beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs. 
In het kwaliteitsprofiel van de school en het plan van aanpak per schooljaar wordt het 
kwaliteitsbeleid in beeld gebracht door het in kaart brengen van verbeterdoelen per beleidsterrein. 
Daarnaast wordt in het reguliere onderwijstoezicht het toezicht op leerstofaanbod en het gebruik 
van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en ontwikkeling van kinderen 
geëvalueerd. 
Tevens worden onze ambities 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team. Hiervoor 
maken we gebruik van WMK-PO.  In 2016-2017 wordt het taalleesonderwijs getoetst, in 2017-2018 
wordt het rekenonderwijs getoetst. In 2013-2014 is de kwaliteitszorg actief burgerschap en het 
aanbod actief burgerschap getoetst. In 2017-2018 staan deze kaarten weer op de planning. In 2014-
2015 wordt wetenschap en techniek beoordeeld.  
 
Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10)  

 Het leerstofaanbod actueel houden, door verouderde methodes te vervangen; waarbij we 
ook bekijken wat de inzet van ICT kan zijn door digitale methodes te bekijken.  

 ICT krijgt een prominente plaats binnen ons leerstofaanbod met behulp van tablets voor 
iedere leerling vanaf groep 4. 

 
Schema Vakken – Methodes – Toetsinstrumenten 
 

Vak  Methodes Toetsinstrumenten Vervangen  

Taal  Schatkist 
Veilig Leren 
Lezen 
Taal in Beeld 

CITO - Taal voor kleuters (groep 1 en 2)  
Methodegebonden toetsen (groep 3 t/m 8)  
CITO – entreetoets, CITO – eindtoets  

2016-2017 
2016-2017 
 
2018-2019 

Technisch lezen  Estafette CITO – DMT 2009 
AVI 2009 
Protocol Leesproblemen – Dyslexie   

2015-2016 

Begrijpend lezen Goed gelezen en 
nieuwsbegrip 

CITO –TBL2008 2016-2017 

Spelling  Spelling in beeld CITO – spelling 2008 2018-2019 

Schrijven Schrijftaal  2021-2022 

Engels  Hello World  2020-2021 

Rekenen  Schatkist 
Wereld in 
getallen 

Ordenen 
Rekenen en Wiskunde algemeen 2008  
CITO entreetoets en CITO eindtoets 

2016-2017   
 
2019-2020 

Geschiedenis  Brandaan CITO entreetoets en CITO eindtoets 2018-2019 

Aardrijkskunde  Hier en daar CITO entreetoets en CITO eindtoets 2015-2016 

Natuuronderwijs  Maandtaak CITO entreetoets en CITO eindtoets Jaarlijkse 
licentie  
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Wetenschap & 
Techniek  

Maandtaak  Jaarlijkse 
licentie 

Verkeer  Klaarover Verkeersexamen groep 7 2018-2019 

Tekenen  Moet je doen  2016-2017 

Handvaardigheid  Moet je doen  2016-2017 

Muziek  Moet je doen  2018-2019 

Drama Moet je doen  2018-2019 

Bewegingsonderwijs Basislessen  2016-2017 

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling  

Kanjer  2018-2019 

Godsdienst Startpunt(gr.1-4) 
Bijbelwijs(gr. 5-
8) 

 Wordt 
vervangen door 
GVO/HVO 

 Zie Meerjareninvesteringsplan 2011-2020 
 

3.5        Taalleesonderwijs  
 
Het vakgebied Nederlandse taal krijgt-op basis van de leerlingenpopulatie en het 
taalachterstandsgebied waarin onze school staat- veel aandacht in ons curriculum. Om de wereld om 
je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel 
andere vakken heb je taal nodig. We leren de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen 
gaan en om effectief te kunnen communiceren. Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen 
lezen, omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken. 
We werken bij taal/lezen met groepsplannen om passend onderwijs te realiseren. Vanaf groep 1  
werken we met goede methodes (zie Leerstofaanbod). Het leesplezier van de leerlingen wordt 
bevorderd door de klassenbibliotheek en het voorlezen. Tevens wordt de mondelinge en schriftelijke 
taalvaardigheid verder ontwikkeld door het houden van spreekbeurten en het maken van 
werkstukken.   
 
Onze ambities zijn : 

 Onze school beschikt over een taalbeleidsplan  

 De school werkt in de groepen 1 en 2 met de methode Schatkist 

 De school beschikt over een goede methode voor aanvankelijk leesonderwijs, met veel 
differentiatiemogelijkheden 

 De school beschikt over goede, actuele methodes voor taal, begrijpend lezen en technisch lezen 

 De school besteedt per leerjaar minimaal 9 uur per week aan taal- en woordenschatonderwijs  

 De school geeft technisch lezen in alle groepen (t/m groep 8) 

 De school heeft normen vastgesteld voor het leesonderwijs   

 Kinderen die uitvallen op technisch lezen krijgen extra leertijd  

 De school beschikt over een Protocol Dyslexiebeleid 

 We laten de kinderen taal beleven door extra activiteiten, zoals de Kinderboekenweek, project: 
De Rode Draad van de bibliotheek en verschillende literatuurprojecten van Kunstbalie  

 We gebruiken CITO-toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen 

 De leerkrachten werken bij taalleesonderwijs met groepsplannen 

 
Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) 
Het werken met de taalmethodes en de daarbij behorende afspraken wordt jaarlijks geëvalueerd en 
beoordeeld door de directie en het team. Daarnaast wordt in het reguliere onderwijstoezicht het 
toezicht op taalbeleid geëvalueerd.  
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In het schooljaar 2012-2013 hebben we onze ambities getoetst aan de hand van de Quicks  can van 
WMK-PO. In het schooljaar 2016-2017 komt dit onderdeel wederom aan bod. 
 
Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10)  

 In 2014-2015 zijn we begonnen met een verbeterplan spelling: dit loopt door in het  
schooljaar erna.  

 Meer aandacht voor woordenschatonderwijs 

 Tussentijdse- en eindopbrengsten van taalleesonderwijs minimaal op het niveau van  de 
inspectienormen 

 
Vroeg Vreemde Talenonderwijs: Engels vanaf groep 1 
 
In augustus 2012 zijn we gestart om het vak Engels in alle groepen aan te bieden. Alle leerlingen van 
groep 1 tot en met 8 krijgen een uur Engels per week. In de groepen 1, 2, 3 en 4  zal dit spelenderwijs 
gebeuren met de methode iPockets. Dit is een digitale methode, waarbij de leerkracht vooral bezig is 
met woordenschatuitbreiding door middel van prentenboeken, liedjes en chants. Zingen en 
scanderen zijn belangrijke onderdelen van vreemde taal verwerving. De kinderen leren op deze 
manier de juiste intonatie en klemtoon. Er is een zorgvuldige opbouw in het aanbieden van 
vaardigheden met een sterk accent op luisteren/begrijpen en spreken in de eerste jaren en een 
geleidelijke invoer van lezen en schrijven in groep 4. 
Vanaf groep 5 werken we met de methode Our Discovery Island. De methode is geschreven door 
native speakers en houdt rekening met de toenemende vraag naar het gebruik van technologie in en 
om het klaslokaal. Door het gebruik van verschillende leuke karakters die avonturen beleven op 
allerlei denkbeeldige eilanden, worden onze leerlingen gemotiveerd en gestimuleerd om de taal 
verder te ontdekken. De methode beschikt over een innovatieve ‘online game’ met een 
leerlingvolgsysteem. Hiermee kunnen de leerkrachten de individuele vooruitgang van leerlingen op 
afstand volgen. De methode bestaat verder uit leerboeken, werkboeken en interactieve digibord 
software voor klassikaal gebruik. ‘Our Discovery Island’ is volledig Engels en aangepast aan het 
niveau van de leerlingen. De leerlingen leren de taal niet alleen passief (kijken en luisteren) maar ook 
actief (spreken en schrijven). 
 

 

3.6       Rekenen en Wiskunde  
 
Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht 
besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat 
rekenen in toenemende mate taliger is geworden, en dat dit vooral bij de leeszwakke leerlingen  leidt 
tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op kale sommen (om de basisvaardigheden 
goed in te slijpen). Vanaf groep 1 gebruiken we de methode Schatkist, aangevuld met allerlei 
rekenactiviteiten die de leerkrachten de afgelopen jaren tijdens scholingen hebben opgedaan. Onze 
huidige methode De Wereld in Getallen is sinds 2011 door ons in gebruik genomen. Buiten de 
methode gebonden toetsen gebruiken we Cito-toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te 
volgen. We werken bij rekenen met groepsplannen om passend onderwijs te realiseren. De leraren 
hebben zich  geprofessionaliseerd m.b.t. het werken met compacten.    
 
Onze ambities zijn:  

 We beschikken over een moderne, eigentijdse methode (groep 1 t/m 8)  

 In groep 1 en 2 wordt er les gegeven aan de hand van leerlijnen en Schatkist 

 De leraren besteden structureel aandacht aan rekenen en wiskunde (rooster)  

 We volgen de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-LVS 



  
                                                     Samen op weg naar  
                                                         zelfstandigheid                                                                                
schoolplan 2015-2019                                                                                                                        

 

23 

 Per groep hebben we voor de Cito-toetsen normen vastgesteld  

 We gebruiken de methodegebonden toetsen systematisch 

 De leraren beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne rekendidactiek 
(ze zijn op de hoogte van de nieuwste inzichten)    

 De leraren stemmen –indien noodzakelijk- de didactiek af op de groep  

 De leraren werken bij rekenen en wiskunde met groepsplannen (HGW)  
 
Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) 
De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team. In 2017-2018 worden 
onze ambities getoetst middels de Quick Scan van WMK-PO. 
 
Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10) 
Tussentijdse- en eindopbrengsten van rekenonderwijs minimaal op niveau van de inspectienorm 
Invoeren van protocol ERWD in het jaar 2016-2017 
 

3.7         Sociaal-emotionele ontwikkeling   
 

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. 
Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de kinderen met behulp van de Kanjermethode. We doen dit omdat we onze 
kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen 
en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hun heen (dichtbij en verder weg).  
De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groeps- en leerling 
bespreking besproken (leerkracht en ib-er). In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken 
voor een groep of voor een individuele leerling besproken. Deze bevindingen worden opgenomen in 
het groepsplan. Ook wordt de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind met de ouders 
besproken tijdens het oudergesprek in november en februari. 
 
Onze ambities zijn:  

 Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling (zie rooster) 

 Onze school beschikt over een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling  

 Onze school beschikt over een LVS voor sociaal-emotionele ontwikkeling  

 Het rapport geeft waarderingen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling 

 De sociaal emotionele ontwikkeling komt aan bod tijdens de leerlingenbespreking   

 Iedere leerkracht maakt in oktober en maart een sociogram 

 Het analyseren van het sociogram en daar acties op ondernemen 

 We koppelen de sociaal-emotionele ontwikkeling aan godsdienstonderwijs en actief burgerschap  
 
Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) 
In 2013 hebben we een eigen kwaliteitskaart gemaakt  voor  het pedagogisch handelen  en deze in 
WMK-PO opgeslagen. We hebben hem uiteraard ook afgenomen.  Ook zal het leerlingvolgsysteem 
voor de sociaal emotionele ontwikkeling ons evaluatie en reflectiepunten geven. 
De vragenlijst sociale veiligheid is in het schooljaar 2013-2014 onder ouders, leerlingen en het team 
afgenomen. Deze lijst zal om het jaar worden afgenomen, daar wij een groot belang hechten aan een 
veilige omgeving voor onze leerlingen, ouders en het team.  
 
Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10)  
Er zijn geen verbeterpunten op dit vlak.  
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3.8       Actief Burgerschap en sociale cohesie 
 
Ten aanzien van Actief Burgerschap en Sociale cohesie hebben we allereerst de risico’s van de 
omgeving in kaart gebracht. Op basis van de risico’s hebben we vervolgens onze visie, onze doelen 
(ambities) en ons aanbod vastgesteld.  
 

Risico’s  
Bevolkingssamenstelling  van de schoolpopulatie en de daaraan gekoppelde problematiek op sociaal-
emotioneel gebied. 
Verwachtingen en behoeftes van ouders. 

Visie  

Onze school is een ontmoetingsplek waar de aanbieding van het leerproces gebaseerd is op een 

effectieve, uitdagende mix van werk- en leervormen. Bij burgerschap en sociale integratie springen 

uit onze visie vooral de woorden veiligheid, geborgenheid, respect voor verschillen, relatie en 

verbondenheid in het oog. Een optimale vertaling van deze woorden zien wij als noodzakelijkheid om 

te komen tot adaptief onderwijs. Onderwijs op maat waarbij het kind daadwerkelijk centraal staat.  

Wij begeleiden kinderen in de 8 jaren dat zij op onze school zitten; op hun weg naar het zijn van een 
betrokken burger. Iemand die een bijdrage kan en wil leveren aan een duurzame, leefbare wereld. 
Onze kinderen zijn de volwassenen van later. Zij zullen dus degenen zijn die de maatschappij 
draaiende gaan houden. Om dat te kunnen doen, zullen ze bepaalde kennis en vaardigheden dienen 
te hebben. Dit vraagt om een actieve houding. Als kinderen over elkaar, elkaars cultuur en geloof 
leren zullen ze elkaar beter begrijpen en zullen ze beter in staat zijn verschillen en ‘anders’ zijn te 
accepteren. Door afspraken centraal te stellen in de klas, in de school en in het verkeer leren de 
kinderen dat er regels nodig zijn om een veilige maatschappij te realiseren. 
Nederland is een democratische rechtsstaat. Democratisch, omdat de burgers kiezen wie het land 
regeert. Een rechtsstaat, omdat iedereen zich aan wetten en regels dient te houden, zowel de 
burgers als de overheid. Het betekent ook dat iedereen die het ergens niet mee eens is, aan een 
onafhankelijke persoon mag vragen hoe het zit. Die onafhankelijke persoon is bv. de rechter. 
Het is belangrijk voor kinderen om te weten hoe zo’n democratische rechtsstaat ontstaan is, in elkaar 
zit en hoe zij daarin later een rol kunnen gaan spelen.  
Omdat we in dit land vrijheid van meningsuiting hebben is het belangrijk dat kinderen zich een eigen 
mening weten te vormen, maar ook dat zij meningen van anderen leren te respecteren en 
onverdraagzaamheid en discriminatie leren af te wijzen. 
Ten slotte is het belangrijk voor de kinderen om te leren over de wereld, de natuur en het milieu en 
vooral hoe zij er met z’n allen voor kunnen zorgen hoe deze voor hen en degenen die na hen komen 
leefbaar blijft. 

