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Inleiding 
 

 
Doel schoolplan 
Dit schoolplan is het beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzes we voor de nabije toekomst 
van het onderwijs op de Mariaschool gemaakt hebben.  
De wettelijk vastgestelde kerndoelen zijn medebepalend voor de inhoud van ons onderwijs. 
 
We geven aan hoe we de kwaliteit van ons onderwijs bewaken en welke verbeteringen we op grond 
van de interne analyse willen aanbrengen in de nabije toekomst. 
 
Het schoolplan geeft aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met 
het onderwijs op onze school en aan welke ontwikkelingen we in de komende periode gaan werken. 

 

Samenhang in het schoolplan 
Het schoolplan van onze school heeft een grote samenhang met de schoolgids en het jaarverslag. 
Alle beleidsuitspraken die in het schoolplan zijn opgenomen en de daaruit voortvloeiende activitei-
ten zijn gebaseerd op de visie van het schoolteam, gedragen door de ouders en vastgesteld door het 
bestuur. Om samenhang te waarborgen en ons niet te verliezen in details hebben we op basis van 
onze visie een beperkt aantal strategische keuzes gemaakt. 
 

Totstandkoming 
Het schoolteam heeft onder leiding van de directie gewerkt aan de totstandkoming van het school-
plan.  
In eerste instantie zijn gegevens verzameld, die duidelijk maakten, welke positie de school aan het 
einde van de schoolplanperiode 2015-2019 innam op de verschillende beleidsterreinen. Daarbij is 
gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 

• De evaluatie van het schoolplan 2015-2019 van de school. 

• De meest recente inspectierapport van 2018. 

• Tevredenheidsmetingen van ouders, leerlingen en medewerkers van 2018. 

• De jaarlijkse evaluaties van de actieplannen. 

• Analyse van de opbrengsten en/of resultaten van methodeonafhankelijke toetsen. 

• De sterkte-zwakteanalyse  

• De jaarverslagen 

• De methode vervangingskalender 
 
Op basis van deze gegevens en informatie over nieuwe en op handen zijnde ontwikkelingen heeft 
het schoolteam voor de grote lijnen de keuzes gemaakt.  
 
Het schoolteam stelt zich onder leiding van de directie verantwoordelijk voor de uitvoering van dit 
schoolplan in de komende vier jaar. 
Het bevoegd gezag stelt zich door middel van de akkoordverklaring verantwoordelijk voor het on-
dersteunen en bewaken van hetgeen in het schoolplan is beschreven. 
Het bevoegd gezag stelt zich garant voor het gericht inzetten van middelen voor het ondersteunen 
van dit schoolplan. 
De directie stelt het schoolbestuur jaarlijks op de hoogte van de bereikte doelen door middel van 
een jaarverslag. 
 

Samenhang met andere documenten 
De schoolgidsen in de periode 2015-2019 worden samengesteld op basis van de inhouden van het 
schoolplan. 
In dit schoolplan verwijzen we naar de volgende documenten, die aanwezig zijn op onze school: 

• Kwaliteitshandboek (SKOP) 

• Personeelsbeleidsplan (SKOP) 

• Mobiliteitsplan (SKOP) 

• Strategisch beleidsplan bestuur (SKOP) 
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• Schoolgids (Mariaschool) 

• Jaarplan en jaarverslag (Mariaschool) 

• Schoolondersteuningsplan Mariaschool 

• Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Delflanden 
 
 

Vaststelling 
Het schoolplan is vastgesteld door het schoolteam:  
 
 

 
 
Karen de Groot 
Directeur  
 
 
Met het schoolplan is ingestemd door de MR van de school: 

 
 
 
 
 
 
Mevr. W.G.M. van Dam-Franke 

Voorzitter van de MR: 
 
 
Het schoolplan is vastgesteld door het bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker: 
 

 
 
 
 
 

Drs. H.A. Hooijmans 
Directeur-bestuurder 
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1 Uitgangspunten van het bestuur 
 
 
De Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker vormt het bevoegd gezag van onze school Naast onze 
school vallen ook de Josephschool, Johannesschool, Het Spectrum en de Keizerskroon in de ge-
meente Pijnacker-Nootdorp onder dit bevoegd gezag. 
 
Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker zet zich in voor eigentijds onderwijs van hoge kwaliteit.  
Onderwijs op katholieke grondslag, gebaseerd op normen en waarden vanuit de christelijke traditie 
en vormgegeven door mensen, die zich betrokken voelen bij dat wat kinderen nodig hebben om op 
te groeien tot zelfstandige, verantwoordelijke mensen. 
 

1.1 Inleiding 
Ter voorbereiding op de schoolplanperiode 2019-2023 heeft het bestuur volgens een vooraf vastge-
steld traject de strategieën op bestuursniveau bepaald voor de komende schoolplanperiode. Deze 
zijn kader stellend voor het op te stellen schoolplan van onze school.  
Alvorens het strategisch beleid definitief vast te stellen is hierover overlegd met het directieberaad 
en hebben teams de gelegenheid gehad adviezen uit te brengen.  
De GMR heeft instemming verleend aan dit strategisch beleidsplan voor de periode 2019-2023. 
 
Hetgeen hierna volgt zijn de essenties van het geformuleerde beleid. Het strategisch beleidsplan 
van de SKOP omvat een ongebruikelijke tijdspanne van 6 jaar. De reden hiervoor is gelegen in het 
feit dat we het strategisch beleidsplan en de schoolplannen in de tijd synchroon wilden laten lopen.  
2018 -2020: De korte termijn, de eerste fase van de planperiode.  
2020 -2024: De langere termijn waarin de hoofdlijnen zijn uitgezet. Deze hoofdlijnen zullen worden 
uitgewerkt na evaluatie van de eerste fase en kunnen worden beïnvloed door voortschrijdend in-
zicht en ontwikkelingen.  
 
 

1.2 Wie zijn we?  
De Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker verzorgt op vijf scholen (de Josephschool, de Maria-
school, de Johannesschool, Het Spectrum en De Keizerskroon) in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 
onderwijs op Katholieke grondslag. De kernwaarden van de SKOP zijn: Betrouwbaar – deskundig – 
verantwoordelijk – betrokken– in beweging  
 
 

1.3 Missie  
De Stichting Katholiek Onderwijs zet zich in voor hoogwaardig onderwijs in een veilige, uitnodi-
gende en avontuurlijke leeromgeving met evenwichtige aandacht voor kwalificatie (kennis – vaardig-
heden – houding), socialisatie (cultuur - tradities - praktijken) en persoonsvorming (identiteit en 
subjectivering).  
 
