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1. Gegevens
1.1. Gegevens van de schoolvereniging:
Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Yerseke
Secretaris:
F.J. Bart
Adres + nummer:
Postbus 104
Postcode + plaats:
4400 AC Yerseke
Telefoonnummer:
0113-571678 / 06-43833684
E-mail adres:
Fj.bart@buroinfra.nl
Website adres:
www.ghkerstenschool.nl
1.2. Gegevens van de school:
Ds. G.H. Kerstenschool
Directeur:
E.J. de Korte
Adres + nummer.:
Postbus 104
Postcode + plaats:
4400 AC Yerseke
Telefoonnummer:
0113-571678
E-mail adres:
info@ghkerstenschool.nl
Website adres:
www.ghkerstenschool.nl
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2. Inleiding
Het schooljaar 2018-2019 was het laatste jaar van het schoolplan 2015-2019. Bij de opstelling
van het schoolplan 2011-2015 is er teambreed nagedacht over de speerpunten voor die periode.
Met name het werken aan opbrengsten stond in die periode centraal. Bij de opstelling van het
schoolplan 2015-2019 is er vooral verder gebouwd op het schoolplan 2011-2015. Een toegevoegd
element was het coöperatief werken op drie niveaus, nl. in de groepen, schoolbreed en
bovenschools.
Bij de eerste plannen rond het schoolplan 2019-2023 kwamen we tot het benoemen van een
aantal belangrijke redenen om dit keer met een volledig nieuw plan te starten.
- Het is van belang om het onderwijs in te richten vanuit het “waarom” via het “hoe” naar het
“wat” of ook wel “vanuit de bedoeling” naar “het systeem”
- Het is acht jaar geleden dat we een grondige sessie hebben gedaan
- Er zijn in de achterliggende jaren veel nieuwe collega’s benoemd
- Grondige overdenking van een nieuw schoolplan brengt automatisch bezieling mee
- Er zijn veel maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken
Verder was het goed om de startsituatie goed te beschrijven. (zie hoofdstuk 3)
Bij de opstelling van het Schoolplan zijn onze medezeggenschapsraad en ons toezichthoudend
bestuur nauw betrokken geweest. Bij de voltooiing ervan hebben beide gremia hun grote
waardering uitgesproken voor het plan en voor het team dat dit diep doordachte plan heeft
ontwikkeld. De medezeggenschapsraad heeft unaniem ingestemd met het besluit een positief
advies af te geven. Het toezichthoudend bestuur heeft unaniem haar goedkeuring gegeven aan
het nieuwe Schoolplan 2019-2023.
Bij het nadenken over de schoolontwikkeling en over het inrichten van een schoolplan hebben we
als team de metafoor gebruikt van een huis. Op een aantal plaatsen in dit plan leggen we in de
vorm van een praatwolk een link naar deze metafoor.

5

Schoolplan 2019-2023

3. Beschrijving
3.1.

Kenmerken van het personeel.

Het management van de school bestaat uit de directie, de coördinator zorg en de teamleiders.
De directie bestaat uit de directeur en de adjunct-directeur.
De onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw hebben elk een eigen teamleider.
De coördinator zorg is eindverantwoordelijk voor het zorgbeleid. De uitvoering van de zorg wordt
door hem gedaan in de middenbouw. Zowel de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw
hebben een eigen interne begeleider voor de uitvoering van de zorg. Verder zijn een aantal
vakcoördinatoren actief. Gezamenlijk zijn vooral de directie, de teamleiders, de interne
begeleiders en de vakcoördinatoren verantwoordelijk voor innoverende activiteiten binnen de
school. De groepsleerkrachten zijn allemaal gediplomeerd of behalen uiterlijk binnen 2 jaar na hun
benoeming het gevraagde diploma. De onderwijsassistenten zijn allemaal gediplomeerd.
Binnen de school werkt een hecht team van overwegend jonge collega’s.

3.2.

Kenmerken van de leerlingen en de ouders.

Onze school wordt bezocht door gemiddeld 360 á 370 leerlingen op 1 oktober van elk
schoolplanjaar. Aan het eind van elk schooljaar groeit de school meestal tot ongeveer 400
leerlingen. De school heeft gemiddeld 5% gewichtenleerlingen. Daarmee wordt rekening
gehouden bij de organisatie en de inrichting van ons onderwijs.
Het leerlingenaantal daalt de laatste jaren licht. In algemene zin is er binnen onze school, op
grond van de kenmerken van de leerlingen, extra investering nodig voor de hoofdvakken.
Het aantal leerlingen van gescheiden ouders neemt toe en ligt nu op bijna 10%.

3.3.

Kenmerken van de omgeving

Onze school staat in een rustige wijk die vrij is van doorgaand verkeer. De school staat redelijk
vrij en heeft voldoende pleinruimte. De school heeft verder het karakter van een echte plattelands
dorpsschool.

3.4.

Sterkte/zwakte-analyse

Na de SWOT analyse 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 van de school:
Stabiel hecht team
Lerend team
Betrokken ouders
Zwakke kanten van de school:
Cognitieve resultaten
Communicatie over zorgleerlingen
Kansen school:
Team met ambities
Passend onderwijs
Extra gelden werkdruk
Bedreigingen school:
Toenemende gedragsproblematiek

3.5.

Landelijke ontwikkelingen

Onze school volgt nauwlettend de landelijke ontwikkelingen op onderwijsgebied en maakt daarbij
de vertaalslag naar de eigen school. Te noemen zijn:
- Passend onderwijs
- Sociale veiligheid
- Ouders als partners
- Inzet ICT
- De rol van de leraar
- Verantwoording van kengetallen (Venster PO)
- Aandacht voor Wetenschap en technologie
6
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4. Grond- en kernwaarden
4.1.

Grondwaarden

Tijdens de schoolplandagen is bij de opening nagedacht over de grondwaarden die het fundament
vormen van ons onderwijs.
Vanuit de Bijbeltekst uit 1 Timotheüs 6:20, “O Timotheüs, bewaar het pand u toebetrouwd”, zijn
als belangrijke noties benoemd:
Bewaren, volharden en investeren.
- Bewaren van het pand dat aan ons is toevertrouwd. Het pand dat bewaard dient te worden
betreft de grondslag van de school die verwoord is in de Bijbel (Statenvertaling 1637) en
de Drie Formulieren van Enigheid. Vanuit de grondslag worden ook de Bijbellesen
ingericht. In deze lessen wordt de Bijbelse boodschap op eenvoudige wijze uitgelegd. Het
betreft de goede schepping door de Heere, de diepe zondeval door ongehoorzaamheid
van de mens, de noodzaak van het eenzijdige Godswerk door het wonder van de
wedergeboorte en de mogelijkheid van zalig worden door het werk van Christus.
- Volharden in deze grondslag is noodzakelijk, temeer in een tijd waarin door vele mensen
aan de waarheid van Gods Woord wordt getornd. Niemand binnen de school kan dat in
eigen kracht. Personeel, leerlingen en ouders hebben daarvoor kracht van de Heere nodig.
- Investeren wijst erop dat we ons steeds moeten inzetten om het genoemde pand te
bewaren. Het betekent dat we ons enerzijds moeten verdiepen in de leer der zaligheid, in
de weg die de Heere met Zijn kinderen gaat en anderzijds in de maatschappelijke
ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Verder vraagt het van ons om op allerlei
maatschappelijke vraagstukken een Bijbels antwoord te geven.
Vanuit de bespreking welke noties binnen het team van belang zijn:
Krachten bundelen, zorg voor/omzien naar elkaar, collectieve ambitie, groepsbelang.
- Krachten bundelen wordt gedaan vanuit het motto: Allen ga je sneller; samen kom je
verder.
- Zorg voor/omzien naar elkaar zal ervoor zorgen dat het welbevinden onder de collega’s
op hoog niveau ligt.
- Collectieve ambitie zal kracht geven aan de visie en missie. In het afgelopen jaar, waarin
gewerkt is aan het Schoolplan, is dat zeker gebleken.
- Groepsbelang boven eigen belang zal onmisbaar blijken te zijn bij de uitvoering van dit
Schoolplan.
De volgende grondwaarden zijn als fundament benoemd en bevestigd:
- Het Christelijk geloof
- De Bijbelse liefde
Op basis van dit fundament formuleert de school de missie: “Waar de school voor staat”