Rol van burgerschap 
Burgerschapsvorming brengt jonge burgers (want dat zijn leerlingen immers!) de basiskennis, 
vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen 
leefomgeving en in de samenleving. Ze maken kennis met begrippen als democratie, grond- en 
mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, 
gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Die kennis komt niet alleen uit 
het boekje, maar wordt ook geleerd door te oefenen in de praktijk.  
Bij burgerschapsvorming staan drie domeinen centraal: 
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 democratie - kennis over de democratische rechtstaat en politieke besluitvorming; 
democratisch handelen en de maatschappelijke basiswaarden  

 participatie - kennis over de basiswaarden  en mogelijkheden voor inspraak en vaardigheden 
en houdingen die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen  

 identiteit - verkennen van de eigen identiteit en die van anderen; voor welke 
(levensbeschouwelijke) waarden sta ik en hoe maak ik die waar? 

Onze ambities  zijn:  
 

1. We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol omgaan met 
zichzelf, de medemens en de omgeving. 

2. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook 
naar handelen. Ze leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden. 

3. We voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken willen zijn op de 
samenleving en die gericht zijn op samenwerking.  

4. We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor andere 
opvattingen en overtuigingen (religies).  

5. We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee 
voor het leven. 

 
Per ambitie hebben we een aanbod geformuleerd.  

Aanbod 

In het beleidsplan wat we in november 2014 herschreven hebben, staan per doel de activiteiten 
beschreven die we met de leerlingen doen.  

1. In de  Kanjertraining wordt aandacht besteed aan de volgende regels: 

 Niemand lacht uit 

 Niemand speelt de baas 

 Niemand is zielig 

 We helpen elkaar 

 We respecteren elkaar 

 We vertrouwen elkaar 

Wekelijks wordt er in iedere groep een les gegeven uit de Kanjermethode. Bovenstaande regels 
worden aangeleerd en herhaald. De school leeft naar de Kanjerregels. We zijn een Kanjerschool! 

2. In de geschiedenismethode Brandaan wordt in de leerstof van groep 7 en 8 expliciet aandacht 
besteed aan democratie en maatschappelijke thema’s. Het project “De derde kamer” wordt in groep 
7-8 aangeboden.  

3. Vanaf groep 1-2 leren we de kinderen structuren aan om samen te werken. Zie ook het document: 
“Beleid op coöperatief leren”. Ook komt dit doel naar voren bij de Kanjerlessen. 

4. In de godsdienstlessen wordt in eerste instantie aandacht besteed aan het Christendom. In de 
bovenbouw is er ruimte voor lessen over andere godsdiensten. Ook in de methode Brandaan wordt 
in de groepen 7 en 8 aandacht besteed aan de diverse wereldgodsdiensten.  
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5. In ons cultuurbeleidsplan staat omschreven welk aanbod de kinderen krijgen, zodat de kinderen 
qua algemene ontwikkeling de nodige culturele bagage meekrijgen. 

Opbrengsten  

 Een beter pedagogisch-, leef- en werkklimaat  
 Een cultuur waarin participatie en betrokkenheid van alle betrokkenen vanzelfsprekend zijn  
 Meer interne sociale cohesie op school  
 Een sluitende verantwoording richting de inspectie  
 Scherper inzicht in de huidige en de gewenste situatie 

Cultuureducatie  
Kijkend naar onze schoolvisie willen wij kunst- en cultuureducatie inzetten om voor de kinderen een 
grotere wereld te creëren en de sociale betrokkenheid van de kinderen te vergroten. Door ze in 
aanraking te brengen met de verschillende vormen van kunst- en cultuur willen wij stimuleren dat je 
toegankelijkheid en respect voor elkaar moet hebben, open staat voor alles in je omgeving en 
nieuwe dingen wilt ontdekken en ervaren. 
Om de sociaal-emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling te stimuleren bieden wij de 
vakgebieden beeldende vorming, muziek, dans, drama en literatuur aan. 
De leerkrachten proberen een betekenisvolle onderwijsleersituatie te scheppen om maximale 
leerresultaten en een continu ontwikkelingsproces bij de kinderen te bewerkstelligen. Om dit te 
bereiken wordt door de leerkrachten steeds weer bewust gekeken welke mogelijkheden een 
themaonderwerp van wereldoriëntatie op kunst- en cultuur gebied heeft. Zo ontstaat er een rijke 
leeromgeving voor de kinderen. Hierbij wordt telkens uitgegaan van een betekenisvolle 
onderwijsleersituatie: ik zie, ik ervaar, ik leer. 
 
 
Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) 
De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team.  

In het schooljaar 2013-2014 zijn  de items “Kwaliteitszorg actief burgerschap” en “Aanbod actief 
burgerschap” middels de QuickScan van WMKPO door de directie en het team beoordeeld. 
 

 
Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10)  

 Het beleidsplan is in november 2014 herschreven en zal in 2018-2019 opnieuw besproken en 
eventueel herschreven dienen te worden.  

 

 
3.9     ICT    

 
ICT neemt in ons onderwijs een steeds belangrijkere plaats in. De maatschappij van nu vraagt van 
onze leerlingen ICT-kennis en –vaardigheden, daarom leren we onze leerlingen planmatig om te gaan 
met ICT-middelen. De leraren gebruiken ICT in hun lessen en borgen, dat de leerlingen aan de slag 
(kunnen) gaan met de computer(s), de ICT-programma’s  en de bijbehorende software. Onze 
ambities zijn:  
 
1. De leraren maken optimaal gebruik van het digitale bord   
2. De leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 verwerken de stof van de vakken taal, spelling en 

rekenen op de tablet van Snappet. 
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3. De leerlingen kunnen  aan het eind van de basisschool werken met Word, Excel en PowerPoint 
4. Eind groep 8 kunnen onze leerlingen  met 10 vingers blindtypen 
5. De leerlingen werken met software bij taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie 
6. De leerlingen kunnen een werkstuk maken met een verzorgde lay-out 
7. De leerlingen zijn vertrouwd met Internet  
8. De leraren geven opdrachten die het gebruik van het Internet stimuleren 
9. We beschikken over een Internetprotocol  
10. De leraren beschikken over voldoende ICT-kennis en –vaardigheden 
11. De school beschikt over een geschoolde ICT coördinator 
12. De school beschikt over technisch en inhoudelijk goede (werkende) hard- en software  
13. De school heeft een overzichtelijke website, die up to date wordt gehouden 
  
Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) 
De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team. Dit staat gepland in 
het schooljaar 2017-2018. 
 
Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10)  
Uitbreiden van de tablets van Snappet voor groep 7 en 8. 

 
3.10     Leertijd  
 
Om verlies van leertijd te voorkomen, proberen we zo effectief mogelijk om te gaan met onze 
lestijden. We werken met een inlooptijd van 10 minuten. In deze tijd komen de kinderen binnen, 
hangen hun jas op en gaan de klas binnen. Bij aanvang van de lestijd zitten de kinderen klaar en kan 
de leerkracht beginnen. We beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren van onze 
leerlingen. 
Ook willen we ze voldoende leertijd geven om zich het leerstofaanbod eigen te maken. In principe 
trachten we zo alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen.  
 
Onze ambities zijn: 
 
1. Leraren bereiden hun lessen goed voor zodat er tijdens de lestijden geen tijd verloren gaat aan 

het pakken van materialen e.d. 
2. Leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd) 
3. Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland 
4. Leraren beschikken over een expliciet week- en dagrooster   
5. Leraren hanteren heldere roosters 
6. Leraren plannen extra tijd voor taal (gelet op de behoeften van onze populatie)  
7. Leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften 
 
 
Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) 
De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team. Dit vindt plaats in het 
schooljaar 2017-2018. Op het gebied van leertijd scoren we ruim voldoende.  
 
Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10)  
 Er zijn geen verbeterpunten. 
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3.11    Pedagogisch Klimaat  
 
Om ervoor te zorgen dat er in de school een goed pedagogisch klimaat heerst, zijn onze leerkrachten 
van  cruciaal belang. Zij hebben onder andere een opvoedende taak: ze voeden hun leerlingen op  tot 
goede burgers. Daarom vinden we het belangrijk, dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen 
(dichtbij en ver weg) kunnen omgaan. Leraren creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat 
waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn: relatie, competentie 
en autonomie. Wij hechten veel waarde aan een positieve en motiverende leraar, een begeleider die 
ervoor zorgt, dat de leerlingen het werk zelfstandig (samen met anderen) kunnen doen. Daarbij 
hanteren we duidelijke regels en ambities:    
 
1. De leraren zorgen voor een ordelijke klas  
2. De leraren zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving  
3. De leraren gaan positief en belangstellend met de leerlingen om 
4. De leraren zorgen voor interactie met en  tussen de leerlingen 
5. De leraren bieden de leerlingen structuur  
6. De leraren zorgen voor veiligheid  
7. De leraren hanteren de afgesproken regels en afspraken  
8. De leraren laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken  
 
 
Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) 
De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door directie en team. In het schooljaar 2013-2014 
zijn de vragenlijsten sociale veiligheidsbeleving afgenomen. Op alle drie de vragenlijsten scoort de 
school boven de norm. De quickscan voor het pedagogisch handelen nemen we weer af in het 
schooljaar 2016-2017.  
      
Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10)  
Er zijn geen verbeterpunten. 
 
 

3.12    Didactisch handelen 
  
Op onze school geven de leraren op een effectieve wijze gestalte aan adaptief onderwijs. We geven 
onderwijs op maat en differentiëren zoveel mogelijk bij de instructie (directe instructie) en de 
verwerking (zowel naar inhoud als naar tempo). Dit doen we middels de volgende werkvormen:  
 

 Drie stromenland 
 
Wij vinden het belangrijk dat er rekening gehouden wordt met verschillen. Vanaf groep 3 werken we 
in “drie stromenland”: indien mogelijk delen we de groep in drieën: een basisgroep, een basismin 
groep en een basisplus groep. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillen onderling in tempo 
en aanleg. Er zijn bijv. kinderen die geen uitgebreide uitleg nodig hebben, in tegenstelling tot 
anderen die juist extra uitleg van de leerkracht behoeven. Ook  in  de weektaak passen we 
differentiatie toe, zodat ieder kind in ieder geval de minimumdoelen behaalt, en daar waar nodig, 
iets extra’s kan doen.   
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 Zelfstandig werken met dag- en weektaak 

Vanaf groep 1 werken we met een  takenkaart. Bij de jongste leerlingen worden de taken over twee 
weken verdeeld, vanaf groep 3 noemen we het de weektaak. De reden hiervoor is dat de taken na 
een week af moeten zijn. Gedurende de week is voldoende tijd in het lesrooster ingeruimd om aan 
de weektaak te werken. Op de weektaak staan  vakken die zelfstandig verwerkt kunnen worden.  
Tevens  staat hier de verdieping, herhaling en verrijking voor de vakken rekenen en taal op en in de 
bovenbouwgroepen zelfs voor alle vakken. Op deze manier leren kinderen zelfstandig keuzes te 
maken, zelf bepaalde onderdelen na te kijken, te plannen wanneer ze samen kunnen werken. De 
leerkracht krijgt op deze manier meer zijn handen vrij om kinderen extra aandacht te kunnen geven, 
in plaats van het centraal lesgeven voor de klas. Hoofddoel is dat elk kind aan het werk gaat met 
taken die hij of zij aan kan. 

 Coöperatief leren 

Naast het zelfstandig leren werken, krijgen de kinderen ook handvatten om samen te leren werken. 
Regelmatig staat  een nieuwe werkvorm centraal door de hele school  en wordt hier in diverse lessen 
mee geoefend. Kinderen wordt geleerd om goed te overleggen in een groepje, wordt geleerd om een 
keer de voorzitter (woordvoerder) te zijn, wordt geleerd om een keer de secretaris (schrijver) te zijn 
enz. Net als in het echte leven leren kinderen al in een vroeg stadium dat je ook kunt samenwerken 
met iemand die niet je hartsvriend(in) is. Onderzoek heeft uitgewezen dat de sociale vaardigheden 
toenemen, gedragsproblemen in de klas afnemen en etnische verschillen minder een rol spelen bij 
coöperatief leren. 

Onze ambities zijn:  
 
1. Lessen zijn goed opgebouwd 
2. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus 
3. De leraren geven directe instructie  
4. De leraren zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen 
5. De leerlingen werken zelfstandig samen 
6. De leraren geven ondersteuning en hulp (vaste ronde) 
7. De leraren laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren   
8. De leraren zorgen voor stofdifferentiatie  
9. De leraren zorgen voor tempodifferentiatie 
10. De leraren geven feedback op het leer en ontwikkelingsproces van de leerling. 
 
Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) 
De beoordeling van de afspraken (doelen) komt aan de orde bij de jaarlijkse klassenbezoeken in het 
kader van de gesprekkencyclus. In het POP geeft de leraar haar/zijn verbeterdoelen/ontwikkelpunten 
aan. Formeel worden de afspraken jaarlijks beoordeeld door directie en team. Dit leidt tot een 
jaarplan met verbeterdoelen die worden gerealiseerd en geëvalueerd.  

Door de vragenlijsten uit het WMK-PO, krijgen we inzicht in de mate waarin de doelstellingen 
gerealiseerd worden. 

Daarnaast wordt in het reguliere onderwijstoezicht het toezicht op het didactisch handelen, de 
afstemming van instructie en verwerking en de rol van de kinderen geëvalueerd. 

In het schooljaar 2011-2012 zijn onze ambities middels de QuickScan van het onderdeel didactisch 
handelen beoordeeld door team en directie. Over het algemeen was het personeel tevreden over dit 
onderdeel. De intern begeleider en directie merken op dat de didactische vaardigheden van de 
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leerkrachten nog verder vergroot kunnen worden om goed om te kunnen gaan met verschillen 
tussen leerlingen. 
      
Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10)  
De didactische vaardigheden vergroten om om te kunnen gaan met verschillen tussen leerlingen. 
 