 

1.4 Visie voor de komende planperiode  
De komende planperiode zet de SKOP in op het versterken van het professioneel zelfbewustzijn van 
de medewerkers. Ieder kind is toegerust voor de eigen ontwikkeling en nieuwsgierig en gemotiveerd 
om te leren en ontwikkelen. Om dat potentieel tot ontwikkeling te laten komen is erkenning van de 
individuele ontwikkelvraag, uitdaging, ondersteuning en ruimte nodig.  
 
Leren gebeurt in interactie en dat vraagt (in ons onderwijs):  

• Een relatie met medeleerlingen en een relatie met leerkrachten die kennis, vaardigheden en atti-
tude van het vak verstaan. 

• Medewerkersbereidheid tot- en een cultuur van leren 

• Leiderschap met vertrouwen in vakmanschap, dat leerkrachten faciliteert en de randvoorwaarden 
creëert voor inspiratie, moreel kompas, waardering en erkenning.  
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• Bestuur (en toezicht) vanuit zorg voor continuïteit, kwaliteit en richting. Met oog voor de balans 
tussen de maatschappelijke opdracht van scholen (legitimiteit of bedoeling), de professionele ge-
drevenheid van de medewerkers (bezieling, passie) en de zakelijke realiteit (legaliteit, begren-
zing).  

 
 

1.5 Start, waar staan we nu? 
 
Relatie vorige planperiode  
In de vorige planperiodes is ingestoken op de ontwikkeling van talenten. Talenten ontwikkelen zich 
in een context en cultuur. Deze planperiode wordt de context en de cultuur geschetst en vormgege-
ven waarin talenten zichtbaar worden, zich versterken en ontwikkelen en aangewend kunnen wor-
den om sterke punten van de organisatie te worden. We doen dit voortbouwend op de in gang ge-
zette ontwikkelingen en binnen de huidige context.  

 
Zelfstandigheid  
De SKOP is een kleine compacte organisatie met vijf scholen en een gezonde organisatie. Uitgangs-
punt is dat de SKOP groot genoeg is om klein te blijven, mits de deskundigheid op de scholen en de 
ondersteuning vanuit het bestuurskantoor daartoe goed is uitgerust. Directeuren zijn integraal ver-
antwoordelijk voor de organisatie, het personeel en het onderwijs en worden vanuit het bestuurs-
kantoor ondersteund op diverse expertise gebieden. In de vorige planperiode werd aangegeven dat 
meer deskundigheid op bestuursniveau noodzakelijk was. In de achterliggende planperiode is dat 
ten dele gerealiseerd, ook in de komende periode is dit een aandachtspunt.  

 
Samenwerking  
De SKOP werkt op diverse niveaus samen met andere partijen. Diverse samenwerkingsvormen zijn 
inmiddels heel gebruikelijk op het terrein van onderwijs en opleiden, huisvesting, inkoop, eigen risi-
codragerschap en gemeente. Deze samenwerking zal op diverse terreinen in de toekomst intensie-
ver worden en uitgebreid worden met meerdere partners, bijvoorbeeld rondom ICT, vervanging en 
wellicht ook rondom de kennisrotonde of leergemeenschappen.  

 
Proces om te komen tot ons strategisch beleid  
In 2016 is met het directieteam een evaluatie van het vorige plan gestart en is vervolgens een pro-
ces op gang gekomen waarin met directeuren, leerkrachten ouders en bestuur is gesproken over de 
stichting nu en in de toekomst. Dit heeft geleid tot de keuze van de volgende thema’s:  

 
• Professionele cultuur:  

• Vertrouwen in vakmanschap;  

• Leidinggeven aan schoolontwikkeling.  

• IKC-ontwikkeling; 

• SKOP als zelfstandige organisatie; 

• Governance  

 
Deze thema’s staan in de nieuwe beleidsperiode centraal en worden aangevuld met:  
Kernwaarden geven richting aan het handelen. Komende planperiode zullen we de waarden vatten 
in richtingwijzers waaraan we het handelen kunnen toetsen.  

 
1.6 Waar we willen staan in 2024? 
 
1. Professionele cultuur  
 
a. Vertrouwen in vakmanschap: medewerkers van de SKOP hebben een groot professioneel zelfbe-
wustzijn vanuit hun vakmanschap. Dit is op de volgende wijze zichtbaar in het professionele hande-
len.  
 
Een medewerker van de SKOP: 

• Draagt de normen en waarden (en attitude) van de beroepsgroep uit  

• Werkt volgens kennis en vaardigheden vastgesteld door de beroepsgroep  
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• Kent en onderschrijft de visie van de SKOP op goed onderwijs 

• Handelt volgens de richtingwijzers van de SKOP neemt gevraagd en ongevraagd initiatieven tot 
(onderwijs-)verbetering 

• Participeert in school overstijgende activiteiten 
  

b. Leidinggeven aan schoolontwikkeling: Medewerkers met leidinggevende verantwoordelijkheden 
(waaronder bestuur en directie) werken vanuit het vertrouwen in vakmanschap bij alle medewer-
kers. Dit is op de volgende wijze zichtbaar in het professionele handelen.  
De leidinggevende: 

• Kan omgaan met en handelen binnen de eigen professionele ruimte  

• Hanteert de werkwijze van ‘kort cyclisch werken’ en ‘werken met succesmaten’  

• Toont innovatief en ondernemend gedrag 

• Realiseert professionele ruimte voor individuele leerkrachten en het team 

• Kan handelen met professioneel zelfbewustzijn 

 
2. IKC-vorming 
De SKOP onderschrijft de visie op IKC-vorming die met openbaar onderwijs, pc-onderwijs en ge-
meente is opgesteld in 2016. IKC-vorming op SKOP-scholen vindt plaats in het tempo van dit plan.  

 
3. SKOP als zelfstandige organisatie  
‘Groot genoeg om klein te blijven’ De doelstelling van de SKOP is om zelfstandig te blijven, mits 
kwaliteit (van onderwijs en goed werkgeverschap), continuïteit en legitimiteit niet in het geding ko-
men.  