4.2.

Missie van de school

De school wil ………………..
- in het besef van het reizen naar de eeuwige bestemming
- onder inwachting van de onmisbare zegen van de Heere
………Passend Onderwijs bieden aan onze leerlingen, zodat ze zich cognitief, sociaal en
maatschappelijk kunnen ontwikkelen met als doel een goede doorstroom naar het
vervolgonderwijs en een dienende opstelling in de wereld om ons heen.
Deze missie vatten we samen in de slogan/spreuk o.i.d.: “Waar elk kind telt!”
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4.3.

Kernwaarden

Vanuit de Bijbelse grondwaarden hebben wij de volgende kernwaarden geformuleerd:
- Geborgenheid
Elk kind heeft geborgenheid nodig, in het bijzonder naar zijn/haar ziel. Van nature zijn wij
niet geborgen, maar geestelijk in gevaar. Voor ieder mens is het nodig vernieuwd te
worden door wedergeboorte, bekering en een schuilplaats (geborgenheid) te zoeken bij
Christus. Ook in het dagelijkse functioneren in gezin, op school en binnen de maatschappij
heeft een kind geborgenheid nodig. Vandaar het grote belang van veiligheid.
- Verantwoordelijkheid
Leerkrachten, leerlingen en ouders hebben elk hun eigen verantwoordelijkheid t.a.v.
onderwijs en opvoeding. Het is van belang dat leerlingen hun verantwoordelijkheid kennen
en dat hun door leerkrachten en ouders verantwoordelijkheid wordt gegeven.
- Rust
Rust is een Bijbels gegeven. Rust is nuttig en nodig voor de ziel, voor de geest en voor het
lichaam. Rust is een voorwaarde om tot goede resultaten te komen. Van belang is te
benadrukken dat rust iets anders is dan stilte. Bij rust is ook structuur van grote waarde.
- Kwaliteit
Vanuit de gedachte van het rentmeesterschap zijn we verplicht tot het leveren van kwaliteit.
In de eerste plaats gaat het dan om de pedagogische zijde (welbevinden e.a.) en als
tweede de resultaten van het onderwijs. Kwaliteitszorg heeft op onze school prioriteit.
- Samenwerken
‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ is een uitspraak die geldt binnen de diverse
geledingen van de school, maar ook in de samenhang van de geledingen. Samenwerken
is ook een Bijbelse notie.
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4.4.

De visie van de school

Visie op identiteit
Onze identiteit is leidend bij alle facetten van het onderwijs. Het handelen, leren, lesgeven enz.
van leerlingen en leraren gebeurt vanuit Bijbels perspectief.
De houding van een christen is om op alle terreinen van het leven het beste te zoeken voor de
ander. Bovenal dient het zijn/haar houding te zijn om het werk te doen tot Gods eer. Door de
zondeval is dit onmogelijk vanuit de mens. Wederbarende genade is nodig voor dit en het
toekomende leven. Deze wordt gewerkt door Gods Geest en Woord. Het leven vanuit Bijbels
perspectief houdt ook in dat er met respect wordt omgegaan met de mening en visie van anderen.
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.
Visie op lesgeven
Lesgeven is hét werk van een leerkracht. In het didactisch, pedagogisch en organisatorisch
handelen is onze identiteit leidend. In het lesgeven hebben we oog voor elke jongen/elk meisje en
wordt gewerkt aan een goede relatie met het kind.
In het werk op school zijn we als team afhankelijk van de hulp en zegen des Heeren. In de
metafoor van het huis past hier Palm 127: “Zo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden
deszelfs bouwlieden daaraan.”
Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, reflecterend
vermogen en samenwerking.
Binnen ons didactisch handelen hanteren we de vier pijlers van het Zwols Model met een aantal
facetten vanuit het drieslagmodel.
- directe instructie
- zelfstandig werken
- interactieve werkvormen
- differentiatie
Visie op leren
Onze school vindt het van belang om de lerende houding (die kinderen vanuit hun belangstelling
en nieuwsgierigheid hebben) verder te ontwikkelen. Dit kan het beste in een klimaat waar
leerlingen bewust medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces en waar de veiligheid op
de drie verschillende niveaus (fysiek, psychische en sociale veiligheid) gewaarborgd is.
De instructie bij de vakken moet helder en duidelijk zijn. De verwerking van de lesstof is afhankelijk
van de talenten van de leerlingen en zal soms zelfstandig en soms in samenwerking plaatsvinden.
9
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Leerlingen leren veel van elkaar. Daarom kiest de school voor heterogene groepen (ook de
combinatiegroepen) waar leerlingen van verschillende niveaus bij elkaar zitten.
Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen
die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie. Voor
kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft de school een zorgstructuur opgezet.
Visie op de 21e eeuwse vaardigheden
Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze
optimaal kunnen functioneren in de 21st eeuw. Op onze school willen we daarom gericht aandacht
besteden aan de 21st century skills:
- Samenwerking en communicatie
- Kennisconstructie
- ICT gebruik
- Probleemoplossend denken en creativiteit
- Planmatig werken
- E.a.
De gerichtheid van onze school op de 21st century skills heeft gevolgen voor de deskundigheid
van de leraren, voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen)
Tijdens de brainstormsessie rond onze ontwikkelthema’s zijn de 21e eeuwse vaardigheden mede
onderwerp van gesprek geweest.

Samenvattend
We gaan voor reformatorisch onderwijs dat voldoet aan de kwaliteitseisen van de huidige en
toekomstige maatschappij en werken daaraan vanuit een Bijbels vertrekpunt.

4.5.