3.13    Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 
 
Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden 
daarbij zijn: zelf (samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Naast zelfstandigheid 
vinden we het belangrijk om de eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. Het 
is vanzelfsprekend, dat autonomie en eigen verantwoordelijkheid niet betekent, dat de leraren de 
leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. Leraren begeleiden de leerprocessen en doen dat “op 
maat”: leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben, krijgen die ook.  
Onze ambities zijn:       
 
1. De leraren betrekken de leerlingen actief bij de lessen  
2. De leerlingen werken met weektaken  
3. De leerlingen bepalen gedeeltelijk wat zij wanneer doen (en hoe, en met wie) 
4. De leerlingen corrigeren, waar mogelijk, het werk zelf 
5. De taken bevatten keuze-opdrachten 
6. De leraren laten de leerlingen –waar mogelijk- samenwerken en elkaar ondersteunen 
7. De leraren leren de leerlingen doelmatig te plannen  
 
Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) 
In het schooljaar 2013-2014 is dit onderdeel met behulp van  de QuickScan getoetst. Het personeel 
geeft aan nog niet zo tevreden te zijn over de actieve en zelfstandige rol van onze leerlingen. Daarom 
zijn we een verbeterplan gestart in het schooljaar 2014-2015. Dit zal doorlopen in de navolgende 
schooljaren. 
   
Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10)  

 De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun eigen leerproces die 
past bij hun ontwikkelingsniveau 

 De leerlingen passen hun opgedane kennis actief toe in andere situaties 
 

3.14   Zorg en begeleiding 
 
We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat 
we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook 
mogelijk is. Op onze school hebben we een duidelijke zorgstructuur. Daar waar nodig volgt extra zorg 
en begeleiding. Deze zorg kan gericht zijn op kinderen die wat meer of minder kunnen, maar ook op 
kinderen die op sociaal-emotioneel gebied extra ondersteuning nodig hebben. Om het 
ontwikkelingsproces te volgen, hanteren we het CITO-LVS voor groep 1 t/m 8. Vanaf het schooljaar 
2011-2012 gebruiken we KIJK op sociale competenties om het sociaal emotioneel niveau van onze 
leerlingen te kunnen volgen. 
Onze ambities zijn: 

 De leraren kennen de kinderen qua karakter en mogelijkheden 

 De leraren signaleren vroegtijdig welke kinderen extra zorg nodig hebben 

 De school voert de zorg planmatig uit 

 De school gaat zorgvuldig de effecten van de zorg na 
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 De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding  

 Drie keer per jaar worden zorgleerlingen besproken met de IB-er, tijdens de leerling-
bespreking 

 Drie  maal per jaar wordt naar aanleiding van het groepsplan een groepsbespreking 
gehouden 

 Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind 

 De school gebruikt een leerlingvolgsysteem voor het volgen van de prestaties en de 
ontwikkeling van de kinderen 

 De school gebruikt een leerlingvolgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling 

 De school gebruikt procedures die schriftelijk vastgelegd zijn in een protocol (zoals 
het dyslexieprotocol) 

 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens, bepaalt de school welke 
extra zorg de kinderen wordt geboden 

 De school voert de zorg planmatig uit 

 Er is een heldere taakomschrijving voor de IB-er  

 De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding op groeps- en schoolniveau 

 De school participeert in het IB-netwerk van SWV PO 3010 en van onze stichting SOOLvA 

 Er zijn regelmatige contacten met de GGD en het schoolmaatschappelijk werk 

 De directeur participeert in de werkgroep 12min. Dit is een casuïstiek overleg over kinderen 
waar zorgen om zijn. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de GGD, het 
consultatiebureau, de kinderopvang, de peuterspeelzalen, de basisscholen, de 
leerplichtambtenaar, zorgteam Aalburg en politie. 

 Er kunnen aanvragen gedaan worden voor ambulante begeleiding 

 We hanteren de afgesproken procedures met betrekking tot verwijzing naar speciaal 
onderwijs, de begeleiding naar het voortgezet onderwijs en de overgang naar een andere 
basisschool 

 
Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) 
De beoordeling van de afspraken (doelen) komt aan de orde bij de jaarlijkse klassenbezoeken in het 
kader van de gesprekkencyclus. In het POP geeft de leraar haar/zijn verbeterdoelen aan. Formeel 
worden de afspraken jaarlijks beoordeeld door directie en team tijdens de studiemiddag evaluatie en 
planning. 
Daarnaast wordt in het reguliere onderwijstoezicht het toezicht op de zorg geëvalueerd. 
Uit de vragenlijsten van WMK-PO die in 2011-2012 door personeel en directie is ingevuld is gebleken 
dat onder het item “Zorg en begeleiding” het personeel over het algemeen tevreden is.  
 
 
Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10) 
Er zijn geen verbeterpunten vanuit de QuickScan te noemen. 
 

3.15   Passend onderwijs (afstemming) : 1-zorgroute 
 
We vinden het belangrijk dat elk kind uit Eethen en Drongelen in zijn eigen omgeving naar school 
kan. Daarom zijn  in beginsel alle kinderen welkom op onze school. Op onze school geven we passend 
onderwijs: onderwijs dat is afgestemd op de mogelijkheden en talenten of de onderwijsbehoeften 
van de leerlingen. Soms is het echter beter dat een kind elders wordt geplaatst. Om een dergelijke 
beslissing te nemen, hebben we een zorgprofiel opgesteld. Dit profiel verheldert welke zorg we wel 
en welke zorg we niet kunnen bieden, en welke leerlingen met een bepaalde handicap door ons 
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opgevangen kunnen worden. Passend onderwijs krijgt ook gestalte in de klas. Onze leraren stemmen 
hun handelen af op de onderwijsbehoeften van hun leerlingen. Ze werken handelingsgericht.  
Onze ambities zijn:  
 
1. De leraren volgen de ontwikkeling van de leerlingen regelmatig  
2. De leraren signaleren specifieke onderwijsbehoeften van hun leerlingen   
3. De leraren benoemen de specifieke onderwijsbehoeften van hun leerlingen 
4. De leraren clusteren leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften 
5. De leraren stellen o.b.v. de gegevens een groepsplan op  
6. De leraren voeren het groepsplan adequaat uit  
7. De leraren stemmen instructie en verwerking af op de clusters (leerlingen) 
8. De leraren stemmen hun aanbod af op de clusters (leerlingen)  
 

Onderwijsbehoeften van de leerlingen 
Wanneer ouders bellen voor een afspraak om hun peuter in te schrijven, vragen wij altijd om hun 
kindje mee te nemen. Wij vinden dit belangrijk omdat de ontmoeting met het kind ons al een eerste 
indruk van het kind geeft. Vervolgens mag het kind, vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden, vijf 
dagdelen komen oefenen. Deze oefenmomenten geven de leerkrachten al de nodige informatie over 
de onderwijsbehoefte van het kind. Rond de eerste schooldag van het kind plannen we een 
intakegesprek. Zo komen we veel te weten over de eerste vier levensjaren van het kind. Met de 
leidsters van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf houden we een warme overdracht. Het kind 
heeft daar immers twee jaar gespeeld en de peuterspeelzaalleidsters hebben een goede indruk van 
het kind gekregen. Tevens werken we beiden met KIJK, een observatie en registratiesysteem voor 
peuters en kleuters. 
In groep 1 en 2 worden kinderen niet alleen gevolgd middels KIJK. Wanneer zij minimaal drie 
maanden op school zitten, maken de kleuters in januari en juni de CITO toetsen taal voor kleuters en 
rekenen voor kleuters. Dit alles geeft de leerkracht veel informatie over de onderwijsbehoeften van 
het kind. Nadat de CITO toetsen zijn gemaakt, wordt een analyse van de resultaten gemaakt. In groep 
1 wordt voor ieder kind de QuickScan van het digitaal protocol hoogbegaafdheid afgenomen. (DHH-
PO) Samen met de gegevens die de leerkracht verzameld heeft uit KIJK, wordt het groepsplan 
opgesteld. Bij ieder kind vraagt de leerkracht zich af: “Wat heeft dit kind, op dit moment, in deze 
situatie nodig. Hierbij differentiëren we in instructiebehoefte, tijd, leerstofaanbod, leermiddelen en 
werkvormen. Waar mogelijk clusteren we leerlingen.  
In de groepen 3 tot en met 8 handelen we op dezelfde wijze: n.a.v. de CITO LVS gegevens en de 
gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt het groepsplan samengesteld. Tevens 
wordt de QuickScan van het DHH-PO in groep 3 en 5 afgenomen. 
Op bladzijde 27 hebben we al beschreven dat we door middel van effectieve instructie, drie 
stromenland, coöperatief leren en zelfstandig werken tegemoet willen komen aan de verschillen in 
onderwijsbehoeften. 

 
Het ontwikkelingsperspectief 
Leerlingen waarvan vaststaat dat ze maximaal het eindniveau van groep 7 halen (en dus de doelen 
van groep 8 niet zullen realiseren) krijgen een ontwikkelingsperspectief (OPP). Het OPP wordt 
opgesteld na een IQ-test en/of op basis van drie voorafgaande Cito-toetsuitslagen. We geven een 
OPP niet te vroeg (vanaf groep 5), maar ook niet te laat. Het OPP bevat de einddoelen en 
tussendoelen per vak en het VO-perspectief (eventuele later vast te stellen). Daarnaast wordt 
verwezen naar een handelingsplan waarin concreter staat hoe de leraar de doelen gaat realiseren. 
Een OPP wordt twee keer per jaar geëvalueerd (IB-er, leraar, ouders). In beginsel proberen we OPP’s 
te voorkomen door het lesgeven vroegtijdig aan te passen aan de onderwijsbehoeften van het kind. 
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Door het intensiveren van het aanbod, de tijd en/of de instructie proberen we leerlingen bij de groep 
te houden. Lukt dat niet dan krijgt het kind een eigen leerlijn en daarmee een OPP. 
 

 

3.16   Opbrengstgericht werken 
 
Op onze school werken we opbrengstgericht (doelgericht). Daarbij richten we ons op de gemiddelde 
vaardigheidsscore op de Cito-toetsen. Per Cito-toets is een doel (een norm) vastgesteld. In bepaalde 
gevallen is deze afgeleid van de inspectienormen (zie Analyse en waardering van opbrengsten primair 
onderwijs) en waar dat niet het geval is, hebben we zelf doelen (normen) vastgesteld. Uit ons 
leerlingvolgsysteem Esis gebruiken we analyses en grafieken per groep en per leerling. Bij de 
bespreking van de groep (leerlingen) wordt de uitslag van de toets (de gehaalde gemiddelde 
vaardigheidsscore) vergeleken met de norm (de gewenste gemiddelde vaardigheidsscore). Als de 
gewenste score structureel onder de gewenste score is, worden er door de IB-er en de leraar 
interventies afgesproken. Deze interventies kunnen zijn:  
 
(1) Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied (roosteren)  
(2) Instructie wijzigen en verbeteren: consequent directe instructie toepassen 
(3) Meer automatiseren 
(4) Differentiatie aanpassen  
 
De schoolleiding en de IB-er voeren vervolgens klassenconsultaties uit om te observeren, of het de 
leraar lukt om de interventies toe te passen en te bepalen of de interventies effect hebben. Leraren 
worden ook gekoppeld (collegiale consultatie) om good practice op te doen.  
 

 

3.17   Opbrengsten (van het onderwijs)  
 
Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven zo hoog mogelijke opbrengsten na 
m.b.t. vooral Taal, Rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat 
onze leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot 
passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Onze ambities zijn:  
 
1. De leerlingen realiseren aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten, op grond 

van hun kenmerken. [m.n. Rekenen en Taal]  
2. De leerlingen realiseren, op grond van hun kenmerken, tussentijds de verwachte opbrengsten. 

[m.n. Rekenen en Taal] 
3. De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen, op grond van hun kenmerken, op het niveau 

dat verwacht mag worden.  
4. Leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden 
5. De leerlingen doorlopen de basisschool in acht jaar  
6. De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs  
7. De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs  
 
Voor een overzicht van de kengetallen (en de analyse daarvan) verwijzen we naar:  
a. Overzicht scores eindtoetsen  
b. Overzicht kengetallen sociaal-emotionele ontwikkeling  
c. Overzicht tussentoetsen (kerntoetsen)  
d. Overzicht kengetallen m.b.t. leerlingen met een specifieke behoefte  
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e. Overzicht kengetallen doorstroming  
f. Overzicht kengetallen adviezen VO  
g. Overzicht kengetallen functioneren VO  
 
Onze kengetallen geven we jaarlijks weer in het onderwijsjaarverslag. Hierin is ons beleid beschreven 
m.b.t. de bovenstaande thema’s, de kengetallen over de laatste drie of vijf jaar, een diagnose en een 
analyse van de uitslagen en de voorgenomen verbeterpunten. 
 
Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) 
De ambities worden 1 x per jaar beoordeeld door de directie en vierjaarlijks door de 
onderwijsinspectie. 
 
Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10) 
De opbrengsten liggen ten minste op het niveau dat op grond van de  leerling populatie verwacht 
mag worden. 
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Hoofdstuk 4  Integraal personeelsbeleid  
 
De directeuren van de acht scholen vormen samen met de algemeen directeur het 
managementteam. In de praktijk betekent dit dat het managementteam nauw samenwerkt, met 
regelmaat overleg heeft en het integraal personeelsbeleid op bovenschools niveau inhoud geeft. Dit 
heeft geresulteerd in een Integraal Personeels Beleidsplan (IPB-plan van SOOLvA) waarvan ons 
personeelsbeleid op school is afgeleid. De algemeen directeur geeft op bovenschools niveau inhoud 

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

 
 Taken en functies  Huidige situatie 

2014-2015 
Gewenste situatie 
2014-2019 

1 Aantal personeelsleden  10 12 

2 Verhouding man/vrouw 10 3-9 

3 LA-leraren 3 5 

4 LB-leraren 4 4 

5 Aantal IB-ers   1 1 

7 Opleiding schoolleider 1 1 

8 ICT-specialist 1 1 

9 Onderwijsassistenten 1 2 

10 Taalspecialist 0 1 

11 Rekenspecialist 0 1 

 
De consequenties van onze organisatorische doelen zijn: 
Bij vacatures werving van een mannelijke leerkracht. 
De IB-er is aangesteld tot LB leerkracht. 
Middels POP en functioneringsgesprekken goed in beeld krijgen welke leerkracht er in aanmerking 
komt voor een LB functie. Uiterlijk 2015 zal er nog een LB leerkracht benoemd worden. 
Onze ICT-er is opgeleid tot ICT-specialist 
Twee leerkrachten binnen “onderwijsteam Aalburg” opleiden tot resp. taal-en rekenspecialist.  
  