 
4. Governance  
De SKOP heeft haar bestuur en toezicht zodanig ingericht dat zowel professionele sturing als profes-
sioneel toezicht gewaarborgd zijn. Bestuur en toezicht dienen te passen bij de strategische ontwik-
keling van de gehele organisatie. De randvoorwaarden (staf ter ondersteuning op het gebied van on-
derwijskwaliteit, HRM, financiën en administratie) zijn kwalitatief en formatief passend. Het toe-
zicht is doorontwikkeld van resultaatgericht naar waardengericht. De relatie tussen bestuur en toe-
zicht is rol zuiver i.p.v. rolvast, de onderlinge dialoog wordt gevoerd op basis van dilemma’s i.p.v. 
informatie. De beleidsvoornemens zijn vastgelegd in een strategisch beleidsplan. 
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2 De opdracht van onze school 
 

 
2.1 Inleiding 
De Mariaschool is in 1928 gebouwd aan de Oostlaan en was tot de zestiger jaren bedoeld voor lager 
onderwijs voor meisjes. Daarna mochten ook de jongens de school bezoeken. De kleuters zaten nog 
in een eigen gebouw. Pas vanaf 1 augustus 1985 werden beide scholen samengevoegd onder de 
naam Mariaschool. Tot november 1993 bleef de school gehuisvest aan de Oostlaan. Toen werd het 
gebouw verlaten en trokken we in het huidige schoolgebouw aan de Ru Parésingel. Door de verhui-
zing naar Klapwijk groeide de school met 8 groepen uit tot een school met 20 groepen.  Ondanks 
deze snelle groei is de Mariaschool altijd een school met het gezellige dorpse karakter gebleven en 
dat willen we ook graag blijven. Op dit moment (schooljaar 18-19) hebben we 16 groepen. 
 
Al enkele jaren hebben we op de teldatum zo’n kleine 400 leerlingen. De gemeentelijke prognoses 
wijzen uit dat dit aantal zal afnemen. Tot nu toe valt dit echter wel mee. Vooral nieuwe instroom 
vanuit de wijk Tolhek en Ackerswoude compenseerde de te verwachte afname.  
 
We zijn een open katholieke school. In het schooljaar 2014-2015 bezochten volgens opgave van ou-
ders 22 % katholieke kinderen onze school en 78 % niet katholieke kinderen. We verwachten dat het 
percentage katholieke kinderen verder terug zal lopen. 
 
Er zijn in de wijk Klapwijk weinig allochtone kinderen. Onze school is wat dat betreft een afspiege-
ling van de wijk waarin we staan en kan getypeerd worden als een school met grotendeels autoch-
tone leerlingen. Het opleidingsniveau van de ouders is boven gemiddeld. Er zijn wat onze leerling 
populatie betreft geen aparte maatregelen nodig m.b.t. taalverwerving. Wel constateren we bij 
onze populatie kinderen een toename van gedrags- en leerproblematieken. Het is onduidelijk of dit 
te wijten is aan een betere signalering of dat er ook daadwerkelijk van een toename sprake is. 
 
De Mariaschool is één van de vijf scholen van de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker. De direc-
teuren van de scholen werken nauw samen in het directieteam onder leiding van de algemeen di-
recteur/bestuurder. We werken met een eenhoofdig college van bestuur gevormd door de directeur 
bestuurder. Het toezichthoudend bestuur bestaat uit enkele (ex)ouders van onze scholen en enkele 
neutraal betrokkenen. 
 
Het managementteam van onze school bestaat uit een directeur, twee bouwcoördinatoren en twee 
ib’ers. Er zijn achtentwintig leerkrachten werkzaam bij ons op school. De meeste van hen zijn be-
last met de begeleiding van de groepen maar ook taken als: interne begeleiding, remedial teaching, 
opleiden in de school en ict worden door deze leerkrachten verricht. Verder hebben we een vak-
leerkracht gymnastiek, twee onderwijsassistenten, een administratieve kracht en een conciërge.  
 
 

2.2 Onze missie 
Wij zijn de school in de wijk. We willen een school zijn waarin leren en plezier hand in hand 
gaan. 
 
 

2.3 Onze visie 
We zien het als belangrijkste taak een klimaat te scheppen waardoor kinderen met plezier naar 
school komen en ze een goede basis mee te geven voor hun toekomst in een maatschappij die volop 
in ontwikkeling is.  
 
We begeleiden de kinderen vanuit onze eigen katholieke geloof en levensovertuiging en leren en la-
ten ze ervaren dat waarden, normen, respect en zorg voor elkaar en de ander, juist in deze com-
plexe en zich snel ontwikkelende maatschappij belangrijk en waardevol is.   
Kinderen verschillen en zijn stuk voor stuk uniek en daar houden we in ons onderwijs waar mogelijk 
rekening mee.  
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Vanuit de gedachte dat kinderen niet alleen verschillend zijn maar ook verschillend leren, maken 
we gebruik van de verschillende intelligenties die kinderen hebben (Meervoudige intelligentie). Ver-
der willen we door het werken in het circuit (zelfstandig werken) en situaties waarbij kinderen mo-
gen samenwerken (coöperatief leren) de betrokkenheid bij en de motivatie voor hun eigen leren 
vergroten. We willen kinderen geleidelijk medeverantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces. 
Dit betekent dat we kinderen stimuleren maar ook leren om zelfstandig te werken en verantwoor-
ding te nemen voor hun eigen leren en te reflecteren op hun eigen werk. Kinderen groeien op in een 
internationale maatschappij. Zij worden op jonge leeftijd al geconfronteerd (computer/televi-
sie/games) met vreemde talen. Voor hen is dat gewoon en spelenderwijs maken ze daar gebruik 
van. Wij schenken hier ook op school aandacht aan door vanaf groep 1 Engels aan te bieden. 
 
School is voor ons méér dan rekenen en taal. We dagen kinderen uit maar bieden ook gelegenheid 
om zich veelzijdig te ontwikkelen. Lichamelijke ontwikkeling, sociale ontwikkeling en creatieve ont-
wikkeling krijgen naast de cognitieve ontwikkeling ruime aandacht.  
 
Basiskennis is belangrijk maar heeft weinig waarde wanneer het kind niet beschikt over de verschil-
lende vaardigheden om de noodzakelijke basiskennis zich eigen te maken. We zien dat door actuele 
ontwikkelingen basiskennis snel veroudert maar gelukkig geldt dit niet of in mindere mate voor de 
vaardigheden. Vandaar dat we ruime aandacht besteden aan de vaardigheden om kennis toeganke-
lijk te maken.  
 