Parels

Hieronder benoemen we een aantal zgn. parels. Dit zijn onderwijsontwikkelingen die we in de
achterliggende periodes doorgemaakt hebben, die geborgd zijn in de organisatie, waarvan we
een deel verder zullen ontwikkelen in de komende periode.
- Op onze school is een goed doordachte leerlijn Engels ontwikkeld
- Op onze school wordt schoolbreed bij het vak rekenen gewerkt met het zgn.
drieslagmodel
- Op onze school bieden we op één dag in de week een apart programma in de
verrijkingsklas (thema 3)
10
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-

Op onze school is veel aandacht voor talentontwikkeling (thema 3)
Op onze school werken de leraren sinds voorjaar 2019 samen in zogenaamde leerteams
(thema 2)
Op onze school is veel aandacht voor lessen cultuur/kunstzinnige oriëntatie
Op onze school werken de leerlingen van de bovenbouw (in enkele periodes van het jaar)
op één dagdeel per week in zgn. ateliers (thema 3)
Op onze school heerst een positief klimaat, is een vriendelijke sfeer en voelen mensen
zich altijd welkom
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4.6.

Uitwerking van de kernwaarden en de visie

Hoe de kernwaarden in de praktijk gestalte krijgen in de nieuwe beleidsperiode hebben we
beschreven in vier ontwikkelthema’s. Deze beschrijving is gedaan door een ontwikkelteam dat
samengesteld is uit MT-leden, leerkrachten en onderwijsassistenten aan de hand van de input die
het hele team bij de verschillende kernwaarden heeft gegeven.
Ontwikkelthema 1: Op de Ds. G.H. Kerstenschool zijn leerlingen, teamleden en ouders
bereid en in staat verantwoordelijkheid te nemen in gedrag en leren richting zichzelf en de
ander
Ontwikkelthema 2: Op de Ds. G.H. Kerstenschool heerst een professionele cultuur waarin
sprake is van wederzijdse afhankelijkheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid
Ontwikkelthema 3: Op de Ds. G.H. Kerstenschool benutten we talenten op het gebied van
hoofd, hart en handen op alle interactieniveaus
Ontwikkelthema 4: Op de Ds. G.H. Kerstenschool zijn de technologische ontwikkelingen
en mogelijkheden in relatie gebracht met identiteit en onderwijs
Om de thema’s verder uit te werken in streefdoelen is rond elk thema een leerteam ingericht dat
zowel voor de lange als de korte termijn de lijnen uitzet voor het proces van leren en innoveren
op het terrein van het bijhorende thema. Elk leerteam bestaat uit 6 tot 10 collega’s, waarbij de
leden van het managementteam en de leden van het samengestelde ontwikkelteam zijn verdeeld
over de verschillende leerteams. De leerteams zijn samengesteld op basis van interesse, op basis
van teamrollen (Belbin) en op basis van het deelteam c.q. de bouw waar men binnen de school
werkt. De leerteams blijven de hele beleidsperiode 2019-2023 actief.
Elk leerteam komt circa vier keer per schooljaar bij elkaar. De terugkoppeling naar het geheel
vindt plaats door de leden van het ontwikkelteam, zodat we binnen het hele team blijvend in
gesprek zijn over de schoolontwikkeling.
Elk leerteam heeft bij de thema’s streefdoelen ontwikkeld met vermelding van de acties die nodig
zijn om naar dit streefdoel in praktijk toe te werken. Alle acties lopen vanaf de start (in een bepaald
jaar) de hele schoolplanperiode door. (zie planning)
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5. Ontwikkelthema’s beleidsperiode 2019-2023
5.1.

Ontwikkelthema 1:

Op de Ds. G.H. Kerstenschool zijn leerlingen, teamleden en ouders bereid en in staat
verantwoordelijkheid te nemen in gedrag en leren richting zichzelf en de ander.
Streefdoel 1:
De leerlingen zijn in staat verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag, kunnen daarop
reflecteren en weten ontwikkelpunten te benoemen c.q. weten dit aan te passen.
Acties:
 Invoeren nieuwe SOVA-methode groep 1 t/m 8
- Het team volgt een tweedaagse cursus voor de implementatie van de nieuwe
methode en draagt vanaf dat moment zorg voor de implementatie ervan in de
groepen.
 Het verantwoord leren omgaan met materialen
- Leerlingen en leerkrachten maken met elkaar afspraken over het omgaan met
materialen en gereedschappen en de verzorging ervan.
 Persoonlijk plan gedrag
- De leerlingen maken hun eigen persoonlijk plan voor gedrag en leren hierop te
reflecteren.
Streefdoel 2:
Er is sprake van een stabiele/evenwichtige driehoeksverhouding “school – ouder – kind”, waarbij
iedereen verantwoordelijkheid / vertrouwen geeft aan en krijgt van de ander.
Acties:
 Het ouderpanel wordt verder ingericht waarbij de nadruk ligt op het werken aan een
vertrouwensrelatie.
 Er wordt in voldoende mate met ouders gecommuniceerd over het zorgbeleid in het
algemeen en over de zorgleerlingen in het bijzonder. (Meer SMART)
 Ouderparticipatie wordt georganiseerd met een keuzelijst.
Streefdoel 3:
Leerlingen, ouders en team zijn bewust medeverantwoordelijk voor het leerproces
Acties:
 Tijdens de ouderluistergesprekken wordt overleg gevoerd over het koppelen van
leerdoelen.
 Tijdens de kindgesprekken wordt met leerlingen gesproken over leerdoelen.
Streefdoel 4:
Leerlingen dienen elkaar als buddy, zowel bij leren als bij gedrag en spreken elkaar aan bij het
leren en bij ongewenst gedrag
Acties:
 In relatie tot de SOVA-methode ontwikkelen van afspraken.
 Leerlingen zijn buddy voor elkaar inzake leren.
 Leerlingen zijn buddy voor elkaar inzake gedrag.
Streefdoel 5:
Onze school straalt rust en structuur uit
Acties:
 Binnen onze school houden we ons aan de gezamenlijk vastgestelde tijden en staan
we voor keurig verzorgde ruimtes
- De collega’s zijn op tijd aanwezig op het werk.
- Pleinwacht is van wezenlijk belang, dus zijn we op tijd.
- De lunchpauze wordt op tijd beëindigd.
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-

5.2.

De lessen beginnen op tijd.
De school en de lokalen zijn schoon en aan kant.
Elke dag is er controle op tafels, laden en kasten.
De vloer is aan het eind van de dag vrij van rommel.

Ontwikkelthema 2:

Op de Ds. G.H. Kerstenschool heerst een professionele cultuur waarin sprake is van wederzijdse
afhankelijkheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid op alle interactieniveaus.
Streefdoel 1:
De leerkrachten hebben en houden de leerlingen samen in beeld gedurende de hele
schoolloopbaan.
Acties:
 Zorgdragen voor een professionele overdracht
- Informatie minimaal week van tevoren gereed, zodat de nieuwe leerkrachten ervan
kennis kunnen nemen
- Na 4/5 weken in het nieuwe jaar is er een check op de volledigheid
- Naast de informatie over de kinderen wordt ook informatie van de groep als geheel
toegevoegd.
- Kinderen verwoorden ook zelf wat de leerkracht, die ze in een volgend cursusjaar
krijgen, moet weten.
Streefdoel 2:
Binnen het team is sprake van een leer- en ontwikkelcultuur, waarin het vanzelfsprekend is dat
kennis en vaardigheden op de niveaus van team, ouders en leerlingen gedeeld en uitgewisseld
worden.
Acties:
 Nieuwe collega’s worden voldoende begeleid n.a.v. een inwerkplan
- Het inwerkplan nieuwe leerkrachten wordt definitief vastgesteld.
- Nieuwe leerkrachten geven feedback op de begeleiding.
 Delen van informatie is vanzelfsprekend
- Collega’s van hetzelfde leerjaar delen info rond lessen e.a.
- Collega’s van hetzelfde leerjaar overleggen frequent (één keer per maand) met
elkaar, met name rond allerlei praktische zaken.
 Drie keer per jaar wordt een zgn. leerjaargesprek georganiseerd
- Alle betrokkenen (leerkracht, intern begeleider, teamleider, onderwijsassistenten)
bespreken in gezamenlijkheid wat goed gaat en wat beter kan in een bepaald
leerjaar.
- Eén keer per jaar komt het functioneren van alle betrokkenen op de agenda tijdens
dit leerjaargesprek.
 Input / behoefte van de kinderen wordt meegenomen in het handelen van de leerkracht
- Kinderen vertellen tijdens de kindgesprekken welk handelen van de leerkracht van
belang is inzake hun gedrag.
- Het handelen van de leerkracht is gericht op leren in de groepssituatie waar
optimaal sprake is van veiligheid.
Streefdoel 3:
De wijze waarop feedback wordt gegeven en ontvangen draagt zichtbaar (ook in de groepen) bij
aan professionalisering.
Acties:
 Klassenconsultatie vanuit het (midden)management
- Directie, intern begeleiders, teamleiders en vakcoördinatoren plannen minimaal
één keer per schooljaar een bezoek aan alle groepen, waarbij vooraf het thema
wordt vastgesteld.
 Collega’s consulteren elkaar m.b.v. een kijkwijzer en voeren een nagesprek
- Teamleden functioneren als critical friend.
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- Vooraf wordt een thema en/of vakgebied vastgesteld
Coaching in het omgaan met feedback (4G-model)
- Collega’s kunnen feedback positief duiden en zien dit niet als aanval
Collegiale consultatie a.d.h.v. een ingebrachte leervraag van de collega
- Collega’s brengen een leervraag in. In het nagesprek wordt feedback gegeven
a.d.h.v. deze leervraag.

Streefdoel 4:
We houden ons in alle groepen aan de afspraken rond het leerproces van de kinderen.
Acties:
 Teambijeenkomst rond eenduidig didactisch handelen
- Tijdens een teambijeenkomst van midden- en bovenbouw worden meerjarige
afspraken gemaakt rond het didactisch handelen, waarbij het zgn. Zwols Model en
het Drieslagmodel leidend zijn.

5.3.

Ontwikkelthema 3:

Op de Ds. G.H. Kerstenschool benutten we de onderscheiden talenten op het gebied van hoofd,
hart en handen op alle interactieniveaus
Streefdoel 1:
Leerkrachten en leerlingen hanteren het principe “begeleid zelfstandig leren”
Acties:
 In de schoolplanperiode wordt het “begeleid zelfstandig leren” toegepast in de groepen
3 t/m 8.
- Vanaf 2019-2020 wordt er in groep 8 gestart met dit principe
- Vanaf 2019-2020 wordt gestart met één morgen per week
- In de overige jaren van het schoolplan wordt dit naar leerjaar en naar tijd uitgebreid
Streefdoel 2:
Leerdoelen en eindniveau worden optimaal afgestemd op de leerling
Acties:
 Team wordt geschoold in het toepassen van de taxonomie van Bloom
- Door een externe wordt een studiedag verzorgd rond deze taxonomie van Bloom
Streefdoel 3:
Leerlingen met talenten voor praktijkvakken krijgen eigen aanbod
Acties:
 Het leerteam oriënteert zich hoe een “klusklas” in te richten
 Vanaf het schooljaar 2021-2022 is er een eigen aanbod voor deze doelgroep
Streefdoel 4:
Onze school kent een goed functionerend gedifferentieerd huiswerkbeleid
Acties:
 Vanaf groep 6 (en in de toekomst vanaf groep 4) wordt er gewerkt met twee
verschillende huiswerkmenu’s
- Het huiswerkmenu wordt in overleg met de ouders vastgesteld
- Vanaf groep 6 wordt de leerling betrokken in de keuze van het huiswerkmenu
Streefdoel 5:
In de midden- en bovenbouw werkt men met keuzevakken in ateliers
Acties:
 In de ateliers wordt keuze geboden wat betreft de expressievakken, techniek en
cultuuronderwijs
- In de bovenbouw wordt gestart in 2019 en daarna verder uitgebouwd
- In de middenbouw wordt gestart in 2020 en daarna verder uitgebouwd
15
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5.4.

Ontwikkelthema 4:

De technologische ontwikkelingen binnen onze school worden voortdurend getoetst aan de
identiteit en kwaliteit van het onderwijs.

Streefdoel 1:
Het leerteam volgt en adviseert bij nieuwe technologische ontwikkelingen
Acties:
 Elk schooljaar worden 3 ICT-bijeenkomsten gepland, waarin deze zaken gedeeld
worden
- Uitwerken van de praktische kant, zoals software bij de hoofdvakken.
- Delen van artikelen en literatuur om meningsvorming een plaats te geven.

Streefdoel 2:
Op vastgestelde momenten werken aan bewustwording rondom media
Acties:
 Het leerteam bespreekt (wetenschappelijke) literatuur op de leerbijeenkomsten en
deelt dit met de rest van het team.
 De Notitie ‘Beleid mediagebruik’ wordt herzien en zo nodig jaarlijks aangepast
 Jaarlijks wordt er een serie lessen ‘mediawijsheid’ gegeven in de groepen 3 t/m 8 van
de school.
- Leerlingen leren verantwoord omgaan met de smartphone.
- We organiseren jaarlijks een media-avond voor zowel ouders als leerlingen,
waarbij verschillende onderwerpen afgewisseld worden.

Streefdoel 3:
Wij werken aan de gewenste ontwikkeling van eigen ICT-vaardigheden
Acties:
 Jaarlijks vinden er momenten plaats waarbij het team bijgeschoold wordt wat betreft
ICT-vaardigheden. Hierbij wordt gekeken waar de behoefte ligt en wat er vanuit
Colon aangeboden wordt.
- Eén van de coördinatoren ICT volgt de opleiding “Onderwijskundig ICT’er.”
- Op drie ICT-momenten is er aandacht voor vaardigheden team.
- We brengen de leerlingen ICT-vaardigheden bij volgens samengestelde leerlijn
ICT.

Streefdoel 4:
Aan het eind van elk schooljaar voldoen we binnen onze organisatie aan de dan geldende eisen
van de privacywetgeving.
Acties:
 Het kernteam ICT volgt de eisen van de privacywetgeving en deelt die binnen de
organisatie. Als belangrijke onderdelen noemen we:
- Rechten Parnassys
- Bewaartermijnen administratie
- Toestemmingsverklaringen
- Verwerkersovereenkomsten

Streefdoel 5:
Bepaalde facetten van gepersonaliseerd leren worden toegepast
Acties
 We bezinnen ons vanaf 2021 jaarlijks op het onderwerp gepersonaliseerd leren in
relatie tot de technologische ontwikkelingen.
- Literatuuronderzoek en praktijkonderzoek door Kernteam ICT.
- Het kernteam ICT presenteert de mogelijkheden op dit gebied.
- Het team bezint zich hierop en maakt eventuele keuzes..
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6. School en maatschappij
6.1.