 

Beleid m.b.t. LA- en LB-functies [de functiemix]  
 
Hiervoor verwijzen we u naar de beleidsnota functiemix SOOLvA 

 
4.2.  De schoolleiding  
 
De schoolleiding wordt gevormd door de directeur. Kenmerkend voor de schoolleiding is, dat ze zich 
richt op het zorgen voor goede communicatie en op het adequaat organiseren van de gang van zaken 
op school. Tevens vindt de schoolleiding vooral het onderwijskundig leiderschap van belang. De 
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directie wil adaptief leiding geven, dat betekent dat ze daar waar nodig en noodzakelijk rekening 
houdt met verschillen tussen leraren. Onze ambities zijn:  
  
1. De schoolleiding is deskundig  
2. De schoolleiding ontwikkelt (innovatief) beleid op grond van strategische keuzes  
3. De schoolleiding kan beleid operationaliseren en implementeren  
4. De schoolleiding accepteert teamleden zoals ze zijn  
5. De schoolleiding wordt door de teamleden geaccepteerd  
6. De schoolleiding geeft teamleden voldoende ruimte  
7. De schoolleiding geeft teamleden het gevoel dat ze iets kunnen  
8. De schoolleiding communiceert in voldoende mate en op een goede wijze met het team  
9. De schoolleiding schept voorwaarden voor een functioneel en plezierig werkklimaat  
10. De schoolleiding stimuleert eigen initiatieven van teamleden  
11. De schoolleiding ondersteunt teamleden in voldoende mate  
12. De schoolleiding heeft vertrouwen in het kunnen van de teamleden  
13. De schoolleiding heeft voldoende delegerend/coördinerend vermogen  
14. De schoolleiding heeft een doelmatig systeem voor beheer en organisatie opgezet  
15. De schoolleiding organiseert de dagelijkse gang van zaken adequaat 
 
Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) 
In het schooljaar 2011-2012 is de leiderschapsvragenlijst van WMK-PO ingevuld door het team en de 
directeur. Deze staat wederom gepland in het schooljaar 2016-2017. Verder vindt er jaarlijks een 
functioneringsgesprek plaats tussen de algemeen directeur en de directeur. Om het jaar krijgt de 
directeur een beoordelingsgesprek n.a.v. de NSA competenties.  
 
Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10) 

Geen. 
 
4.3  Beroepshouding – professionele cultuur  
 
Het is voor de kwaliteit van de school van belang, dat de werknemers niet alleen beschikken over 
lesgevende capaciteiten. Op onze school wordt veel waarde gehecht aan de professionele instelling 
van de werknemers, aan een juiste beroepshouding. Daarbij gaat het om de volgende ambities:  
 
1. Handelen in overeenstemming met de missie en de visie van de school 
2. Zich collegiaal opstellen  
3. Zich medeverantwoordelijk voelen voor de school, de leerlingen en elkaar 
4. Met anderen kunnen en willen samenwerken 
5. Hun werk met anderen bespreken 
6. Zich adequaat voorbereiden op vergaderingen en bijeenkomsten 
7. Genomen besluiten loyaal uitvoeren  
8. Zichzelf en het klaslokaal openstellen voor anderen  
9. Aanspreekbaar zijn op resultaten en op het nakomen van afspraken 
10. Gemotiveerd zijn om zichzelf te ontwikkelen 
11. Anderen kunnen en willen begeleiden of helpen  
12. Beschikken over reflectieve vaardigheden 
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Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) 
In het schooljaar 2014-2015 is het onderdeel beroepshouding beoordeeld zowel door teamleden als 
directie. Men is zelf erg positief over de beroepshouding.  
 
Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10) 
Er zijn geen expliciete verbeterpunten uit de QuickScan naar voren gekomen. 
 

4.4.  Integraal personeelsbeleid (incl. professionalisering)  
De doelstelling van IPB binnen onze school is de volgende: 

 De ontwikkeling en groei van alle medewerkers goed in beeld krijgen en afstemmen op de 
specifieke doelen, mogelijkheden en wensen van de organisatie. Daarbij gaat het enerzijds om 
het behalen van resultaten en anderzijds om het stimuleren van ontwikkeling. 

 Optimaliseren van zowel het functioneren van de individuele medewerker als van de organisatie 
waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de individuele wensen van de 
medewerker. 

 Het maken van afspraken met betrekking tot het functioneren van de individuele medewerker en 
van de organisatie. 

 De gesprekkencyclus is in het kader van de Wet Beroepen in het Onderwijs (BIO) een goed 
hulpmiddel om inzicht te krijgen of het onderwijspersoneel voldoet aan de bekwaamheidseisen 
en of het onderwijspersoneel haar bekwaamheden onderhoudt. 

 
De gesprekkencyclus bestaat uit 2 trajecten die in elkaar over kunnen lopen, te weten: 
1.  Het ontwikkelingstraject dat bestaat uit plannings-, voortgangs-, en evaluatiegesprekken, 

waarin een koppeling wordt gemaakt tussen de organisatiedoelen en de activiteiten van 
medewerkers; en 

2. Het beoordelingstraject in de vorm van functionerings-, en beoordelingsgesprekken. 
Het is een methodiek en structuur om planmatig en gestuurd te investeren in personeel met 
als doel om de belangen en doelstelling zowel van de organisatie, als van de medewerkers 
optimaal op elkaar af te stemmen. 

   
 

4.5   Instrumenten voor personeelsbeleid 
 
Onze school hanteert diverse instrumenten voor haar (integraal) personeelsbeleid. We zetten deze 
instrumenten in om de leraren te ontwikkelen (in de gewenste richting). De kernvraag bij ons 
personeelsbeleid is: hoe zorgen we ervoor, dat de leraren de geformuleerde ambities steeds beter 
gaan beheersen. Onze instrumenten zijn de competentiethermometer om leraren in te kunnen 
schalen in de LB schaal, de QuickScan van SBL om de persoonlijke ontwikkeling van de 
personeelsleden te meten.  
 

4.5.1   Beleid m.b.t. stagiaires  
 
Voor de aanwas van nieuwe leerkrachten vinden wij het belangrijk een bijdrage te leveren in de 
ontwikkeling van aankomende leerkrachten, daarom bieden wij stagiaires van de Pabo de 
gelegenheid om ervaring op te doen. Doordat onze school slecht bereikbaar is met openbaar 
vervoer, komt het helaas in de praktijk niet veel voor dat Pabo studenten een stageplaats aanvragen. 
Wel hebben we regelmatig stagiaires van de opleiding tot onderwijsassistente, of stagiaires die via 
een maatschappelijke stage of snuffelstage een tijdje op onze school hospiteren. Jaarlijks wordt 
binnen het team geïnventariseerd welke leerkracht een stagiaire of LIO-er in de klas wil begeleiden. 
Het aantal plaatsingsmogelijkheden wordt doorgegeven aan de Pabo. Mogelijke stagiaires worden 
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uitgenodigd voor een gesprek met een lid van de directie en de betreffende leerkracht. Als na het 
gesprek alle partijen positief zijn worden nadere afspraken gemaakt. Voor de beoordeling van 
stagiaires maken wij gebruik van de beoordelingsinstrumenten van de opleidingsschool, met 
inachtneming van ons eigen competentieprofiel.  
 

4.5.2   Werving en selectie 
 
We gaan bij werving en selectie uit van de kaders in het IPB-plan. Bij het sollicitatiegesprek houden 
we een criteriumgericht interview dat gebaseerd is op onze competenties en criteria. De sollicitanten 
moeten de mate van beheersing kunnen aantonen (via bekwaamheidsdossier en portfolio) 

 
4.5.3   Introductie en begeleiding  
 
Nieuwe leraren krijgen een mentor (een meer ervaren collega). Deze mentor voert het 
introductiebeleid (begeleidingsplan) uit, waarbij het speerpunt ligt op de bespreking van de 
competenties. Daarmee wordt de nieuwe collega op de hoogte gesteld van de missie, de visies en de 
ambities van de school. Nieuwe leraren ontwikkelen een POP dat zich richt op het leren beheersen 
van de criteria.  

 
4.5.4   Taakbeleid  
 
Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld. De taken zijn 
onderverdeeld in lesgevende taken, groepstaken en deskundigheidsbevordering. Elk jaar wordt er 
bekeken of de taken voor het beheer van de school, werkgroepen en sport en spelactiviteiten goed 
verdeeld zijn over de verschillende leerkrachten. Daarbij wordt uitgegaan van wensen en sterke 
kanten van de personeelsleden. Tenslotte worden er jaarlijks afspraken gemaakt over 
deskundigheidsbevordering.  

 
4.5.5      Collegiale consultatie  
 
Collega’s komen bij elkaar in de klas om van elkaar te leren. Ook wordt op deze manier gekeken of de 
opgestelde ambities (c.q. de competenties en criteria) worden waargemaakt. Op het moment dat 
een collega een collegiale consultatie uitvoert, is ofwel de onderwijsassistente ofwel de directeur in 
de groep. De directeur stelt een rooster op. Per jaar wordt beslist welk vakgebied in ieder geval 
prioriteit krijgt en hoe vaak collegiale consultaties plaatsvinden.  
 

4.5.6    Klassenbezoek 
 

De directie legt jaarlijks bij ieder teamlid een klassenbezoek af. Bij het klassenbezoek worden de SBL 
competenties geobserveerd. Daarnaast wordt bekeken of de leraar op een correcte wijze uitvoering 
geeft aan de gemaakte persoonlijke ontwikkelplannen. Na afloop van het klassenbezoek volgt het 
functioneringsgesprek. Op andere momenten in het jaar kan de directeur of intern begeleider ook 
klassenbezoeken afleggen. Deze klassenbezoeken hebben een coachend karakter.  

 
4.5.7   Persoonlijke Ontwikkelplannen (POP)  
 
Iedere werknemer stelt jaarlijks een POP op. De inhoud van het POP is gebaseerd op de QuickScan 
van SBL. Een werknemer scoort zichzelf op de competenties, hierna analyseren de leerkracht en de 
directeur de uitslag. Er vindt een POP gesprek plaats, waarin de doelstellingen voor dit jaar worden 
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vastgelegd in het format van het POP. De uitvoer van het POP wordt geobserveerd tijdens de 
klassenbezoeken en de voortgang komt aan de orde tijdens de voortgangsgesprekken, de 
functioneringsgesprekken en de evaluatiegesprekken. In het beoordelingsgesprek wordt door de 
directie een oordeel gegeven over de realisatie van de opgestelde POP’s.     

 
4.5.8    Het bekwaamheidsdossier  
 
Alle werknemers beschikken over een bekwaamheidsdossier. Deze dossiers zijn centraal opgeslagen 
in de school. In dit dossier bevinden zich:  
- Afschriften van diploma’s en certificaten 
- De uitslag van de competentiescan  
De POP’s en gespreksverslagen bevinden zich in een digitale map op de server. De leerkrachten 
hebben hier zelf ook een afschrift van. 

   
4.5.9   Functioneringsgesprekken  
 
De directie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met alle medewerkers. Tijdens het FG staat het 
welbevinden en de ontwikkeling van de medewerker centraal. Op basis van het ontwikkelde POP 
wordt omgezien naar verbeterdoelen in relatie tot de schoolverbeterdoelen. Aan de orde komen 
verder: werkdruk, loopbaanwensen, scholing, taakbeleid, en mobiliteit.  

 
4.5.10   Deskundigheidsbevordering (scholing – professionalisering)  
 
Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. De directie stimuleert om alle 
medewerkers een scholing te laten volgen. Deze scholing sluit bij voorkeur aan bij het POP of bij de 
organisatorische doelen van de school. Daarnaast organiseert en faciliteert de directie teamgerichte 
scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de afspraken 
(doelen) van de school. In de regel volgt het team twee keer per jaar teamgerichte scholing. Iedereen 
is daarbij aanwezig. De scholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder het kopje 
deskundigheidsbevordering.  
 
Gevolgde teamscholing 2011-2015: 
In de jaren 2011-2015: 
-Vroeg Vreemde Talen Onderwijs 
-verbeteren van het  technisch lezen 
-verbeteren van het  begrijpend lezen 
-Gebruik van Esis (LVS en leerlingadministatie) 
-Zelfstandig werken 
-het schrijven van groepsplannen 
-huiselijk geweld en seksueel misbruik 
-terugkomdagen Kanjermethode(borgen van de methode) 
-Passend onderwijs: omgaan met verschillen(PBS) 
-werken met de meldcode 
 
Gevolgde persoonlijke scholing 2011-2015 

Thema Organisatie Aantal 
medewerkers 

Handelingsgericht werken voor kleuters Ortyz 2 

Post HBO opleiding ICT coördinator Station to station 1 

Effectieve gesprekken met ouders over SWV  1 
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(zorg)leerlingen 

Het maken van eigen leerlijnen SWV 1 

Gymopleiding Fontys 1 

Opleiding tot Kanjertrainer Edux 2 

Master SEN Passend Onderwijs HU 1 

Excellent in het onderwijs Onderwijs Advies 2 

Training vroegsignalering K2 2 

VVE diverse modules Edux 3 

Sociaal veiligheidsbeleid GGD 2 

Management Drives trainer MD 1 

Werken volgens de F&L methode Stichting 
Taalhulp 

1 

 
4.5.11   Intervisie  
 
Het voornemen is om vanaf 2015-2016 minimaal twee keer per jaar een intervisievergadering in te 
roosteren. Tijdens de intervisie bespreken de teamleden onder leiding van de intern begeleider de 
dagelijkse praktijk. Ook wordt er tijdens de intervisie aandacht besteed aan de voortgang van het 
POP.  
Daarnaast vindt heel veel informele intervisie plaats, bv. “Kijk eens even met me mee. Ik heb… 
gedaan, dat leverde …op. Geef eens feedback.” 
Tevens kijken collega’s bij elkaar in de groep, bereiden samen lessen voor, geven elkaar feedback en 
maken vervolgafspraken. Ook de schoolleiding en het zorgteam maken regelmatig samen gebruik 
van intervisie, reflecteren op ontwikkelingen en eigen denken en handelen.  

 
4.5.12   Teambuilding  
 
Op onze school organiseren we diverse typen vergaderingen (zie hoofdstuk 5, Interne communicatie) 
waarin we met elkaar overleggen over onderwerpen die inhoudelijk en/of organisatorisch van belang 
zijn voor de school en de leraren. De eenheid in het team wordt ook versterkt door de gezamenlijke 
momenten van nascholing. Ieder jaar volgt het team –naast de individuele scholing- samen (een 
aantal) cursussen. We onderscheiden in het kader van teambuilding ook de meer informele 
communicatiemomenten. Voor schooltijd drinken we gezamenlijk koffie en thee en nemen dan (kort) 
zaken door die van belang zijn voor de school en de leraren. Dit kan ook tijdens de gezamenlijke 
lunch. Ook dan is er tijd voor meer informeel overleg. De school organiseert een drietal momenten 
per jaar waarin we op een informele manier samenzijn. Twee keer met het team, en eenmaal met de 
MR en OR leden + aanhang samen. 