2.4 SWOT analyse en confrontatiematrix 
Een inventarisatie van de gegevens voortkomend uit: evaluatie oude schoolplan, enquêtes onder 
personeel, leerlingen en ouders, bevindingen inspectie en jaarverslagen, hebben de volgende SWOT 
analyse  opgeleverd:  
 
Sterkte (intern) 

1. Team: Samenwerking, collegialiteit, goede sfeer, gezonde werkdruk, openheid en inzet. 
2. Structuur: Communicatie/organisatie: duidelijkheid, goed geleid, strak met ruimte voor ei-

gen invulling 
3. Populatie: Leuke leerbare kinderen en betrokken ouders. Fijne sfeer met rust, gezelligheid 

en aandacht voor elkaar. 
4. Kwaliteit van zorg en onderwijs: Niveau, resultaten. Waardering van de inspectie. 
5. Innovatief: Ontwikkeling: vooruitstrevend, staan niet stil, duidelijke trajecten, MI/Zelf-

standig werken/Engels/Plusklas/levelwerk. 
 

Kansen (extern) 
1. Nieuwbouw: de school wordt van binnen en buiten vernieuwd; voor een groot deel nieuw-

bouw. De speelplaats heeft veel ruimte en een open inrichting. Het gebouw ligt in het 
groen. 

2. IKC ontwikkeling + Wijk: Ligging in de wijk, vloerbedekking, flexibiliteit, lichte uitstraling, 
opgeruimd. Veel contact met externe partijen die het onderwijs in de wijk kunnen verrijken 

3. Schooltijden: continurooster 
4. Professionaliseringsmogelijkheden: SKOP academie, Samenwerking TMO 

 
Zwakte (intern) 

1. Methode Engels volstaat niet 
2. Borgen: Edi, MI en Coöperatieve werkvormen 
3. 21st century skills: doorgaande leerlijn techniek, onderwijs in ICT/programmeren 
4. Inhoud van de vergaderingen (DCO, team en bouw): te veel op organisatie te weinig op on-

derwijsinhoud 
5. Gebruik van Professioneel Kapitaal: collega’s maken nog onvoldoende gebruik van elkaars 

kwaliteiten 
 
Bedreiging (extern) 

1. Identiteit: komende jaren uitstroom van collega’s die met pensioen gaan 
2. Onrust in bouwperiode: overlast bouw, noodzaak tot externe huisvesting 
3. Lerarentekort 
4. Kwaliteit overblijf 
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Bij het maken van de SWOT analyse kwamen de volgende aandachtspunten kwamen naar voren die 
we vooral niet moeten vergeten: 
 

• Communicatie 
o Oudercommunicatie 

• Onderwijs 
o Eigenaarschap/ ontdekkend leren/ zelfstandig werken 
o Sociaal Emotioneel (methode-monitoring) 

• Algemeen 
o IKC-ontwikkeling 
o Werkdruk (goed afgebakend/evenwichtig programma zowel in de klas als de school) 

 

 
Confrontatiematrix 
De confrontatiematrix is een onderdeel van de SWOT-analyse waarbij sterke en zwakke punten ‘ge-
confronteerd’ worden met kansen en bedreigingen. Deze matrix dient als basis voor het maken van 
strategische keuzes. 
 

 
 
 
 
CONFRONTATIEMATRIX 

 
Sterkten 
 
1. Team 
2. structuur 
3. populatie 
4. kwaliteit 
5. innovatief 

 

 
Zwakten   
 
1. methode Engels 
2. borgen 
3. 21st century skills 
4. vergaderingen 
5. Professioneel Kapitaal 

 

 
Kansen  
 
1. nieuwbouw 
2. IKC + Wijk 
3. schooltijden 
4. Professionalisering 

 

 
SK 

 Groeien 
 

S1  +  K4 
S3  +  K2 

 

 
ZK 

 Verbeteren 
 

Z1,2,4  +  K4 
Z3,5  +  K1,2,3 

  
 

 
Bedreigingen  
 
1. identiteit 
2. onrust bouw 
3. lerarentekort 
4. overblijf 

 

 
SB 

Verdedigen 
 

S1,2  +  B1 
S4,5  +  B3 

   

 
ZB 

 Terugtrekken/ombuigen 
 

Z4  +  B2 
Z5  +  B4 

 
Al deze gegevens zijn geanalyseerd in het DCO en besproken met team en MR. Vervolgens zijn prio-
riteiten gesteld en wederom voorgelegd en besproken met het team en MR. 
 
 

2.5 Strategische keuzes voor 2019-2023? 
Over vier jaar willen we samen met SkippyPePijN een Kindcentrum zijn waar kinderen van 0-12 jaar 
opgevangen kunnen worden en naar school kunnen gaan. We zijn dan in één gebouw gehuisvest en 
hebben een eenduidige begeleiding van de kinderen en een gezamenlijke communicatie naar ouders 
toe. We stralen uit dat we één organisatie zijn maar in werkelijkheid zijn we twee stichtingen die 
met elkaar samenwerken. Ook na schooltijd is er voor kinderen een activiteitenaanbod waar alle 
kinderen gebruik van kunnen maken. Het activiteitenaanbod is op elkaar afgestemd. We zijn één 
team waarin medewerkers van SkippyPePijN en Mariaschool. Er zijn medewerkers die bij beide orga-
nisaties actief zijn.  
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Onderwerpen: 

• 21st century skills: Eigenaarschap, betrokkenheid, ontdekkend/onderzoekend leren/zelfstandig 
werken 

• IKC-ontwikkeling (zowel gebouw als inhoudelijk) 

• Didactisch handelen leerkracht 
 
21st century skills: Eigenaarschap  
Kritisch en creatief denken, zelfregulering, computational thinking, informatievaardigheden, ict-
basisvaardigheden, mediawijsheid, communiceren, samenwerken, sociale & culturele vaardighe-
den). De komende beleidsperiode willen we kinderen meer betrekken bij hun eigen leren. We willen 
bekijken op welke wijze we dit nog meer accent kunnen geven. Nader oriënteren op vormen van 
ontdekkend en onderzoekend leren. Daarin ook de aanpak van MI, Snappet en zelfstandig werken 
meenemen.  
 