Inleiding

Onze school vindt het van groot belang om oog te hebben voor en rekening te houden met de
maatschappelijke ontwikkelingen om ons heen. Wij doen dit alles vanuit Bijbelse uitgangspunten.
De Bijbel leert ons dat we slechts op doorreis zijn door dit leven en door deze maatschappij. Onze
school onderstreept wel ten volle de maatschappelijke opdracht van de christelijke school. Na de
beschrijving in de paragrafen 6.2. en 6.3. noemen we een aantal kwaliteitsaspecten die voor onze
school gelden.
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6.2.

Sociale en maatschappelijke ontwikkelingen

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke
ontwikkeling van de leerlingen. (lessen SOVA en lessen Actief burgerschap) We doen dit omdat
we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoordelijkheid dragende burgers.
Kwaliteitsaspecten
1. Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke
ontwikkeling van de leerlingen.
2. Onze school beschikt over een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling.
3. Onze school beschikt over een LVS voor sociaal-emotionele ontwikkeling.
4. We beschikken over normen: als meer dan 25% van de leerlingen uitvalt op een aspect (D/E), dan
volgen er groepsbrede acties.
5. We houden bij hoeveel leerlingen extra zorg of SOVA-les volgen vanwege opvallend score bij
afname van het PLVS.
6. Onze school biedt SOVA-lessen aan (intern) en weerbaarheidstraining (extern).

6.3.

Actief Burgerschap en Sociale cohesie

Onze visie luidt: leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze
school vindt het van belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden.
Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Wij vinden het belangrijk, dat onze
leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor
anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen
te leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en
verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving.
Kwaliteitsaspecten
1. We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke, evenwichtige mensen die respectvol (vanuit
duidelijke waarden en normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving.
2. We voeden onze leerlingen op tot mensen die actief betrokken willen zijn op de samenleving en
die gericht zijn op samenwerking.
3. We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect hebben voor
andere opvattingen en overtuigingen (o.a. religies).
4. We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee
voor het leven.
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7. Het leerstofaanbod op onze school
7.1.

Leerstofaanbod per vak in tabel

Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe
bieden we een passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal
en rekenen. Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van
onze leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs. Onze school biedt een onderwijsaanbod
aan dat past bij de wettelijke voorschriften.
- Ons aanbod is dekkend voor de kerndoelen
- Ons aanbod omvat de referentieniveaus taal en rekenen
- Ons aanbod richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling
- Ons aanbod past bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie
- Ons aanbod bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs
Onze school biedt (zie schema) de volgende vakken aan en gebruikt daarbij de beschreven
methodes en toetsen. Ons uitgangspunt is, dat we de referentieniveaus realiseren door het
gebruik van onderstaande methodes en gevalideerde toetsen.
Vak
Taal/lezen

Methodes
Taaloceaan
Taalactief
Blits
Nieuwsbegrip

Toetsinstrumenten
CITO-DMT
CITO-Avi
CITO-spelling
CITO-begrijpend lezen
Centrale Eindtoets
Methodetoetsen

Engels

Holmwoods kids
Holmwoods premium

CITO-Engels
Methodetoetsen

Rekenen

Wereld in Getallen
Rekentijgers

CITO-rekenen en wiskunde
Methodetoetsen

Geschiedenis

Venster op Nederland

Methodetoetsen

Aardrijkskunde

Geobas

Methodetoetsen

Natuuronderwijs

Wondering the world

Methodetoetsen

Wetenschap en techniek

Ontdekkasteel

Verkeer

Stoepie
Werkboeken VVN

Tekenen / handvaardigheid

Uit de Kunst

Muziek

Meer met muziek
Luisterland

Bewegingsonderwijs

Basislessen
Zeeuwse methode bewegingsonderwijs

Sociaal-emotionele ontw.

Leefstijl

Godsdienstonderwijs

Vertel het Woord

Burgerschap

Gebruik van diverse methodes

Culturele vorming

Kunstkabinet + eigen activiteiten
Aanbod KCE

Methodetoetsen
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7.2.

Taal- en leesonderwijs.

Het grootste deel van de lestijd wordt gebruikt voor taal-/leesonderwijs. Voor alle andere vakken
is taal van fundamenteel belang. Het technisch goed kunnen lezen staat daarbij op de eerste
plaats.
Kwaliteitsaspecten:
1. Onze school beschikt over een Kernteam Taal dat ontwikkelingen op het vakgebied taal initieert,
controleert en beoordeelt.
2. Twee taalcoördinatoren geven leiding aan dit Kernteam.
3. Ruim een derde van de onderwijstijd wordt besteed aan taal.
4. Voor elke groep worden halfjaarlijks streefdoelen vastgesteld voor technisch lezen, begrijpend
lezen en spelling. Voor het vaststellen van deze doelen zijn de schoolbrede streefnormen
richtinggevend en de laatst behaalde resultaten medebepalend.

7.3.

Rekenen en wiskunde

Elke dag wordt een uur besteed aan rekenen en wiskunde. We werken bij rekenen met
groepsplannen. Er is sprake van eenduidig didactisch handelen met het drieslagmodel als
uitgangspunt voor de rekendidactiek.
Kwaliteitsaspecten:
1. Onze school beschikt over een Kernteam Rekenen dat ontwikkelingen op het vakgebied rekenen
initieert, controleert en beoordeeld.
2. Twee rekencoördinatoren geven leiding aan dit Kernteam.
3. Elke dag wordt er minimaal 60 minuten rekenles gegeven.
4. Voor elke groep worden halfjaarlijks streefdoelen vastgesteld voor rekenen en wiskunde. Voor het
vaststellen van deze doelen zijn de schoolbrede streefnormen richtinggevend en de laatst behaalde
resultaten medebepalend.

7.4.

Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen
onze leerlingen breed ontwikkelen. Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde bij de
vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie, gezond gedrag en verkeer. In dit
leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze
problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren
zich op de natuurlijke leefomgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen
oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij en veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van
cultureel erfgoed.
Kwaliteitsaspecten
1. We beschikken over een moderne methode voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur
2. We besteden gericht aandacht aan gezond gedrag (via projecten)
3. We besteden gericht aandacht aan verkeersonderwijs

7.5.

Kunstzinnige vorming

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op
kunstzinnige en culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven
van de actuele kunstzinnige en culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen.
Daarnaast: wij vinden het van belang dat onze leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige
aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van muziek, van taal en beweging,
en daarop kunnen reflecteren. Tenslotte bieden we kunstzinnige vorming aan, omdat onze
leerlingen zich op die manier kunnen uiten (gevoelens en ervaringen).
Kwaliteitsaspecten
1. Binnen onze school is een Kernteam cultuur en een coördinator cultuur actief
2. Wij geven teken-, handvaardigheid- en muzieklessen. In de bovenbouw doen we dat deels in
ateliervorm.
3. Het kunstkabinet functioneert in de groepen van de midden- en bovenbouw frequent als verrijking
voor het cultuuronderwijs
4. Elk jaar wordt er een creamiddag met tien tot vijftien workshops georganiseerd voor de groepen 6
t/m 8. In de nieuwe beleidsperiode wordt dit uitgebreid naar de groepen 3 t/m 5.
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7.6.