 
4.5.13   Beoordelingsgesprekken  
 
Onze school beschikt over een regeling Beoordelingsgesprekken (zie IPB beleidsdocument). De 
directie voert een beoordelingsgesprek bij de overgang van een tijdelijke- naar een vaste benoeming. 
Wij hebben bovenschools de afspraak gemaakt dat beoordelingsgesprekken plaatsvinden indien de 
directeur dat nodig acht. In de praktijk betekent dit, dat een disfunctionerende collega jaarlijks een 
BG krijgt, terwijl een collega die goed functioneert dit een keer per drie jaar krijgt. Daarnaast worden 
houding en gedrag t.o.v. collegae en ouders, en de doorgemaakte ontwikkeling in kennis en 
vaardigheden beoordeeld. 
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4.6    Verzuimbeleid  

 
Een zieke werknemer meldt zich ziek bij de directeur. Deze regelt de vervanging. De werknemer 
meldt zich ook beter bij de directeur. Bij langduriger verzuim wordt de werknemer opgeroepen bij de 
Arboarts. Bij kort veelvuldig verzuim wordt een verzuimgesprek gehouden door de directeur. Bij 
vermoeden van oneigenlijk verzuim wordt de Arboarts ingeschakeld. Langdurig verzuim wordt 
afgehandeld conform de Wet Poortwachter. De re-integratie voor wat betreft het functioneren op 
school valt onder de verantwoordelijkheid van de schooldirecteur. Bij ziekte wordt, naast de 
informele contacten door de collegae, formeel door de directeur contact onderhouden met de 
betrokkene. Indien de zieke werknemer daar prijs op stelt, worden er huisbezoeken afgelegd. 
Regelmatig (eens per 6 weken) wordt een kaart of bloemetje gestuurd namens het team. 

 
Beoordeling Integraal Personeelsbeleid (zie hoofdstuk 7.9) 
Een keer per vier jaar wordt middels het instrument WMK-PO het integraal personeelsbeleid 
beoordeeld. De QuickScan is in 2016-2017 aan de beurt.  
 
Verbeterpunten Integraal Personeelsbeleid (zie hoofdstuk 7.10) 
Er zijn op dit moment geen verbeterpunten. 
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Hoofdstuk 5 Organisatie en beleid 
 
5.1. Organisatiestructuur en – cultuur  
 
Onze school is een van de acht scholen van de Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena. Deze 
stichting is op 1 augustus 2009 ontstaan uit een fusie tussen de drie besturen voor openbaar 
onderwijs van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Er zijn drie scholen in Aalburg: 
OBS J.H. Dunant; OBS Den Biekûrf en OBS Prins Willem Alexander; de gemeente Werkendam heeft 
vier scholen: OBS de Wilgenhoek, OBS Burgemeester Verschoor en OBS Burgemeester Sigmond en de 
gemeente Woudrichem heeft twee scholen: OBS ’t Ravelijn en OBS de Almgaard.  De directeur geeft 
–onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur van de Stichting- leiding aan de school. 
De directeur is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het uitvoeren van het 
beleid. De school heeft ook een IB-er en een ICT- coördinator. De school heeft de beschikking over 
een ouderraad en een MR. Op stichtingsniveau is er een GMR.  
 
Het bestuur van SOOLvA is het ‘bevoegd gezag’ van de scholen. De algemeen directeur werkt binnen 
de door het bestuur aangegeven kaders beleidsvoorbereidend. De directeuren van de acht scholen 
hebben elk een bovenschoolse taak, welke in overleg met de algemeen directeur wordt uitgevoerd.  

 
De Stichting heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In deze GMR hebben 
van iedere school of een personeelslid of een ouder zitting. De algemeen directeur is als adviseur 
aanwezig bij de vergaderingen. 
 
Elke school heeft zijn eigen MR. De MR van de Prins Willem Alexanderschool  bestaat uit vier leden, 
twee personeelsleden en twee ouders. De directie heeft geen zitting in de MR, maar heeft een 
adviserende rol en overlegt regelmatig met de MR. 
 
De Prins Willem Alexanderschool heeft een ouderraad die bestaat uit 8 ouders, waarbij gestreefd 
wordt naar een zo’n goed mogelijke afspiegeling van het ouderbestand. 
 
De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school 
die gekenmerkt wordt door een professionele schoolcultuur. Daarom worden er jaarlijks studiedagen 
voor het gehele team ingeroosterd. Speerpunt is de ontwikkeling van de leraren tot nog betere 
leraren. Daartoe legt de directie klassenbezoeken af en worden er nagesprekken gevoerd. De directie 
heeft de intentie om beleid te formuleren m.b.t. collegiale consultatie. Dit om leraren van elkaar te 
laten leren. 
 
Kenmerken van een professionele cultuur zijn wat ons betreft:   

 ieder zijn mogelijkheden voortdurend uitbreidt, zijn persoonlijk meesterschap ontwikkelt, 

 gewerkt wordt vanuit een gemeenschappelijk gecreëerde visie, 

 gewerkt wordt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ieder die betrokken is bij 
de Prins Willem Alexanderschool 

 we gericht zijn op participatie van alle direct betrokkenen, 

 zelfontplooiingskansen voor iedereen aanwezig zijn / geboden worden, 

 'werkenderwijs' wordt geleerd door reflectie en feedback, 

 contacten met de omgeving als zeer belangrijk worden gezien, 

 het leren van individuen ten goede komt aan de gehele school, 

 kwaliteitszorg ieders verantwoordelijkheid is en iedereen ernaar streeft het steeds beter te 
doen. 
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 de directeur wil een inspirerend leider zijn en zorgen voor een inspirerende omgeving  

 de directeur zorgt voor een duidelijk taakbeleid: de verantwoordelijkheden liggen laag in de 
organisatie 

 er is een vaste vergaderstructuur 

 er is een heldere gesprekscyclus 
 

 
5.2. Structuur (groeperingsvormen) 
De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. Door de grootte van de school, hebben we te 
maken met combinatiegroepen. De school beschikt anno 2014-2015 nog over een 
onderwijsassistente. Verder zijn er op dit moment die stagiaires die het nodige werk uit handen 
kunnen nemen van de leerkracht. Dit onder het motto: “groot waar het moet”(bijvoorbeeld 
zelfstandig werken, creatieve lessen, gym en toetsen) en “klein waar het kan”(instructie). 
 
Bij de groepsindeling houden we rekening met de volgende voorwaarden: 
-Een groep is groter dan 16 leerlingen. 
-Een groep is kleiner dan 30 leerlingen. 
-In de groep moet een goed pedagogisch klimaat gecreëerd kunnen worden. 
-De leeftijd van de kinderen ligt dicht bij elkaar: kinderen sluiten qua sociale en emotionele 
ontwikkeling op elkaar aan. 
-De zorgleerlingen zijn evenredig verdeeld. 
-Een groep heeft maximaal twee leerkrachten. 
-Combinatiegroepen hebben maximaal drie leerjaren 
 

5.3. Schoolklimaat (inclusief Sociale Veiligheid) 
Wij vinden het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de kinderen, het 
team en de ouders. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig 
samen werken is. Dit komt ook duidelijk in onze visie naar voren: “Wij zijn een open school, waar een 
ieder zich veilig en geborgen voelt en wij gaan met respect voor ieders verschillen met elkaar om.“ 
Onze school is een school die open staat voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te 
informeren en te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken. Onze ambities zijn:  
 
1. De school ziet er verzorgd uit 
2. De school is een veilige school  
3. Leraren (onderling) en leerlingen (onderling) gaan respectvol met elkaar om  
4. Ouders ontvangen om de week een nieuwsbrief 
5. De school organiseert jaarlijks een algemene ouderavond 
6. De school organiseert thema-ochtenden 
7. Ouders participeren bij diverse activiteiten, zoals kerstviering, lenteactiviteit, sportdag,  fancy fair 

en slotdag. 
8. We leren de kinderen sociale vaardigheden 
9. De leraren zijn bereikbaar   
 
Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) 
Uit het tevredenheidsonderzoek dat om het jaar wordt afgenomen onder ouders, leerlingen en 
leerkrachten, kunnen we verbeterpunten destilleren. Het tevredenheidsonderzoek is afgenomen in 
2013-2014. De bevindingen van zowel leerlingen , ouders en het team zijn zeer positief. 
      
Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10) 
Op dit moment zijn er geen verbeterpunten. 
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5.3.2.   Sociale Veiligheid  
Uitgangspunt is dat we op consequente wijze omgaan met kinderen met probleemgedrag, om hen te 
helpen in het adequaat omgaan met problemen. Daarbij gaan we uit van vaste procedures die zowel 
op de interne als externe situatie gericht zijn. Communicatie naar alle betrokkenen is daarbij van 
essentieel belang. 

 Er wordt aandacht gegeven aan veilig internetgebruik 

 De stichting SOOLvA is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie 

 De school maakt gebruik van vertrouwenspersonen en een klachtenregeling. In de schoolgids 
wordt verwezen naar de (bovenschoolse) klachtenregeling die op school aanwezig is. 

 We maken gebruik van de Kanjermethode en handelen daarnaar 

 We hanteren een pestprotocol 

 Er is een psychosociaal veiligheidsplan 

 De school maakt gebruikt van een incidentenregistratie 
 
Onze school waarborgt de sociale veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers). Daartoe is 
allereerst vastgesteld welke (ernstige) incidenten de school onderscheidt. Dit zijn:    
 
- fysiek geweld 
- intimidatie en/of bedreiging met fysiek geweld  
- intimidatie en/of bedreiging via msn, sms, e-mail of Internet 
- pesten, treiteren en/of chantage  
- seksueel misbruik 
- seksuele intimidatie  
- discriminatie of racisme  
- vernieling 
- diefstal 
- heling  
- (religieus) extremisme  
 
Wij beschikken over een registratiesysteem: de leraar registreert incidenten (met behulp van een 
format). Een incident wordt geregistreerd als de leraar inschat dat het werkelijk een incident is, of na 
een officiële klacht. De IB-er analyseert jaarlijks de gegevens die aangeleverd worden door de leraren 
en stelt –in overleg met de directie- op basis daarvan verbeterpunten vast. 
 
Onze school probeert incidenten te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels (w.o. plein-regels; de 
regels zijn m.n. gedragsregels: hoe ga je met elkaar om). Deze regels worden ook daadwerkelijk 
gehanteerd. We beschikken daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling: 
de Kanjermethode. De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling 
van goed (passend) gedrag. 
 
Incidenten worden in eerste instantie afgehandeld door de leraar. Als zaken niet opgelost kunnen 
worden, wordt de directeur betrokken bij de afhandeling. Ook ouders worden betrokken bij de 
aanpak van incidenten (de school beschikt over een protocol: ouders ontvangen een brief). Tevens 
wordt in voorkomende gevallen de wijkagent betrokken bij de afhandeling van klachten.  
 
Ook beschikt de Prins Willem Alexanderschool over een klachtenregeling (zie schoolgids), een 
klachtencommissie en een (interne en externe) vertrouwenspersoon. De school beschikt nog niet 
over een specifieke veiligheidscoördinator. In de schoolgids worden ouders uitgebreid geïnformeerd 
over aspecten van sociale veiligheid. Alle leerkrachten zijn BHV-er. 
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Om te controleren of leerlingen en leraren zich echt sociaal veilig voelen, bevragen we leerlingen, 
ouders en leraren 1 x per twee jaar m.b.t. het aspect Sociale Veiligheid. Daarvoor worden de 
vragenlijsten Sociale veiligheid  (WMK-PO) gebruikt. De school hanteert tevens een LVS voor de  
sociaal emotionele ontwikkeling, te weten KIJK op SOCO. 
 
Uit de vragenlijst sociale veiligheid die in mei 2014 is afgenomen, blijkt dat alle betrokkenen zich over 
het algemeen erg prettig en veilig voelen op de Prins Willem Alexanderschool.  
 
Beoordeling (zie Evaluatieplan hoofdstuk 7.9) 
De school neemt 1x per vier jaar de vragenlijst sociale veiligheid af (ouders, leerlingen en leraren). Zie 
de planning van WMK-PO.  
Het team scoort gemiddeld 3,83; de leerlingen scoren 3,54 en de ouders 3,42 op een schaal van 1-4. 
Alle partijen scoren ver boven de norm(3).  
 
Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10)  
 
Er zijn geen verbeterpunten te benoemen. 

 
5.3.3  Risico-Inventariatie (RIE) 
 
In de vorige schoolplanperiode  heeft de afname Risico-Inventarisatie (RI&E) plaatsgevonden. Deze 
schoolgezondheidsmeter is uitgevoerd door de ARBO dienst.  De directeur heeft RI&E-vragenlijst 
ingevuld. Van de inventarisatie is een verslag gemaakt waarin de aandachtspunten en de gekozen 
verbeterpunten staan aangegeven. De verbeterpunten zijn opgenomen in een schoolspecifiek plan 
van aanpak. Jaarlijks werken we aan een aantal verbeterpunten. Het plan van aanpak wordt ieder 
jaar aangepast,  uitgevoerd en geëvalueerd. Het plan van aanpak is naar de medezeggenschapsraad 
van de school gestuurd. Er dient in het schooljaar 2015-2016 een nieuwe RI&E gemaakt te worden. 
We “bewonen” inmiddels een nieuw gebouw. 

 
5.3.4  Arbobeleid  
Onze school heeft met de Arbo Unie een Arbo-contract afgesloten. Het beleid is erop gericht om 
uitval van leerkrachten te voorkomen. Bij langdurige uitval stelt de arbeidsdeskundige – eventueel in 
overleg met de bedrijfsarts – een probleemanalyse op. De directeur en de zieke leerkracht stellen 
vervolgens een plan van aanpak op. Tevens bestaat de mogelijkheid voor overleg met de bedrijfsarts 
en de personeelsconsulent in het Sociaal Medisch Overleg. Wij hechten veel belang aan een gezond 
leef- en werkklimaat in en rondom de school.  
 