IKC-ontwikkeling 
We willen enerzijds een gebouw waarin kinderopvang en school zodanig gesitueerd zijn dat we opti-
maal van het gebouw gebruik kunnen maken en samen kunnen werken, anderzijds willen we ook in-
houdelijk samenwerken m.b.t. het ontzorgen van ouders, gezamenlijk programma-aanbod, door-
gaande leerlijnen en een doorgaand zorgaanbod etc. 
 
Didactisch handelen leerkracht 
N.a.v. de bezoeken van de inspectie en onze eigen klasbezoeken weten we dat er nog verbetermo-
gelijkheden zijn op dit gebied. We hebben met de EDI aanpak de eerste stappen gezet. In de nieuwe 
periode moeten we dit onderhouden en verder uitbouwen. Nieuwe studies hebben aangetoond dat 
we kinderen meer bewust van hun eigen leren moeten maken maar ze ook meer moeten betrekken 
bij hun eigen leerproces. Kinderen meenemen in wat ze aan het leren zijn, hier regelmatig op te-
rugkomen maar ook op de juiste momenten de juiste feedback geven is belangrijk om zo veel moge-
lijk resultaat te boeken.  
 
Uit de veelheid van onderwerpen is gekozen om de nadruk te leggen en prioriteit te geven aan de 
IKC-ontwikkeling. Verder zullen we onze visie herijken en onze instructievaardigheden verder blij-
ven ontwikkelen. Dit wil niet zeggen dat andere onderwerpen niet aan bod komen maar wel dat we 
bekijken in hoeverre we deze onderwerpen binnen of naast de genoemde grotere onderdelen een 
plaats kunnen geven. 
 

2.6 Consequenties voor de meerjarenplanning 
In de meerjarenplanning is rekening gehouden met deze strategische keuzes. Verder willen wij u 
erop attenderen dat de planning een duidelijk richtlijn is maar n.a.v. ontwikkelingen en voortgang 
jaarlijks wordt bijgesteld. 
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3 Onderwijskundige vormgeving 
 

 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het onderwijs op de school vormgegeven wordt.  
In de beschrijving van dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt, hoe invulling gegeven wordt aan de 
wettelijke opdracht van het onderwijs.  
Een goede pedagogische benadering zorgt voor een veilige basis om leren en ontwikkelen mogelijk 
te maken. Omgangsvormen, respect voor anderen, burgerschap, samenwerking enz. zijn wezenlijke 
aspecten van ons onderwijs. 
 

3.2 Onze ambities in relatie tot de wettelijke opdracht van het onderwijs 
In de wet op het primair onderwijs staat beschreven aan welke eisen het onderwijs moet voldoen. 
Ook de wet Passend Onderwijs stelt eisen aan de inrichting van ons onderwijs.  
In de hiernavolgende paragrafen wordt aangegeven op welke wijze wij invulling geven aan deze 
wettelijke eisen. 
 

3.2.1 Doorlopende leerlijn 
Vanaf het moment dat kinderen bij ons naar school gaan, volgen wij hen in hun ontwikkeling. Alvo-
rens kinderen bij ons naar school komen, vragen wij ouders een entreeformulier in te vullen waarop 
navraag wordt gedaan m.b.t. een aantal aspecten van de voorschoolse ontwikkeling. Vervolgens vol-
gen wij de ontwikkeling van onze kinderen middels een leerlingvolgsysteem zowel op sociaal als 
cognitief gebied. Dit biedt leerkrachten continue informatie over de ontwikkeling van kinderen en 
mogelijkheden om, wanneer de situatie hierom vraagt, hierop in te spelen. Op deze wijze borgen 
wij de ononderbroken ontwikkeling van kinderen.  
 
Brede ontwikkeling 
Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, op het 
ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele 
en lichamelijke vaardigheden.  (Zie hiervoor de verschillende vakgebieden.) 
 

3.2.2 Multiculturele samenleving 
 
Ons onderwijs:  
a. gaat er van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving.  
b. is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.  
c. is gericht op dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden 
en culturen van leeftijdgenoten.  
Het onderwijs wordt, indien nodig, zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze 
aandacht wordt besteed aan het bestrijden van achterstanden, in het bijzonder in de beheersing 
van de Nederlandse taal.  
 
Burgerschapsvorming 
Medeverantwoordelijk voor de samenleving 
Door onze leerlingen actief te betrekken bij de samenleving waar ze deel van uitmaken, zorgen we 
ervoor dat ze zich ook verantwoordelijk gaan voelen voor die samenleving.  
Burgerschapsvorming brengt jonge burgers de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig 
zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Belangrijk 
zijn bijvoorbeeld sociale vaardigheden. Luisteren, je mening geven, voor je eigen belangen opko-
men, conflicten oplossen op een vreedzame manier. Ook is er aandacht nodig voor de gedrags- en 
omgangsregels. Een ander aspect van burgerschapsvorming is het overdragen van de basiswaarden 
van de democratie en van kennis over democratie. Van belang is verder de kennismaking met ver-
schillende culturen, geloven en leefwijzen in de Nederlandse samenleving. 
 
Actieve pluriformiteit 
Onze samenleving bestaat uit mensen met zeer verschillende achtergronden, culturen, talen en reli-
gies. Naast deze verschillen zijn er echter ook waarden die ons binden. Respect voor elkaar bijvoor-
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beeld. Door het erover eens te zijn dat er verschillen bestaan, en dat die ook mogen bestaan, kun-
nen we in respect met elkaar samenleven. Dat is de kracht van een democratie. Sociale binding 
wordt versterkt door deelname aan de gemeenschap. Betrokkenheid vraagt om bereidheid en het 
vermogen om actief deel te nemen aan onze samenleving. Om dat te kunnen is bekendheid met de 
Nederlandse cultuur van belang.  
 
Verschillen en overeenkomsten 
Leerlingen dienen als toekomstige burgers te leren omgaan met het spanningsveld van diversiteit in 
een pluriforme, democratische samenleving. Hierbij is het van belang dat leerlingen inzien dat er 
tussen mensen verschillen zijn, maar ook overeenkomsten. Wij schenken in ons onderwijs aandacht 
aan culturele en levensbeschouwelijke verschillen in onze samenleving en de plaats die de leerling 
inneemt in die samenleving. Identiteitsontwikkeling speelt een belangrijke rol bij het leren omgaan 
met verschillen. Leerlingen die zich bewust zijn van hun eigen identiteit, zijn beter in staat om an-
deren te begrijpen en te waarderen. 
 