Bewegingsonderwijs

Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding. Opvoeding is wat ons betreft
een zaak van hoofd, hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale
aspect: leren bewegen doe je altijd samen.
Kwaliteitsaspecten
1. We beschikken over een goed gefaciliteerd speellokaal voor de jongste leerlingen.
2. We besteden voldoende tijd aan lichamelijke opvoeding. (zie rooster)
3. Het bewegingsonderwijs wordt verzorgd door bevoegde docenten.
4. We maken gebruik van erkende methodes voor bewegingsonderwijs.

7.7.

Wetenschap en techniek

Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van
wetenschap en techniek. Wij willen daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te
besteden aan dit vakgebied. Bij de activiteiten wetenschap en techniek leren onze leerlingen al
samenwerkend aspecten die samenhangen met wetenschap en techniek te onderzoeken, te
ontdekken en te ontwerpen. We beschikken over een doorgaande lijn voor wetenschap en
techniek
Kwaliteitsaspecten
1. We hanteren een methode voor wetenschap en techniek. (ontdekkasteellessen)

7.8.

Engelse taal

Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang, omdat kennis van deze taal steeds
belangrijker wordt door de toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het
veelvuldige gebruik van nieuwe media.
Kwaliteitsaspecten
1. Er is een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. (Holmwoods)
2. Er wordt gebruik gemaakt van hoog gekwalificeerd materiaal.
3. Er is een Kernteam Engels actief, dat ontwikkelingen op het vakgebied Engels initieert, controleert
en beoordeelt.

7.9.

Les- en leertijd

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat het effectief gebruik
van de leertijd belangrijk is voor het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van
leertijd te voorkomen. In principe trachten we alle leerlingen in acht jaar de einddoelen
basisonderwijs te laten halen.
Kwaliteitsaspecten
1. Het lesrooster in Parnassys is leidend en bevat voldoende lestijd voor de vakken.
2. Het weekrooster is uiterlijk maandagmorgen 8.00u gereed.
3. De leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement.
4. Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland.
5. De leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften.
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8. Het personeelsbeleid
8.1.

Algemeen

Het personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De
bedoelde ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie(s) van de school, en aan de
vastgestelde competenties. Onze school heeft het personeelsbeleid beschreven in een
personeelsbeleidsplan. Bij dit personeelsbeleidsplan horen de volgende bijlagen: Procedure
werving en selectie en de Notities Deeltijdbeleid, Functiemix, Gesprekkencyclus en Taakbeleid.
Kwaliteitsaspecten:
1. We beschikken over een competentiebeschrijving voor leraren.
2. Onze gesprekkencyclus is gericht op ontwikkeling.
3. We onderhouden onze bekwaamheden op een effectieve wijze.
4. Het personeelsbeleid richt zich m.n. op de ontwikkeling van het pedagogisch-didactisch handelen
van de leraren.

8.2.

Bevoegd personeel

Op onze school werken bevoegde en bekwame directieleden, leraren en onderwijsassistenten.
Een uitzondering daarop vormen degenen die met een opleiding daartoe bezig zijn. Met hen wordt
bij de aanstelling afgesproken op welke termijn ze de bevoegdheid gehaald moeten hebben.
Het ontwikkelen van de bekwaamheid van de leraren verloopt daarnaast via de lijn startbekwaam,
basisbekwaam en vakbekwaam. De school besteedt veel tijd aan het intern opleiden van collega’s
en toekomstige collega’s (stagiaires).
Kwaliteitsaspecten
1. De school beschikt over twee en op termijn over drie studieloopbaanbegeleiders, waarvan er op
termijn twee Velon-geregistreerd zijn.
2. De school beschikt over een begeleidingsplan startende leerkrachten.
3. Binnen de school is een Kernteam Begeleiding actief.
4. De school is erkende opleidingsschool en werkt planmatig aan de doorontwikkeling daarvan.

8.3.

De schoolleiding

De schoolleiding wordt gevormd door de directeur en de adjunct-directeur van de school. In de
eerste plaats vindt de schoolleiding met name het onderwijskundig leiderschap van belang.
Daarnaast richt ze zich op het zorgen voor goede communicatie en op het adequaat organiseren
van de gang van zaken op school. De directie wil adaptief leiding geven, dat betekent dat ze daar
waar nodig en noodzakelijk rekening houdt met verschillen tussen leraren.
Kwaliteitsaspecten
1. De schoolleiding ontwikkelt innovatief beleid op grond van strategische keuzes.
2. De schoolleiding bepaalt in nauw overleg met het team, het toezichthoudend bestuur, de
medezeggenschapsraad en andere stakeholders de koers van de school.
3. De schoolleiding operationaliseert en implementeert beleid op een zorgvuldige wijze.
4. De schoolleiding ondersteunt de teamleden in voldoende mate.
5. De schoolleiding stimuleert initiatieven van de teamleden.
6. De schoolleiding heeft voldoende delegerend vermogen.
7. De schoolleiding zorgt voor een plezierig werk- en leerklimaat.

8.4.

Professionele cultuur

De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school
die gekenmerkt wordt door een professionele schoolcultuur. Speerpunt is de ontwikkeling van de
leraren. Daarbij zijn het verantwoordelijkheid nemen door de medewerker en het vertrouwen
geven door de schoolleiding van essentieel belang.
Kwaliteitsaspecten:
1. Binnen de school zijn de gehele schoolplanperiode vier leerteams actief rond een ontwikkelthema.
2. Elk leerteam initieert en organiseert ontwikkelingen en activiteiten.
3. De leraren handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school.
4. De leraren voelen zich medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en elkaar.
5. De leraren kunnen en willen met anderen samenwerken en zijn gericht op teambuilding.
6. De leraren bereiden zich adequaat voor op vergaderingen en bijeenkomsten.
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7.
8.
9.
10.

8.5.

De leraren voeren genomen besluiten loyaal uit.
De leraren zijn aanspreekbaar op resultaten en op het nakomen van afspraken.
De leraren zijn gericht op teambuilding.
De cultuur op de school is gericht op ontwikkeling.

Interne communicatie

Op onze school vinden we de interne communicatie van groot belang. We zijn gericht op het
creëren van betrokkenheid van de medewerkers op het werk en op de school om op die manier
de kwaliteit van de school te optimaliseren. Daarom zorgt de schoolleiding voor een heldere
vergaderstructuur. Qua communicatiegedrag vinden we de volgende kwaliteitsaspecten:
1.
2.
3.
4.

Zaken worden op de juiste plaats besproken.
Vergaderingen worden goed voorbereid.
Op vergaderingen is sprake van actieve deelname.
We geven elkaar respectvolle feedback en accepteren ook feedback van anderen.
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9. Het organisatiebeleid
9.1.