We beschikken over een registratieformulier voor het melden van een ongeval en de oorzaak 
daarvan. Op die manier kunnen we tekortkomingen aan het gebouw en/of materialen in kaart 
brengen en acties plannen. Voor de speeltoestellen is een logboek aanwezig voor het bijhouden van 
onderhoud en het melden van eventuele ongevallen. De brandweer heeft een gebruiksvergunning 
afgegeven en (daarmee) via de vergunning de school brandveilig verklaard. Op de school is een 
calamiteitenplan aanwezig. 

 
 
5.4. De interne communicatie  
 
Op onze school vinden we de interne communicatie van groot belang. Het gaat erom betrokkenheid 
te creëren van de medewerkers op het werk en op het schoolgebeuren om op die manier de 
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kwaliteit van de school te optimaliseren. Daarom zorgt de schoolleiding voor een heldere 
vergaderstructuur en worden er effectieve hulpmiddelen gebruikt. Onze ambities  zijn:  
 

1. Het team vergadert twee keer per maand 
2. Het MT vergadert maandelijks 
3. De OR vergadert 1 x per zes weken 
4. De MR vergadert 1 x per zes weken 
5. We gebruiken effectieve middelen voor de communicatie: nieuwsbrief, postvakken en e-mail  

 
Qua communicatiegedrag vinden we het volgende belangrijk:  
 

 Zaken worden op de juiste plaats besproken 

 Vergaderingen worden goed voorbereid  

 Op vergaderingen is sprake van actieve deelname 

 In beginsel spreekt iedereen namens zichzelf  

 We geven elkaar respectvolle feedback en accepteren ook feedback van anderen 
 
Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) 
De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door directie en team met behulp van het 
instrument van WMK-PO. In het schooljaar 2011-2012 is de vragenlijst met betrekking tot de interne 
communicatie afgenomen. Het team en de directie zijn uitermate tevreden over de interne 
communicatie. De vragenlijst staat voor schooljaar 2015-2016 gepland om weer af te nemen. 
      

Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10) 
Er zijn geen verbeterpunten te formuleren. 
 

5.5. De communicatie met externe instanties  
 
Onze school staat midden in de gemeenschap. Wij streven naar samenwerking met instanties in de 
wijk. Onze school onderhoudt daarom structurele contacten met externe instanties. Hierdoor halen 
we expertise binnen, waardoor we adequaat samen kunnen werken aan de opvoeding en de 
ontwikkeling van de kinderen. We dragen daarvoor –als school, ouders en omgeving- een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. De externe instanties waarmee we een relatie onderhouden 
zorgen voor advies, hulp en ondersteuning en dit komt de kwaliteit van het onderwijs en de school 
als organisatie ten goede. Daarom onderhoudt onze school systematische en gereguleerde contacten 
met: 

Instantie: Wie onderhoudt contact: 
Gemeente Aalburg Directie 
Inspectie van Onderwijs Directie 
SOOLvA en de daaronder ressorterende scholen Directie 
Andere scholen in de gemeente Aalburg Directie 
PABO  Directie 
Bibliotheek Altena Directie 
GGD Breda Directie 
12 min groep: casuïstiek overleg binnen de 
gemeente Aalburg over kinderen en of gezinnen 
waar zorg over is 

Directie 

Administratiekantoor Directie 
Wijkagent Directie 
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AMK, jeugdzorg, GGD, schoolarts Intern begeleider, directie 
Het SWV PO 30-10/IB netwerk Directie en intern begeleider 
Buitenschoolse opvang Camelot Directie 
Zorgteam Intern begeleider 
Ambulant begeleider van REC 3 en REC 4 Intern begeleider 
Jeugdzorg Aalburg Intern begeleider 
Schoolmaatschappelijk werk Intern begeleider 
Opleidingsinstituten Directie, leerkrachten met stagiaires 
Schoolleveranciers(Heutink) Directie 
Peuterspeelzaal de Snatertjes Leerkracht groep 1-2 
Het voortgezet onderwijs:  Willem van Oranje 
college,  Prinsentuin,  Dr. Mollercollege, d’n 
Overlaat 

Leerkracht groep 8 

VVE Directie 
CED, EDUX Directie, ib-er 
Veilig Verkeer Altena Directie, leerkrachten 

 
 
Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) 
De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v.  de QuickScan van 
WMK-PO. In het schooljaar 2015-2016 wordt de vragenlijst weer afgenomen. 
 
Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10) 

 Er zijn geen verbeterpunten. 

 
5.6. De communicatie met ouders    
Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen 
nastreven: de algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Goed, 
informeel en laagdrempelig contact met ouders draagt mede bij aan een goede sfeer op school. In de 
huidige dynamische maatschappij hebben school en ouders elkaar nodig voor een optimale 
ontwikkeling van het kind. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige gesprekspartners. Voor de 
leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden. En 
voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun 
kind.  
  

 Ouders die hun kind willen inschrijven op de Prins Willem Alexanderschool, krijgen een gesprek 
op school met de directeur. In dit gesprek komen de volgende gespreksonderdelen aan de orde: 
identiteit, onderwijskundige visie, ouderbetrokkenheid en pedagogisch klimaat. Ouders krijgen 
de gelegenheid vragen te stellen en krijgen een rondleiding door de school. Tijdens het gesprek 
worden zij erop geattendeerd dat ze via de website de schoolgids kunnen lezen. 

 Ouders worden actief betrokken bij schoolactiviteiten. 

 Leraren stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders. 

 Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken (de ouders ontvangen om de week 
de nieuwsbrief; deze wordt ook op de website van de school geplaatst. 

 Ouders kunnen bij een vraag of een probleem terecht bij de groepsleerkracht van hun kind, bij de 
IB-er of directeur. 

 Ouders worden betrokken bij (extra) zorg. 

 Ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs. 
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 Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind, twee keer per 
jaar krijgen de ouders een schriftelijke rapportage van de vorderingen van hun kind. In 
september starten we met leerling-ouder-leerkracht gesprekken. Voor het eerste gesprek 
trekken we 20 minuten uit. Per kind worden vervolgafspraken gemaakt. Het kan voorkomen dat 
er na zes weken al weer een gesprek plaatsvindt. Voor ieder kind worden minimaal drie 
gesprekken per jaar ingepland. Tijdens de LOL gesprekken wordt het doel benoemd waar het 
kind de komende periode aan gaat werken. Zo maken we de kinderen meer eigenaar van hun 
leerproces.  

 Leraren stimuleren ouders tot onderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie. 

 Ouders zijn vertegenwoordigd in de (G)MR en de OR. 

 Bij een klacht kunnen ouders gebruik maken van de klachtenregeling (deze is op 
school in te zien) 

 Ouders kunnen direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de school. Dit is Carola 
van Wijk. 

 Leerkrachten en ouders communiceren professioneel via direct contact, telefoon, brief en e-mail. 

 We geven onze grenzen aan door verantwoordelijkheid te nemen voor die zaken die wij tot onze 
taak rekenen; bij zaken die daarbuiten vallen verwijzen wij zo nodig naar andere instanties of 
hulpverleners. 

 
 
Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) 
In het schooljaar 2011-2012 is de QuickScan van WMK-PO afgenomen. De verbeterpunten die 
daaruit volgden zijn al opgepakt in de afgelopen schoolplanperiode. In 2015-2016 wordt deze 
vragenlijst wederom afgenomen.  
 
Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10) 
Er zijn op dit moment geen verbeterpunten. 

 
Begeleiding naar VO-scholen 
 
De voorlichting aan ouders i.v.m. de schoolkeuze van leerlingen 

Nadat de M8 toetsen uit het leerlingvolgsysteem zijn afgenomen, krijgen leerlingen en hun ouders 
het schooladvies op papier. Het advies wordt in een gesprek toegelicht. 

Het schooladvies is het gemiddelde van onderstaande 4 adviezen: 

- advies leerkracht groep 7 
- advies IB (puur op basis van LVS) 
- advies van een onafhankelijke toets (drempelonderzoek) 
- advies van leerkracht groep 8. 

De school moet vóór 1 maart het advies uploaden. 

In mei krijgen leerlingen de uitslag van de CITO-eindtoets. Als die uitslag beduidend hoger is dan het 
schooladvies, kan de school in overleg met ouders het advies naar boven bijstellen. De school zal het 
advies niet naar beneden bijstellen. 
Meestal verzorgen de ouders de aanmelding en de administratie naar het voortgezet onderwijs. 
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Ouders zijn al vroeg in de schoolloopbaan van hun kind op de hoogte van het niveau van hun kind. 
Vanaf groep 6 kan de school goed inschatten of het kind in staat is om het  streefniveau(S1) van 
groep 8 te halen. Wanneer dit niet het geval is, worden de doelen in het groepsplan aangepast. In 
een tijdpad worden doelen weggezet, gekoppeld aan activiteiten om deze doelen te halen. Er wordt 
gestreefd om het kind uit te laten stromen op het fundamenteel niveau (F1). Met dit niveau kan het 
kind uitstromen naar het VMBO, eventueel met Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO). 

Binnen onze gemeente is er sprake van een warme overdracht met het VO. De leerkracht van groep 
8 spreekt de kinderen door met de mentor of zorgcoördinator van het VO. Ook vindt er een half jaar 
nadat de kinderen op het VO zitten, een terugkoppeling plaats tussen de mentor en de 
groepsleerkracht. 

 
5.7 Voor- en vroegschoolse educatie (wet OKE) 

 
Onze school is een VVE-school (vroeg- en voorschoolse educatie). Dit betekent dat we nauw willen  
samenwerken met peuterspeelzaal de Snatertjes, tevens gevestigd in ons gebouw. De samenwerking 
zal bestaan uit een regelmatig overleg over het onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen), het 
educatief handelen en de zorg en begeleiding. Onze school (vroegschool: groep 1 en 2) maakt 
gebruik van de onderwijsmethode ‘Schatkist’ . De peuterspeelzaal gebruikt de methode ‘Puk en Ko’. 
We gebruiken beiden het observatie en registratiesysteem van KIJK. We onderhouden een zeer 
goede relatie met de peuterspeelzalen (voorscholen) en er is in alle gevallen van plaatsing op de 
basisschool sprake van een warme overdracht. Onze ambities voor wat betreft de relatie 
voorschool/vroegschool zijn:      
 
Onze ambities voor wat betreft de relatie voorschool/vroegschool zijn:      
 
 
1. We beschikken over gezamenlijk (gericht) ouderbeleid 
2. We beschikken over doorgaande leerlijnen qua aanbod (wat) 
3. Het educatief handelen is op elkaar afgestemd (hoe) 
4. De zorg en begeleiding is op elkaar afgestemd  
5. De kwaliteitszorg richt zich (ook) op VVE  
6. Er is in alle gevallen sprake van een warme overdracht  
7. De opbrengsten zijn van voldoende niveau  
 
 
Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) 
De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door directie en team  
 
Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10) 
Een intensieve samenwerking over een doorgaande lijn van het aanbod. 
 

5.8 Buitenschoolse opvang  

 
De tussenschoolse opvang wordt tot op heden geregeld door een aantal ouders. Zij zijn allen 
geschoold en zijn ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.  
De school zit samen met  Kinderopvang De Schat in één gebouw.  De school kan, indien gewenst door 
de ouder(s), contact leggen met De Schat aangaande de voor- en naschoolse opvang. Zaken als 
financiën, afspraken, toelating enz. regelt de ouder vervolgens zelf met De Schat.  
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Het kind wordt, in geval van naschoolse opvang, op school opgehaald, waarna de ouder het kind op 
een afgesproken tijd (uiterlijk 18.30 uur) bij De Schat ophaalt. Het staat iedere ouder geheel vrij om 
een ander Kindercentrum dan De Schat te kiezen. In dat geval vervalt de regelplicht voor de school. 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 6 Financieel beleid  
 
Hoofdstuk 6.1    Lumpsum financiering – ondersteuning  
 
De Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena is voor de financiële en personele administratie 
aangesloten bij de dienstverlener voor het onderwijs OSG in Rotterdam. Het bovenschools 
management onderhoudt de contacten met OSG. 
De schooldirecteuren dienen jaarlijks een taakstellende materiële begroting in bij de Algemeen 
Directeur van de Stichting en stellen een meerjarig investeringsplan op. In 2011 is een 
investeringsplan opgesteld voor de komende 10 jaar. De reserveringen en investeringen worden 
jaarlijks na gezamenlijk overleg bovenschools vastgesteld. 
De rekeningen ten laste van de materiële begroting worden ingediend bij OSG en de 
schooldirecteuren accorderen de betalingsopdracht. Web-based hebben zij inzicht in het verloop van 
de exploitatie om zodoende de begroting taakstellend te kunnen uitvoeren. De Algemeen Directeur 
houdt via een MARAP in een voortgangsgesprek met de schooldirecteur de vinger aan de pols.  
De middelen van de personele exploitatie worden beheerd door de Algemeen Directeur. 
Scholen kunnen zelf specifieke budgetten aanvragen die passen bij de ontwikkeling of 
werkzaamheden van de school en ontvangen middelen om het onderwijs te verbeteren. Middels de  
prestatiebox ontvangt de school middelen voor cultuureducatie, taal en rekenen. De middelen voor 
onderwijsachterstanden uit de bestemmingsbox worden bovenschools meegenomen in de formatie. 
De besteding van middelen uit de bestemmingsbox  wordt verantwoord in een bijlage bij het 
bestuursjaarverslag en via een E-formulier bestemmingsbox aan DUO verstrekt. 
De gemaakte keuzes met betrekking tot de  personele exploitatie  worden verantwoord in het 
meerjarenbestuursformatieplan  dat een periode van vijf jaar omvat.  

 
Hoofdstuk 6.2   Externe geldstromen 

- Gelden vanuit het samenwerkingsverband 
Binnen ons samenwerkingsverband zijn over personele en materiële middelen afspraken gemaakt, 
die volledig zijn beschreven in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Hierbij wordt 
dan ook verwezen naar dit ondersteuningsplan. 

- Sponsoring 
Zie hiervoor hoofdstuk 6.4 

 
 
Hoofdstuk 6.3  Interne geldstromen 
 
Binnen de school circuleren de volgende geldstromen: 
- Vrijwillige ouderbijdrage 
Uit deze vrijwillige ouderbijdrage worden kosten betaald voor o.a.: 
Sinterklaasfeest, Kerstviering, schaatsen,  lenteviering, slotdag 
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De penningmeester van de ouderraad legt jaarlijks via de nieuwsbrief verantwoording af over de 
besteding van de gelden uit dit ouderfonds. 
-  Kleine kas 
Voor de betaling van kleine benodigdheden heeft de schoolleiding een kleine kas ter beschikking.  
-  Personeelspot 
Een aparte pot voor lief en leed staat onder beheer van een leerkracht.  