De school als democratische samenleving 
Waarom horen actief burgerschap en sociale integratie in het onderwijs thuis? In de eerste plaat 
omdat de school voor de leerling de meest directe vorm is waarin de samenleving zich manifesteert. 
In de klas, op het schoolplein wordt hij geconfronteerd met processen, gedragingen en gebeurtenis-
sen die ook voorkomen in de ‘echte’ samenleving. 
Meningsverschillen, ruzies, pestgedrag, geweld, maar ook groepsvorming, sympathie, samenwerking 
en inspraak. Bij ons op school wordt de leerling gestimuleerd voor zijn mening uit te komen en die 
in een debat te onderbouwen met argumenten. Hij leert respect te hebben voor mensen die anders 
zijn of anders denken. Hij wordt zich bewust van zijn sociale plichten en rechten. Steeds vaker kan 
hij meedenken en -beslissen over afspraken die zijn eigen leerproces of het onderwijs in de klas be-
invloeden 
 
Participatie: actief meedoen 
Burgerschapsvorming wil kritische burgers voortbrengen. Het gaat erom dat leerlingen de kennis, 
houding en vaardigheden verwerven die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in onze samen-
leving. ‘Goed functioneren’ betekent actief meedoen, je medeverantwoordelijk voelen, een bij-
drage leveren aan de leefomgeving en bereid zijn democratisch gedrag te vertonen. Maar er mag 
ook aandacht zijn voor wat genoemd wordt ‘kleine deugden’. Deugden die de omgang tussen men-
sen prettiger en zinvoller maken. Burgerschapsvorming wijst de kinderen op de waardevolle beteke-
nis van plezierige en humane omgangsvormen. 
 

3.2.3 Ontwikkeling in beeld 
De manier waarop wij de ontwikkeling van leerlingen volgen: 

• Methode gebonden toetsen 

• Cito-leerlingvolgsysteem 

• Pravoo/onderbouwd groep 1-2 

• Kijk op sociale competentie groep 3 t/m 8 

 
3.2.4 Onderwijstijd 
Op onze school willen we de leertijd effectief besteden omdat we beseffen dat leertijd een belang-
rijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voor-
komen. Ook willen we ze voldoende leertijd geven (te plannen) om zich het leerstofaanbod eigen te 
maken. We werken vanuit een dag- week- en jaarplanning. In principe trachten we alle leerlingen in 
acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen. Met onze schooltijden en vakantierooster 
dragen we er zorg voor dat we voldoen aan de wettelijke voorgeschreven onderwijstijd. 
 
Onze ambities zijn: 

• De leraren bereiden de lessen goed voor: programma en tijd(en) 

• De leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd) 

• Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland (lessentabel) 

• De leraren beschikken over een expliciet week- en dagrooster 

• De leraren plannen extra leertijd (gelet op de behoeften van de kinderen of de groep) 

• De leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften 
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3.2.5 Anderstaligen  
Een klein percentage van de leerlingen van de Mariaschool spreekt thuis een andere taal dan het 
Nederlands. Deze groep is de afgelopen jaren wel iets gegroeid en we verwachten dat deze groep 
de komende jaren nog wat verder toe zal nemen.   
  
De erkenning van en het positief omgaan met de thuistaal vinden wij van groot belang. We zoeken 
waar mogelijk de relatie tussen de moedertaal en het Nederlands. Dit vraagt om maatwerk, omdat 
de leerlingen van onze school verschillende talen spreken.    
  
Op school stimuleren we altijd het gebruik van het Nederlands. Het Nederlands is de taal waarin we 
met elkaar (leerkrachten, leerlingen en ouders) kunnen communiceren. Als het Nederlands nog niet 
voldoende wordt beheerst door leerlingen bieden we extra ondersteuning. We maken gebruik van 
NT-2 lesmaterialen en indien nodig maken we gebruik van tolken, die we via de bibliotheek kunnen 
aanvragen.   
 

3.2.6 Sponsoring 
De SKOP heeft beleid vastgesteld t.a.v. sponsoring en werving van gelden. Dit beleid geeft de ka-
ders aan waar binnen scholen actief op zoek mogen gaan naar aanvullende financiering. 
De SKOP staat positief ten opzichte van initiatieven vanuit de scholen om actief extra geld te wer-
ven in de vorm van subsidies, bijdragen uit fondsen, donaties, bijdragen van ouders en sponsoring. 
Uitgangspunt hierbij is dat we open staan voor sponsoring binnen de afgesproken kaders. Deze ka-
ders komen overeen met wat in het convenant tussen overheid, verschillende besturen en ouderor-
ganisaties is afgesproken. De Mariaschool accepteert de bijdragen van ouders in de vorm van mate-
rialen of giften mits daar geen verlangde tegenprestatie tegenover staat.  

 
3.3 Kerndoelen en referentieniveaus 
Artikel 9 lid 5 wpo geeft aan: Ten aanzien van de onderwijsactiviteiten, genoemd in het eerste tot 
en met vierde lid, worden bij algemene maatregel van bestuur kerndoelen vastgesteld.  
En in artikel 9 lid 6: Voor de school geldt de eis dat zij tenminste de kerndoelen bij haar onderwijs-
activiteiten als aan het eind van het basisonderwijs te bereiken doelstellingen hanteert. Hierna 
volgt een beschrijving van de leerstofgebieden waarvoor kerndoelen geformuleerd zijn en hoe deze 
op onze school aan de orde komen. 
 