Organisatiestructuur

De leiding van de school is in handen van de directie, die bestaat uit twee leden. Samen met de
teamleiders en de coördinator zorg vormt de directie het managementteam. De dagelijkse leiding
van en de integrale verantwoordelijkheid voor de school/het onderwijs is in handen van de directie.
Bij de uitvoering van de zorg zijn naast de coördinator nog twee uitvoerende interne begeleiders
actief. De teamleiders (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) geven samen met de interne
begeleiders leiding aan hun team van groepsleerkrachten en onderwijsassistenten. De collega’s
van de interieurverzorging worden aangestuurd door de directie.

9.2.

Financieel beleid

De wet- en regelgeving vanuit de overheid zijn leidend voor ons financieel beleid. Onze school
heeft de hoofdpunten van het financieel beleid beschreven in een financieel beleidsplan. Eens per
twee jaar wordt dit beleid geëvalueerd en (indien nodig) bijgesteld.
Kwaliteitsaspecten:
1. Het financieel beleidsplan wordt elke twee jaar geëvalueerd.
2. De school houdt zich aan hetgeen beschreven is in het Handboek Administratieve Organisatie.
3. De directie zorgt drie keer per jaar voor een financiële rapportage aan het toezichthoudend bestuur.
4. Het toezichthoudend bestuur keurt in haar decembervergadering de begroting voor het nieuwe jaar
goed en wijst in haar voorjaarsvergadering een accountant aan.
5. Het weerstandsvermogen is minimaal 20%
6. Naast de rijksbijdrage ontvangt de school gelden vanuit het samenwerkingsverband Berséba,
vanuit de vrijwillige ouderbijdrage en vanuit kerkelijke collecten.

9.3.

Groeperingsvormen

De school deelt het standpunt dat het leerstofjaarklassensysteem zijn resultaat bewezen heeft.
De onderwijsbehoefte van de leerlingen kan ertoe leiden dat in bepaalde gevallen afgeweken
wordt van dit systeem. De leerling is belangrijker dan het systeem.

9.4.

Schoolklimaat en oudercontacten

Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen
en de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig
samenwerken is. Onze school is een school die open staat voor ouders. Daarom proberen we
ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken.
Kwaliteitsaspecten
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 per week (groep 1 t/m 4) of per maand (groep 5 t/m 8) een nieuwsbrief.
5. De school organiseert jaarlijks vijf contactmomenten.
6. De school organiseert jaarlijks ouderavonden. (thema-avonden)
7. De school informeert ouders voldoende over de ontwikkeling van hun kind.
8. De school informeert ouders voldoende over de schoolontwikkeling.
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9.5.

Veiligheid

De school heeft haar beleid t.a.v. veiligheid beschreven in een veiligheidsplan. In dit plan wordt
beschreven hoe de school actief is t.a.v. fysieke veiligheid, sociale veiligheid en psychische
veiligheid.
Kwaliteitsaspecten:
1. De leerlingen voelen zich veilig.
2. De leraren voelen zich veilig.
3. De ouders zijn tevreden over de veiligheidssituatie.
4. De school beschikt over veiligheidsbeleid.
5. De school beschikt over een aanspreekpunt inzake veiligheid.
6. De school bevraagt leerlingen, leraren en ouders systematisch over aspecten m.b.t. veiligheid.
7. De school hanteert een incidentenregistratie.
8. De school hanteert een ongevallenregistratie.
9. De school evalueert jaarlijks de incidenten en ongevallen aan de hand van de registraties.

9.6.

Samenwerking

Onze school werkt effectief samen met voorschoolse voorzieningen, andere basisscholen binnen
het samenwerkingsverband, andere scholen binnen het dorp, de scholen voor voortgezet
onderwijs, de leerplichtambtenaar, het schoolmaatschappelijk werk, de schoolbegeleidingsdienst
en de jeugdarts van de GGD.
Kwaliteitsaspecten:
1. We overleggen structureel met voorschoolse voorzieningen.
2. We overleggen structureel met VO-scholen.
3. We beschikken over beleid m.b.t. (tussentijdse) overgang naar een andere school.
4. We betrekken ouders bij de overgang van hun kind naar een andere school.
5. We werken samen met diverse ketenpartners.
6. We werken samen met zo’n 30 andere scholen in het samenwerkingsverband Berseba. (in het
kader van passend onderwijs)

9.7.

Peutergroep

Binnen de school is een peutergroep ingericht. De samenwerking bestaat uit een regelmatig
overleg over het onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen), het educatief handelen en de zorg
en begeleiding. We onderhouden een goede relatie met de peuterspeelzalen. Vroegsignalering is
één van onze speerpunten. In alle gevallen van plaatsing op de basisschool is er sprake van een
warme overdracht.
Kwaliteitsaspecten:
1. We beschikken over doorgaande leerlijnen qua aanbod.
2. Het educatief handelen is op elkaar afgestemd.
3. De zorg en begeleiding is op elkaar afgestemd.
4. Er is in alle gevallen sprake van een warme overdracht.

9.8.

Voor-, tussen- en naschoolse opvang

Onze school beschikt over interne voorzieningen met betrekking tot de tussenschoolse opvang.
De voor- en naschoolse opvang is via de bovenschoolse organisatie Colon geregeld.

9.9.

Zorg en Ondersteuning

We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Daarom
zorgen we ervoor dat we onze leerlingen kennen en dat we hun ontwikkeling nauwlettend volgen.
De school beschikt over een schoolondersteuningsprofiel, waarin de basisondersteuning staat
beschreven en de extra ondersteuning voor leerlingen die een specifiek aanbod nodig hebben.
In het schoolondersteuningsprofiel staan ook onze ambities beschreven. Om te zorgen voor het
juiste onderwijs voor elke leerling zijn er leerlingenbesprekingen, groepsplanbesprekingen en
opbrengstgesprekken.
Kwaliteitsaspecten:
1. De leraren kennen de leerlingen.
2. De school zet valide toetsen in om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen.
3. De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben.
4. Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind.
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5.
6.
7.
8.

Externe partners worden, indien noodzakelijk, betrokken bij de zorg voor leerlingen.
De school voert de zorg planmatig uit.
De school gaat zorgvuldig de effecten van de zorg na.
De zorgcoördinator is samen met de intern begeleiders verantwoordelijk voor optimale uitvoering
van de zorg en begeleiding.

9.10. Afstemming
Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften
van de leerlingen. Eén en ander is geborgd door het werken met groepsplannen.
Kwaliteitsaspecten:
1. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus.
2. De leraren zorgen voor differentiatie bij de verwerking.
3. De leraren stemmen hun onderwijs af op (de behoeften van) groepjes leerlingen. (basis-meer-weer)
4. De leraren stemmen hun onderwijs af op (de behoeften van) individuele leerlingen.

9.11. Extra ondersteuning
Wanneer het nodig is om een leerling een eigen leerlijn te geven, omdat het niveau van de leerling
afwijkt van de leeftijdsgenoten, krijgt deze leerling een OPP. Het OPP beschrijft welke leerstof die
leerling krijgt aangeboden, welke doelen er zijn gesteld en welke begeleiding en ondersteuning
de school aanbiedt.
Kwaliteitsaspecten:
1. Het SOP beschrijft wanneer een leerling een eigen leerlijn krijgt.
2. Het SOP beschrijft wat we verstaan onder extra ondersteuning.
3. Het SOP beschrijft welke extra voorzieningen we hebben voor leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte.
4. De school stelt een OPP op voor leerlingen die een eigen leerlijn hebben.
5. Het OPP wordt 2 x per jaar geëvalueerd met alle betrokkenen en (indien nodig) bijgesteld.