 
 
Hoofdstuk 6.4  Sponsoring  
 
Onze school heeft een voorzichtige start gemaakt met de verwerving van extra fondsen via 
sponsoring. De volgende activiteiten zijn ontwikkeld: 
- een tweejaarlijkse fancyfair/snuffelmarkt; de opbrengst is gedeeltelijk voor de school en een van 

tevoren gekozen ‘goed doel’ 
- éénmalige acties waarbij de opbrengst voor aanvulling van tevoren aangegeven 

schoolmaterialen wordt bestemd 

- acties als Jantje Beton of een sponsorloop, waarbij de helft van de opbrengst ten goede komt aan 
de school.  

-  
Hoofdstuk 6.5  Begrotingen 
 
In het voorgaande is al het een en ander opgenomen over de begrotingen.  
Op deze plaats verwijzen wij naar de materiële begroting op schoolniveau, het meerjarig 
investeringsplan en de personele begroting op bovenschools niveau. Deze begrotingen en plannen 
zijn als bijlage op school aanwezig. 
De planning en control is in handen van het Management Team, bestaande uit de bovenschools 
directeur en de schooldirecteuren. Het bestuur houdt toezicht. 
Publieke verantwoording wordt afgelegd in het jaarverslag van de school en de stichting. Het 
jaarverslag van de stichting wordt op de site van de stichting gepubliceerd. 
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Hoofdstuk 7 Kwaliteitsbeleid  
 
  7.1  Kwaliteitszorg  
Onze school streeft kwaliteit en kwaliteitszorg na, beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Kwaliteitszorg betekent dat we de “goede dingen nog beter proberen te doen” en “de dingen die 
beter kunnen willen verbeteren”. We zorgen ervoor dat de kwaliteit en kwaliteitszorg op peil blijft: 
we werken met adequate instrumenten (WMK-PO) en een heldere planning- en beleidscyclus, we 
beoordelen de afspraken systematisch en cyclisch (zie evaluatieplan). 
Aan het eind van ieder schooljaar wordt een planningsdocument(jaarplan) opgesteld voor het daarop 
volgende schooljaar. Hierin worden o.a. de evaluatiemomenten vastgelegd van zowel de diverse 
onderdelen die een evaluatie behoeven, als een evaluatie van het schoolplan zelf. 
Ook wordt in dit document opgenomen een terugblik op het afgelopen jaar en de 
beleidsvoornemens voor het komende jaar. Van belang is ook, dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is 
aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar, dat onze medewerkers competenties 
ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Deze 
ontwikkelpunten worden opgenomen in het POP (Professioneel Ontwikkelings Plan) Daardoor 
borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. 
 
Onze ambities zijn:  
 
1. We hebben inzicht in de kernmerken van onze leerlingenpopulatie  
2. We beschikken over doelen(ambities) bij diverse beleidsterreinen  
3. We beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is, dat de verschillende ambities (zie 

dit schoolplan) minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden (zie hoofdstuk 7.9) 
4. We laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren (zie 

evaluatieplan)  
5. We werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en 

schooljaarverslag) 
6. We evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn 
7. We borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen)  
8. We rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, (G)MR en ouders) 
9. We waarborgen de sociale veiligheid van medewerkers en leerlingen 
 
Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) 
De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door directie en team middels de QuickScan van 
WMK-PO. 
 
Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10) 
Op dit moment zijn er geen verbeterpunten te definiëren. 

 

7.2      Wet- en regelgeving  
 
De school voldoet aan de wet- en regelgeving ten aanzien van volgende documenten: 
 
De schoolgids. In het schoolplan verantwoordt de school naar de inspectie de beleidsvoornemens, de 
kwaliteitszorg en het personeelsbeleid. Het schoolplan wordt elke vier jaar door de directeur, na het 
team gehoord hebbende, opgesteld en vervolgens door het bestuur en de MR vastgesteld. 
Het schoolplan. Vierjaarlijks stelt de school een nieuw schoolplan vast. Dit schoolplan behelst de 
periode 2015-2019. . Het schoolplan wordt vóór de start van de nieuwe schoolplanperiode 
(augustus 2015) vastgesteld, in overleg met de MR en het team. De schoolgids wordt verzonden 
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naar de inspectie, en gepubliceerd op de website van de school. 
Het schoolplan dient als kader voor de uitgewerkte jaarplannen. 
Het ondersteuningsplan.  
Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO 3010 geldt als 
kader voor het schoolspecifiek ondersteuningsplan.. Het ondersteuningsplan wordt verzonden naar 
de inspectie, en besproken met MR en team.  
 
Schoolgids, schoolplan, jaarplannen en jaarverslagen zijn allemaal terugvinden op de website van de 
school onder het kopje downloads. 
 

7.3  Terugblik Schoolplan 2011-2015 en Zelfevaluatie 
Het schoolplan wikkelen we af via vier jaarplannen en vier jaarverslagen. Jaarlijks wordt samen met 
het team (en MR) het oude jaarplan geëvalueerd en het nieuwe jaarplan gemaakt en vastgesteld. Op 
basis van de besprekingen wordt het jaarverslag vastgesteld. We verwijzen naar de jaarplannen en 
jaarverslagen van de schooljaren 2011-2012 tot en met 2014-2015.  
Het team heeft in januari 2015 tijdens een studiemiddag het schoolplan 2011-2015 geëvalueerd. Het 
doel van de evaluatie was enerzijds conclusies trekken uit de voornemens en anderzijds te komen tot 
actie en verbeterpunten voor de komende vier jaar. Ook hebben we samen een SWOT-analyse 
gemaakt( zie pagina 8).  

 
7.4 Strategisch beleid  
Voor het strategisch beleid van de school is het bovenschoolse strategisch beleidsplan van de 
stichting kader stellend. 
Vanuit het schoolplan wordt aan de hand van de PDCA-cyclus een strategisch meerjarenplan 
opgesteld, verdeeld in jaarplannen. Zo nodig worden tijdens de planperiode jaarplannen 
bijgesteld, wanneer opbrengsten vanuit de evaluaties of nieuwe inzichten of andere factoren 
daartoe aanleiding geven. 

 
7.5  Analyse inspectierapport  
Op 7 april 2011 heeft de inspectie onze school bezocht voor het vierjaarlijks kwaliteitsonderzoek. 
Men heeft de school beoordeeld op de volgende onderdelen: de resultaten en de ontwikkeling van 
leerlingen, de zorg en begeleiding en de kwaliteitszorg. Tevens is gekeken of de school voldoet aan 
de wettelijke voorschriften.  
De inspectie concludeert dat ons onderwijs van voldoende kwaliteit is. De resultaten zijn voldoende 
tot goed. De structuur van de zorg is voldoende, evenals de kwaliteitszorg. Het planmatig werken aan 
verbeteractiviteiten beoordeelt de inspectie zelfs als goed. Er zijn twee verbeterpunten te noemen 
uit het aspect zorg en begeleiding: De analyse van vorderingen en mogelijke leerproblemen van de 
leerlingen heeft nog onvoldoende kwaliteit om de onderwijsproblemen van de betrokken leerlingen 
aan te pakken. Verder heeft de evaluatie van de verleende zorg nog te weinig diepgang.  
  
 

7.6   Analyse Quick Scan    
Jaarlijks wordt de QuickScan van WMK-PO afgenomen en geanalyseerd, verbeterpunten worden 
meegenomen in de jaarplannen. In februari 2015 is de QuickScan van WMK-PO afgenomen op de 
volgende onderdelen: 

 
Indicator: Score: 

Beroepshouding 3.66 

Didactisch handelen 3.42 

Opbrengsten 3.48 
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Passend onderwijs: afstemming 3.60 

Techniek 2.68 

Schoolklimaat 3.54 

 
 
De respons van het team was uitstekend, met 90 % bij de QuickScan. De uitslag geeft een goed beeld 
van de mening van het team. 
 
Hoogste en laagste scores 
 
Didactisch Handelen: 
De leraren betrekken alle leerlingen bij de onderwijsactiviteiten     3,67 
De leraren geven de leerlingen feedback op hun leer- en ontwikkelingsproces    3,00 
 
Afstemming: 
De leraren volgen de vorderingen van hun leerlingen systematisch     3,89 
De leraren analyseren de vorderingen van de leerlingen om vast te stellen wat de aan- 
passingen van het aanbod en/of het onderwijsleerproces moeten zijn voor de groep   3,33 
 
Beroepshouding: 
Leraren voelen zich (mede)verantwoordelijk voor de school als geheel    4,00 
Leraren zijn bereid zich (voortdurend) te ontwikkelen       3,38 
 
Wetenschap en Techniek (Themaonderzoek): 
De school zorgt voor een aangename, ondersteunende en motiverende omgeving voor 
de leerlingen (schoolklimaat)          4,00 
De school waarborgt de kwaliteit van de toetsing gedurende de schoolloopbaan van de 
leerlingen t.a.v. Techniek (kwaliteitszorg)        1,71 
 
Schoolklimaat: 
Het personeel voelt zich betrokken bij de school       3,89 
De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de 
incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op school voordoen    3,33 
 
Opbrengsten: 
De leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van acht jaar  3,89 
De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en Rekenen en wiskunde liggen 
op tussenmomenten tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie mag worden verwacht       3,00 
 
Reflectie: 
Het feedback geven op het leerproces is een ontwikkelpunt van de leerkrachten waar we dit jaar 
allemaal mee bezig zijn. Dat men vindt dat dit nu al voldoende is, is hoopgevend. Dat de scores op de 
beleidsterreinen afstemming, beroepshouding en schoolklimaat hoog zijn, is niet verwonderlijk. Dat 
zijn onze sterke kanten.  
We hebben geen methode voor techniek, maar wel afgesproken dat we vier leer  per jaar een 
techniekmiddag houden. Ook is er dit jaar gestart met de ontdekhoek, waar juist ook een aanbod in 
techniek is. De opdrachten zijn uitdagend en de leerlingen steken er allemaal wat van op, echter er is 
geen doorgaande lijn. Opdrachten worden niet getoetst of beoordeeld. Het is allemaal vrijblijvend. 
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Gezien de populatie van onze school zouden we hier wel wat meer mee kunnen doen, omdat veel 
leerlingen uitstromen naar het VMBO. 
Wat de opbrengsten betreft: alle leerlingen scoren naar hun kunnen. We halen hier echter niet altijd 
de inspectienormen mee, omdat we te maken hebben met relatief veel kinderen die uitstromen naar 
VMBO basis en kader. Voor ons is belangrijk dat we weten dat we er alles uit kunnen halen wat er in 
zit. En dat wordt bevestigd als we de leerlingen volgen die de afgelopen jaren naar het VO zijn 
gegaan.  

 
7.7  Analyse oudervragenlijst  
We behandelen hier de meest recente vragenlijsten, die in mei 2014 zijn afgenomen. We hebben de 
ouders om hun mening gevraagd betreffende de sociale veiligheidsbeleving van hun kinderen. Het 
oudertevredenheidonderzoek is in het schooljaar 2012-2013 afgenomen en staat op de planning 
voor 2015-2016. Beide vragenlijsten komen uit WMK-PO. 
 

Sociale veiligheidsbeleving 
51 % van de ouders heeft de vragenlijst ingevuld. Dat is voldoende om een goed beeld te hebben van  
de mening van ouders.  
De gemiddelde score van de totale lijst is 3,40, dit is ruim voldoende. 

Hoogste scores: 

 Mijn kind voelt zich veilig in de klas 3,52 

 De school zorgt ervoor dat mijn kind niet bang is voor de eigen leraar (leraren) 3,57 

 De school zorgt ervoor dat mijn kind niet te maken heeft met (geen last heeft van) 
pesten via msn, sms, e-mail of Internet 3,58 

 De leraar is toegankelijk als ik problemen wil bespreken 3,75 
 
Laagste scores: 

 Mijn kind voelt zich veilig op weg van school naar huis 3,38 

 De school zorgt ervoor dat mijn kind niet bang is voor andere leerlingen uit andere 
groepen 3,33 

 De school zorgt ervoor dat mijn kind niet te maken heeft met (geen last heeft van) 
pesten en/of treiteren 3,25 

 Ik kan invloed uitoefenen op het beleid van de school 2,98 
Reflectie 
Ons doel is ervoor te zorgen dat kinderen zich veilig voelen op school en te zorgen voor een veilige 
omgeving. Wanneer we het rapport lezen blijkt dat we dit doel ruimschoots halen.  
 
 

7.8   Analyse leerlingenvragenlijst  
De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 hebben in mei 2014 de vragenlijst sociale 
veiligheidsbeleving ingevuld.  
We scoren als school een 3.54. Daarmee scoort de school ruim boven de norm: goed 
De respons op de vragenlijst was 94%: 49 van de 52 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld. 
Het responspercentage is goed; de vragenlijst werd door veel respondenten ingevuld. Daardoor krijgt 
de school een heel goed beeld van haar kwaliteit. 

 
Hoogste scores en laagste scores 
 
Algemeen (1) 
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De leraar steunt kinderen die te maken hebben met pesten, geweld en/of bedreigingen  3,69 
We leren dingen over mensen uit andere culturen       2,83 
 
Algemeen (2) 
De leraar zegt er iets van als er leerlingen gepest worden omdat ze anders zijn    3,73 
De leraar zorgt ervoor dat je voor andere volwassenen in de school niet bang hoeft te zijn  3,30 
 
Incidenten 
Op school wordt ervoor gezorgd dat ik niet seksueel wordt geïntimideerd    3,71 
Op school wordt ervoor gezorgd dat ik niet word gepest via sms, msn, e-mail en/of Internet  3,32 
 
Allereerst zijn we blij te zien dat onze leerlingen zich veilig voelen op school. Dat past immers enorm 
goed bij onze visie. Kennelijk zorgen we er met zijn allen voor dat er op onze school een goede sfeer 
hangt, waardoor onze leerlingen zich hier prettig  voelen. We gaan in ieder geval ook door met de 
Kanjertraining. Ook het behouden van het goede pedagogische klimaat staat voorop.  
Zowel in de QuickScan van de leerkrachten als in deze lijst komt naar voren dat de school te weinig 
aanbod heeft met betrekking tot andere culturen. De vraag daarbij is uiteraard of er behoefte is om 
dit te leren.  
   