3.3.1 Nederlandse taal: 
Hieronder wordt begrepen: 

• Mondeling taalonderwijs 

• Schriftelijk taalonderwijs 

• Taalbeschouwing waaronder strategieën 
 
Methoden en materialen Nederlandse taal:  
 

Groep 1/2 

• Onderbouwd 

• Praatboeken/prentenboeken 

• Ontwikkelingsmateriaal 

• Schrijfdans 

• Villa letterpret 

• Nederlandse Onderwijs Televisie 
 
Groep 3  

• Veilig Leren Lezen Kim versie 

• Niveauleesboeken 

• Stillezen 

• Duolezen 

• Taalspelletjes 

• Pennenstreken 

• Kieskast materialen 
 
Groep 4 t/m 8 

• Station Zuid en Leeslink 

• Stillezen 

• Taal actief 3 (2003) 

• Snappet (gr. 5 t/m 8) 

• Tutorlezen/Duolezen 

• Niveauleesboeken 

• Informatieverwerking Blits 

• Pennenstreken 

• Ambrasoft schoolpakket 

• Kieskast materialen 
 
Vergelijking kerndoelen - praktijk 
De methodes voldoen aan de kerndoelen. 
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Beleidsvoornemens 

• Evaluatie en vervanging gebruikte methodes (Taal actief). (Zie tijdschema laatste bladzijde) 
 
Borging 
Door middel van het afnemen van methode en niet-methode gebonden toetsen bewaken wij de 
kwaliteit van ons taal-, lees- en spellingsonderwijs. Drie keer per jaar bespreken de leerkrachten 
de toetsgegevens met de intern begeleider en als daar aanleiding toe is in de bouwvergadering. 
Daarnaast bespreekt het DCO samen met de IB’ers de bereikte resultaten op de niet-methode ge-
bonden toetsen en wordt wanneer deze niet aan de verwachtingen voldoen verder onderzoek ge-
daan naar de oorzaken en worden maatregelen genomen om de resultaten van de desbetreffende 
groep te verbeteren. 

 
3.3.2 Engelse taal 
 
Methode en materialen Engelse taal: 
Groep 1 t/m 4 

• I’Pockets 

• Onderbouwd 
 
 

Groep 5 t/m 8 

• Back Pack 

• Materialen uit de kieskast 

• CLIL-projecten 

Vergelijking kerndoelen – praktijk 
De methode voldoet aan de kerndoelen 
 
Beleidsvoornemens 

• Evaluatie en vervanging gebruikte methodes. (Zie tijdschema laatste bladzijde) 
 
Borging 
Door middel van het afnemen van methode en niet-methode gebonden toetsen monitoren wij de 
kwaliteit van ons onderwijs in de Engelse taal.  
 

3.3.3 Rekenen/wiskunde 
Hieronder wordt begrepen: 

• Wiskundig inzicht en handelen 

• Getallen en bewerkingen 

• Meten en meetkunde 
 
Methoden en materialen Rekenen/Wiskunde: 
Groep 1/2  

• Onderbouwd 

• Ontwikkelingsmateriaal ordenen/tel-
len/meten en wegen. 

• Rekenflat 

• Zand- en watertafel 
 
 
 

Groep 3 t/m 8: 

• Wereld in Getallen 4 (2009) 

• Rekentoppers/ Rekentijgers 

• Alles Telt, Remelka en Maatwerk 

• Materialen uit de Kieskast 

• Met Sprongen Vooruit 

• Rekensprint 

• Snappet (gr. 5 t/m 8) 
 

Vergelijking kerndoelen – praktijk 
De methodes voldoen aan de kerndoelen. 
 
Beleidsvoornemens 

• Evaluatie en vervanging gebruikte methodes. (Zie tijdschema laatste bladzijde) 
 
Borging 
Door middel van het afnemen van methode en niet-methode gebonden toetsen bewaken wij de 
kwaliteit van ons rekenonderwijs. Vier keer per jaar bespreken de leerkrachten de toetsgegevens 
met de intern begeleider en als daar aanleiding toe is in de bouwvergadering. Daarnaast be-
spreekt het DCO samen met de IB’ers de bereikte resultaten op de niet-methode gebonden toet-
sen en wordt wanneer deze niet aan de verwachtingen voldoen verder onderzoek gedaan naar de 



Schoolplan Mariaschool 2019-2023 16 

oorzaken en  worden maatregelen genomen om de resultaten van de desbetreffende groep te 
verbeteren. 
 

3.3.4 Oriëntatie op jezelf en de wereld 
Hieronder wordt begrepen: 

• Mens en samenleving 

• Natuur en techniek 

• Ruimte 

• Tijd 
 
Methode en materialen: 

Groep 1/2  en 3:

• Thema’s die in de vorm van pro-
jecten aan bod komen. 

• Klaar Over 

• Trefwoord 

• Projecten van de Papaver 

• Jaarlijks schoolproject 

• Soemokaarten 

• Onderbouwd
 

Groep 4 t/m 8: 

• Trefwoord 

• Klaar Over 

• Projecten van de Papaver 

• Blokboek staatsinrichting. 

• Excursies 

• Soemokaarten 

• Schoolproject 

• Organisatie Fancy Fair 

• Actie Schoenmaatje 

• Lopen voor water 

• Veilig de wereld in 

• Geschiedenis Anders 

• Naut 

• Blauwe Planeet 

• Snappet (gr. 5 t/m 8) 

• Blits studievaardigheden (gr. 7 en 8) 

• Techniekcircuit (gr. 6, 7 en 8)

 
Vergelijking kerndoelen – praktijk: 

• Evaluatie en vervanging gebruikte methodes. (Zie tijdschema laatste bladzijde) 
 
Beleidsvoornemens: 

• Continuering van het bestaande aanbod. Evaluatie en keuze aanpak sociaal-emotionele vaar-
digheden. Evaluatie geschiedenismethode en MI-aanpak. (zie tijdschema laatste bladzijde) 

 
Borging 
D.m.v. het afnemen van methode gebonden toetsen bewaken wij de kwaliteit van ons onderwijs 
op dit vakgebied. Daarnaast monitoren we de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevin-
den middels Kijk, Sometics en de School Vragen Lijst. 
 

3.3.5 Kunstzinnige oriëntatie 
 
Methoden en materialen kunstzinnige oriëntatie: 

• 123Zing 

• Uit de Kunst 

• www.beeldendonderwijs.nl  

• Kunstmenu 

• Poppenkastvoorstelling groepen 1 t/m 3 

• Excursie(s) naar musea 

• Kerst workshops 

• Gastlessen muziek en dans Jay’s place 

• Dariza 

 
Vergelijking kerndoelen – praktijk 
De methoden voldoen aan de kerndoelen 
 
Beleidsvoornemens 

• Evaluatie van het bestaande aanbod op het gebied van verkeer, handvaardigheid en tekenen 
en evt. keuze voor nieuwe aanpak/methode. (zie tijdschema laatste bladzijde) 

 

http://www.beeldendonderwijs.nl/
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3.3.6 Bewegingsonderwijs 
 
Methoden en materialen bewegingsonderwijs 

• Methode basislessen bewegingsonderwijs is aanwezig als bronnenboek 

• Bewegen op muziek tijdens muzieklessen 

• Dariza (gr. 1/2) 

• Bewegingsonderwijs in het speellokaal 

• Sportdag 
 
Vergelijking kerndoelen praktijk 
Met dit aanbod voldoen wij aan de kerndoelen. 
 