9.12. Talentontwikkeling
Omdat onze school oog heeft voor talenten van leerlingen is er sinds een aantal jaren een
verrijkingsklas. Daarin krijgen hoog- en meerbegaafden een extra leerstofaanbod. Daarnaast
onderzoekt de school hoe ze activiteiten kan opzetten in de groepen.
Kwaliteitsaspecten:
1. Binnen de school is een Kernteam Talent actief dat ontwikkelingen initieert, controleert en
beoordeelt.
2. Een coördinator talentontwikkeling geeft leiding aan dit Kernteam.
3. De leraren signaleren en registreren talenten bij hun leerlingen.
4. De leraren stemmen hun aanbod en organisatie af op specifieke talenten van kinderen.
5. Er is beleid ontwikkeld t.a.v. de verrijkingsklas.
6. In de reguliere groepen is een verrijkingsaanbod voor hoog- en meerbegaafden.

9.13. Passend onderwijs
Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. De school heeft een zorgplicht
en wil (indien de mogelijkheden er zijn) zoveel mogelijk kinderen van het dorp plaatsen binnen het
reguliere onderwijs. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in bepaalde
gevallen op het geven van extra ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage)
hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en niet kunnen geven.
Kwaliteitsaspecten:
1.
2.
3.
4.

Onze school beschikt over een actueel ondersteuningsprofiel. (SOP)
Onze school biedt basisondersteuning.
De school heeft beschreven welke mogelijkheden er zijn voor extra ondersteuning.
De interne begeleiders en de talentcoaches werken regionaal samen aan passend onderwijs.
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10. Zorg voor kwaliteit
10.1. Kwaliteitszorg
Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning
beoordelen en verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve
wijze. Samen met het team (en in het perspectief van onze streefdoelen en actuele
ontwikkelingen) stellen we op basis daarvan verbeterpunten vast. Daarbij gaat het altijd om
keuzes; we gaan uit van het principe: niet het vele is goed, maar het goede is veel. De gekozen
verbeterpunten worden daarna verwerkt in het jaarplan en uitgewerkt door het betreffende
leerteam. De directie monitort de voortgang. Aan het eind van het jaar evalueren we de
verbeterplannen en verantwoorden we ons over onze werkzaamheden.
Kwaliteitsaspecten:
1. Wij beschikken over een meerjarenplanning voor kwaliteitszorg.
2. Wij beschikken over toetsbare doelen bij de diverse beleidsterreinen.
3. Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leraren, toezichthouders,
auditors en de inspectie.
4. Wij werken planmatig aan verbeteringen.
5. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn.
6. Wij rapporteren aan belanghebbenden.

10.2. Kwaliteitscultuur
Op onze school geven we gestalte aan onderwijskundig leiderschap. We zijn sterk gericht op het
steeds verbeteren van onze persoonlijke kwaliteit (zowel directie als team). Het uitgangspunt voor
onze professionalisering is onze visie die vertaald is in ambities, nl. het toegroeien naar een
professionele leergemeenschap.
Kwaliteitsaspecten:
1. De schoolleiding is sterk gericht op de ontwikkeling van het team.
2. De schoolleiding heeft zicht op de sterke kanten en de verbeterpunten van de leraren (en het team
als geheel).

10.3. Verantwoording en dialoog.
Op onze school betrekken we ook externen bij de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit. (zie
kwaliteitszorg) Ieder jaar stellen we een jaarplan op (o.b.v. ons schoolplan) met onze
verbeterdoelen. Voor de hele beleidsperiode is de jaarlijkse kwaliteitskalender leidend. Op basis
van ontwikkelingen (jaarplannen) kunnen items aan de kwaliteitskalender worden toegevoegd.
Kwaliteitsaspecten:
1. Onze school stelt jaarlijks een jaarplan vast.
2. Onze school stelt jaarlijks de kwaliteitskalender vast
3. Onze school betrekt haar stakeholders bij de kwaliteitszorg. (bepaling en beoordeling)
4. Onze school betrekt externen bij de kwaliteitszorg. (bepaling en beoordeling)
5. Onze school stelt jaarlijks een jaarverslag op.

10.4. Wet- en regelgeving
Onze school heeft kennis genomen van de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor wat
betreft wet- en regelgeving.
Wij houden ons aan de volgende eisen:
1. De schoolgids leveren wij tijdig aan bij de inspectie.
2. De schoolgids voldoet aan de eisen die de inspectie stelt.
3. Het schoolplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie.
4. Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt.
5. Het schoolondersteuningsprofiel leveren wij tijdig aan bij de inspectie.
6. Het schoolondersteuningsprofiel voldoet aan de eisen die de inspectie stelt.
7. Wij programmeren voldoende onderwijstijd.
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10.5. Inspectiebezoeken
Onze school heeft in 2015 bezoek gehad van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie heeft toen
geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school op orde is: onze school heeft een
basisarrangement (voldoende). Aan bepaalde actiepunten is in de achterliggende periode gewerkt.
In het schooljaar 2020-2021 staat de school voor een volgend inspectiebezoek ingepland. Onze
school is zeer tevreden over de contacten met de onderwijsinspectie en over het nieuwe beleid,
waarin ruimte is voor eigen keuzes.

10.6. Tevredenheid leraren
Eens per 4 jaar wordt de vragenlijst Arbomeester afgenomen; eveneens eens per vier jaar is er
een tevredenheidsonderzoek onder het team. Verder is er elke drie jaar een
functioneringsgesprek waar de arbeidstevredenheid een agendapunt is.
Het team is zeer tevreden over de arbeidsomstandigheden, de aansturing, het bestuur e.a.
Tekortkomingen worden benoemd en omgezet in actiepunten.

10.7. Tevredenheid ouders
De vragenlijst voor Ouders (WMK) is afgenomen in april 2019. De vragenlijst is ingevuld door ouders
van de school. Het responspercentage was 53%. De ouders zijn gemiddeld genomen tevreden over
de school. De gemiddelde score van de 12 verschillende beleidsterreinen is 3,27 (op een 5puntsschaal). Slechts één onderdeel scoorde met 2,98 onder de gestelde norm van 3,00.
Actiepunten zijn geformuleerd op de volgende beleidsterreinen:

Beleidsterrein

Onderwerp

Actiepunt

Kwaliteitszorg
Aanbod
Tijd
Zorg en begeleiding

Ouderbetrokkenheid
Leren plannen en leren leren
Huiswerk
Communicatie

Zorg en begeleiding

Aandacht

Zorg en begeleiding

Zorgbeleid

Uitbouwen ouderpanel
Instructie in de groepen
Opzetten gedifferentieerd huiswerkbeleid
Beleid opzetten voor beter contact tussen
ouders, interne begeleiders en leerkrachten
rond zorgleerlingen
Eerdere signalering van zwakke leerlingen en
betere afstemming
Herzien document doubleren en versnellen

29

Schoolplan 2019-2023