 
7.9   Analyse lerarenvragenlijst  
Ook de leerkrachten hebben de vragenlijst sociale veiligheidsbeleving ingevuld. Het 
tevredenheidsonderzoek wordt in 2014 wederom afgenomen. 
Het team van de Prins Willem Alexanderschool voelt zich uitermate prettig op school, en scoort dan 
ook 3,85. Dit is ver boven de norm en wordt beoordeeld met uitstekend. 
De respons op de vragenlijst was 100%: 9 van de 9 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld. Het 
responspercentage is uitstekend; de vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. 
Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten. 
 
Hoogste en laagste scores 
Algemeen 
De directie heeft aandacht voor wat ik zeg        4,00 
Ik voel me veilig in relatie tot de omgang met ouders       3,67 
 
Incidenten 
Op school wordt ervoor gezorgd dat ik geen last heb van fysiek geweld     3,88 
Op school wordt ervoor gezorgd dat ik geen last heb van intimidatie/bedreiging d.m.v. 
sms, e-mail, msn en/of Internet         3,75 
 
Reflectie:  
Inmiddels is er een gedragsprotocol gemaakt en in oktober 2014 vastgesteld. Dit is gecommuniceerd 
met de ouders en te vinden op de website.  
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Hoofdstuk 7.10   Het evaluatieplan  
 
In de schoolplanperiode worden alle beleidsterreinen –zoals aan bod gekomen in dit schoolplan- met 
een zekere regelmaat geëvalueerd. Welk beleidsterrein wanneer geëvalueerd wordt, staat 
aangegeven in onderstaand schema. De opbrengsten evalueren we jaarlijks. In onze jaarplannen 
nemen we steeds op welke beleidsterrein wanneer in het jaar geëvalueerd wordt. Over de 
uitkomsten van de evaluaties wordt gerapporteerd aan het bevoegd gezag, de GMR en de ouders.  
 

Onze beleidsterreinen 
(kwaliteitszorg)  

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

     
Actief Burgerschap en sociale cohesie (3.8)   x  

Actieve rol van de leerlingen (3.13)  x   

Beroepshouding (4.3)    x 

Contacten met ouders (5.6) x    

Didactisch handelen (3.12)    x 

Externe contacten (5.5.) x    

Handelingsgericht werken in de groep  x   

Handelingsgericht werken op schoolniveau  x   

ICT (3.9)   x  

Interne communicatie (5.4) x    

Inzet van middelen   x  

Kwaliteitszorg (7.0)   x  

Leerstofaanbod (3.4) x    

Leertijd (3.10)   x  

Levensbeschouwelijke identiteit (3.3)    x  

Opbrengsten (3.17) x x x x 

Opbrengstgericht werken(3.16) x    

Passend onderwijs – afstemming (3.15)    x 

Pedagogisch klimaat (3.11)  x   

Professionalisering (4.4)    Integraal Personeelsbeleid  x   

Rekenen en wiskunde (3.6)    x  

Schoolklimaat (5.3)    x 

Schoolleiding (4.2)  x   

Sociaal-emotionele ontwikkeling (3.7)    x 

Taalleesonderwijs (3.5)  x   

Voor- en vroegschoolse educatie (5.7)  x    

Wetenschap en techniek    x 

Zorg en begeleiding (3.14) x    

TOTAAL 8 8 8 7 

 
 
Hoofdstuk 7.11  Kwaliteitsprofiel – Onze verbeterpunten 
Voor het vaststellen van de onderstaande verbeterpunten is gebruik gemaakt van:  
1. Het strategisch beleidsplan (bovenschools management) (hoofdstuk 7.3)  
2. Het ondersteuningsplan  
3. Het ICT-beleidsplan 
4. Het Integraal Personeelsbeleidsplan  
5. De verschillende hoofdstukken in het schoolplan (zie verbeterpunten per hoofdstuk)  
en de uitslagen en analyses van :  
1. Het meest recente inspectierapport (hoofdstuk 7.4)  
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2. De Quick Scan (hoofdstuk 7.5) 
3. De ouder-, leerlingen- en lerarenvragenlijst (hoofdstuk 7.6, 7.7 en 7.8) 

 
Beleidsterrein Verbeterpunten Afgeleid van … 
Levensbeschouwelijke 
identiteit (3.3)  

geen 
 

 

Leerstofaanbod (3.4) -Het leerstofaanbod actueel houden, door 
verouderde methodes te vervangen 
-Kennis van doorgaande lijnen van het 
leerstofaanbod 
-Wereldoriëntatie thematisch aanbieden 
 
 

Meerjaren Investeringsplan 

Taalleesonderwijs 
(3.5) 
 

-tussentijdse- en eindopbrengsten van 
taalleesonderwijs minimaal op het niveau van de 
inspectienormen 
 -In 2014-2015 zijn we begonnen met een 
verbeterplan spelling: dit loopt door in het  
schooljaar erna.  
-Meer aandacht voor woordenschatonderwijs 
 

inspectie 
 
jaarplan 2014-2015 

Rekenen en wiskunde 
(3.6) 
 

- tussentijdse- en eindopbrengsten van rekenen en 
wiskunde liggen minimaal op het niveau van de 
inspectienormen 
-invoeren van protocol ERWD: 
Omslag in denken, daarna in handelen 

- Toetsen analyseren volgens drieslagmodel 

- Methode bekijken en naast de leerlijn 

leggen (keuzes maken; schrappen / 

toevoegen 

- Aanbod (school breed) vaststellen 

Ambities: 
- We werken met het protocol ERWD 

- Leerlijn is leidend, niet de methode 

- Op basis van de leerlijn is het aanbod 

passend (3 routes) 

- 80% van de leerlingen behaalt het 1S-

niveau 

- De verwerking door de leerlingen is op 

niveau en op onderwijsbehoefte 

afgestemd 

- De leerkrachten zijn in staat volgens het 

drieslagmodel toetsen te analyseren en er 

naar te handelen 

 

Inspectie 
 
 
 
Ondersteuningsplan SWV PO 
30-10 

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling (3.7) 

geen 
 

 

Actief Burgerschap 
(3.8) 
 

geen 
 

 

ICT (3.9) - Tablets van Snappet verder uitbreiden naar groep ICT beleidsplan 
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 7 en 8 
  

Leertijd (3.10) 
 

De uitval van geplande onderwijsactiviteiten blijft 
beperkt 

WMK-PO 

Pedagogisch klimaat 
(3.11) 
 

geen  

Didactisch handelen 
(3.12) 
 

-het uitbreiden van de didactische vaardigheden  
voor de vakken taal en rekenen bij het gehele team 

WMK-PO 

Actieve rol leerlingen 
(3.13) 
 

-De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor 
de organisatie van hun eigen leerproces die past bij 
hun ontwikkelingsniveau 
-De leerlingen passen hun opgedane kennis actief 
toe in andere situaties 
 

WMK-PO 
Jaarplan 2014-2015 

Schoolklimaat (5.3) 
 

geen  

Zorg en begeleiding 
(3.14) 
 

 
 

 

Passend onderwijs 
Afstemming (3.15)  

 Overheid 
 

Opbrengstgericht 
werken (3.16) 

De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op 
het niveau dat op grond van de leerling populatie 
verwacht mag worden. 

Inspectie 
Trendanalyse LOVS 

Opbrengsten (3.17) 
 

Zie 3.16 Inspectie 
 

Schoolleiding (4.2) 
 

Een directeur werven die de ingeslagen weg van het 
team/ de school ondersteunt en dit  gaat borgen 

SWOT analyse 

Beroepshouding (4.3) 
 

- Gebruik maken van elkaars materialen, formats, 
kennis en kwaliteit 
 

 

Professionalisering 
(4.4) 
Integraal 
Personeelsbeleid 

Scholing van het team:  voldoende didactische 
vaardigheden ontwikkelen om om te gaan met 
verschillen tussen leerlingen  
Bij vacature ruimte mannelijke leerkracht werven. 
 

WMK-PO 

Interne communicatie 
(5.4) 
 

-Communicatie onderling verbeteren :welke manier 

van vergaderen en welke communicatiemiddelen 
passen bij het werken in een klein team dat bestaat 
uit parttimers 
 

SWOT analyse 

Externe contacten 
(5.5.) 
 

-Goede samenwerking bewerkstelligen met: 

 overige gebruikers van de Bogert 

 andere basisscholen 

 het samenwerkingsverband 

 zorgteam Aalburg 

 schoolmaatschappelijk werk 

 het voortgezet onderwijs  

 sportverenigingen 

 het bedrijfsleven 
-PR: profilering van het openbaar onderwijs 
 
 

SWOT analyse 
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Contacten met 
ouders (5.6) 
  

-Gedragscode: toevoegen aan protocol: welke 
sancties gelden er  indien men zich niet aan de code 
houdt. 

 
WMK-PO 

Voor- en 
vroegschoolse 
educatie (5.7) 

Ouderbetrokkenheid en opbrengstgericht werken 
kennen een doorlopende lijn van de voorschool 
naar de vroegschool 

Werkgroep VVE Aalburg 

Kwaliteitszorg (7.0) 
 

Het systeem van WMK-PO blijven volgen: afnemen 
van Quickscans, maken van kwaliteitskaarten, 
afnemen van vragenlijsten onder ouders, leerlingen 
en team. 

WMK-PO 

 
 
 
 
Hoofdstuk 7.11  Plan van Aanpak 2015-2019 

 
Het schoolontwikkelplan Jaar 2015-2016 (gekozen verbeterdoelen)  
 

 Beleidsterrein Verbeterdoel(en) Consequenties 
- organisatie 
- professionalisering 
- middelen 

01 Leerstofaanbod 
 

Oriënteren op nieuwe methode voor 
aardrijkskunde Maandtaak of iets anders?  

 

02 Didactisch handelen 
 
 
 

Vergroten didactische vaardigheden voor taal 
en rekenen 
Kennis doorgaande lijnen  

 

03 Rekenen 
 

Oriëntatie op dyscalculie  
 

04 ICT 
 
 

Aanschaf van tablets van Snappet voor groep 
4 
 
 

 

05 Zorg en begeleiding 
 
 

 
 

 

06 Professionalisering 
Integraal 
Personeelsbeleid 
(4.4) 

Teamscholing didactische vaardigheden  

07 Brede school Samenwerking zoeken met de overige 
gebruikers van de Bogert 
Gebruikersoverleg weer oppakken 

 

08 Kwaliteitszorg 
 
 

Uitvoer Evaluatieplan. Beoordelen: zie 
hoofdstuk 7.9    

Evaluatiedagdeel  
 

 
Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen 
uitgebreider beschrijven (SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder schooljaar zullen we 
terugblikken, of we verbeterdoelen en in voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe 
jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens de evaluatie de Opbrengsten van de 
school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.       
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Richtinggevend voor het schoolplan 2015-2019 zijn de geformuleerde streefbeelden (zie hoofdstuk 
3.1, Missie):  
 
1.   Op onze school wordt systematisch (gestructureerd) aandacht geschonken aan de sociaal-

emotionele ontwikkeling  
2.  Op onze school is er sprake van passend onderwijs    
3.  Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de 

schoolontwikkeling  
4.  Op onze school werken leerlingen coöperatief samen  
5. Op onze school wordt opbrengstgericht gewerkt  
 
 

Hoofdstuk 7.13   Het schoolontwikkelplan Jaar 2016-2017 
 

 Beleidsterrein Verbeterdoel(en) Consequenties 
- organisatie 
- professionalisering 
- middelen 

01    

02    

03    

04    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10 Kwaliteitszorg 
 
 

-Uitvoer Evaluatieplan. Beoordelen: zie 
hoofdstuk 7.9    

Evaluatiedagdeel  
 

 
Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen 
uitgebreider beschrijven (SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder schooljaar zullen we 
terugblikken, of we verbeterdoelen en in voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe 
jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens de evaluatie de Opbrengsten van de 
school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.       
 
Richtinggevend voor het schoolplan 2015-2019 zijn de geformuleerde streefbeelden (zie hoofdstuk 
3.1, Missie):  
 
1.   Op onze school wordt systematisch (gestructureerd) aandacht geschonken aan de sociaal-

emotionele ontwikkeling  
2.  Op onze school is er sprake van passend onderwijs   
3.  Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de 

schoolontwikkeling  
4.  Op onze school werken leerlingen coöperatief samen  
5.  Op onze school wordt opbrengstgericht gewerkt  
 
Hoofdstuk 7.14  Het schoolontwikkelplan Jaar 2017-2018 
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 Beleidsterrein Verbeterdoel(en) Consequenties 
- organisatie 
- professionalisering 
- middelen 

01    

02    

03    

04    

05 Kwaliteitszorg 
 
 

Uitvoer Evaluatieplan. Beoordelen: zie 
hoofdstuk 7.9    

Evaluatiedagdeel  
 

 
Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen 
uitgebreider beschrijven (SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder schooljaar zullen we 
terugblikken, of we verbeterdoelen en in voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe 
jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens de evaluatie de Opbrengsten van de 
school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.       
 
Richtinggevend voor het schoolplan 2015-2019 zijn de geformuleerde streefbeelden (zie hoofdstuk 
3.1, Missie):  
 
1.   Op onze school wordt systematisch (gestructureerd) aandacht geschonken aan de sociaal-

emotionele ontwikkeling  
2.  Op onze school is er sprake van passend onderwijs   
3.  Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de 

schoolontwikkeling  
4.  Op onze school werken leerlingen coöperatief samen  
5.  Op onze school wordt opbrengstgericht gewerkt  
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Hoofdstuk 7.15  Het schoolontwikkelplan Jaar 2018-2019 
 

 Beleidsterrein Verbeterdoel(en) Consequenties 
- organisatie 
- professionalisering 
- middelen 

01    

02    

03 Kwaliteitszorg 
 
 

Uitvoer Evaluatieplan. Beoordelen: zie 
hoofdstuk 7.9    

Evaluatiedagdeel  
 

 
Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen 
uitgebreider beschrijven (SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder schooljaar zullen we 
terugblikken, of we verbeterdoelen en in voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe 
jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens de evaluatie de Opbrengsten van de 
school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.       
 
Richtinggevend voor het schoolplan 2015-2019 zijn de geformuleerde streefbeelden (zie hoofdstuk 
3.1, Missie):  
 
1.   Op onze school wordt systematisch (gestructureerd) aandacht geschonken aan de sociaal-

emotionele ontwikkeling  
2.  Op onze school is er sprake van passend onderwijs   
3.  Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de 

schoolontwikkeling  
4.  Op onze school werken leerlingen coöperatief samen  
5.  Op onze school wordt opbrengstgericht gewerkt  

 