Beleidsvoornemens  
Het huidige aanbod continueren. 
 
Borging 
Er wordt niet getoetst. Wel wordt op het rapport een beoordeling gegeven. Borging vindt mede 
plaats door de vakleerkracht die in de groepen 1/2 t/m 8 lessen verzorgt en de doorgaande lijn 
bewaakt.  

 

3.4 Leerlingenzorg 
De groepsleerkrachten houden dagelijks goed in de gaten hoe het met de kinderen gaat. Er 
wordt gelet op het spel- en werkgedrag, op de sociale- en emotionele ontwikkeling, op het leren 
en op de vorderingen die de kinderen maken. In ons onderwijs gaan we uit van de groep, maar 
daarnaast bieden wij ook extra leerstof aan voor kinderen die snel door de basisstof heen gaan 
en extra herhaling, ondersteuning en uitleg voor kinderen die meer moeite met de leerstof heb-
ben. We proberen hierbij ook handig gebruik te maken van computers en van de zelfstandige 
werktijd. Indien nodig en mogelijk krijgen kinderen onderwijs op eigen niveau. 
 
De intern begeleiders bij ons op school hebben een speciale studie gevolgd om alles wat met de 
zorgverbreding te maken heeft, goed te kunnen coördineren. Daarvoor hebben de intern begelei-
ders goed inzicht nodig in de ontwikkeling van kinderen. De leerkrachten en intern begeleiders 
samen zorgen ervoor dat het leerlingvolgsysteem en de daarbij behorende leerlingendossiers 
goed worden bijgehouden.  
 
Het leerlingvolgsysteem 
We maken gebruik van een leerlingvolgsysteem, d.w.z. dat we de ontwikkeling van de kinderen 
in de school op de voet volgen. De vakken taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onder-
wijs. Het zijn basisvaardigheden. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. 
De vorderingen op het gebied van taal, lezen en rekenen worden enkele malen per jaar getoetst 
met landelijk genormeerde toetsen, ontwikkeld door het Cito (Centraal Instituut voor Toets Ont-
wikkeling). We maken ook gebruik van landelijke genormeerde toetsen in de kleutergroepen. 
De resultaten van de Cito-toetsen, de groepsplannen en eventueel speciale onderzoeken worden 
bij de leerlingbespreking van de leerkracht met de IB-er besproken en opgenomen in dossiers.   
 
Het jonge kind 
In de groepen 1 en 2 houden de groepsleerkrachten niet alleen dagelijks goed in de gaten hoe 
het met de kinderen gaat, maar wordt er ook twee keer per jaar met het “Pravoo leerlingvolg-
systeem” bekeken hoe de kinderen zich hebben ontwikkeld op de belangrijkste ontwikkelingslij-
nen. Zo komen de groepsleerkrachten snel te weten of een kind best iets meer aan kan of dat er 
iets niet naar wens gaat. De groepsleerkrachten zorgen dan meteen voor passende begeleiding.  
Soms geven de leerkrachten het kind simpel iets meer aandacht maar in andere situaties is er 
meer nodig. Bijvoorbeeld extra hulp in de kleine kring of individuele hulp door leerkracht met 
ondersteuning van de onderwijsassistent. Dit wordt allemaal opgenomen in het groepsplan. 
Daarin staat precies beschreven op welke wijze we de kinderen begeleiden. Dit wordt ook be-
sproken met de ouders. 
We kunnen daarbij ook gebruik maken van de remedial teacher/onderwijsassistent die het kind 
buiten of in de klas extra helpen. Na afloop van de periode wordt het resultaat van de extra 
geboden hulp geëvalueerd door de betrokken begeleiders. 
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Zorg in de groepen 3 tot en met 8 
Ook in de groepen 3 tot en met 8 worden de kinderen goed gevolgd. Naast het werk van elke dag 
en de toetsen van de methodes neemt de groepsleerkracht 1 à 2 keer per jaar landelijk genor-
meerde toetsen af. Het gaat daarbij om de taalvaardigheid, technisch lezen, begrijpend lezen, 
spelling, rekenen en Engels. De groepsleerkrachten bekijken met die toetsen of de kinderen ook 
over een langere periode de geleerde stof nog beheersen, of wellicht meer stof aan kunnen. We 
hebben binnen de school afgesproken welk resultaat/ontwikkeling de kinderen tenminste moeten 
halen met deze toetsen. (Zie groepsplannen en document leeropbrengsten) 
De resultaten leggen we vast in een leerlingvolgsysteem. Regelmatig worden de vorderingen van 
groepen en kinderen besproken met de intern begeleider en met het team. Er kan dan besloten 
worden dat er aan het onderwijsprogramma voor de groep, deel van de groep of een individuele 
leerling iets moet veranderen.  
 
Er wordt een groepsplan gemaakt, waarin beschreven staat op welke manier en wanneer kin-
deren extra hulp krijgen. In het groepsplan wordt gewerkt met een indeling in subgroepen: in-
tensief-basis en verdiept. Daarnaast wordt vermeld of de leerling een eigen leerlijn volgt of 
deelneemt aan de plusklas of plusgroepjes. Aan de hand van dit plan kan de groepsleerkracht de 
kinderen zelf verder helpen. Dat kan extra instructie inhouden en/of gaan om het gebruik van 
aangepaste leermiddelen. In andere gevallen wordt de hulp ingeroepen van de remedial tea-
cher/ onderwijsassistent die het kind buiten of in de klas extra helpen. Na afloop van de periode 
wordt het resultaat van de extra geboden hulp geëvalueerd door de betrokken begeleiders.  
 
De intern begeleiders hebben regelmatig contact met de intern begeleiders van de vier andere 
katholieke scholen in Pijnacker. Er worden dan ervaringen uitgewisseld met betrekking tot mate-
rialen en methoden voor extra zorg. Door hierbij gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, wor-
den de mogelijkheden van de eigen school ook weer uitgebreid. 
 
Het schoolondersteuningsteam (SOT) (Intern begeleiders, directie en (2 keer per jaar met school-
maatschappelijk werk) komt gedurende het schooljaar regelmatig bij elkaar om de lopende ont-
wikkelingen met speciale zorg en/of zorgbehoefte van leerlingen te bespreken en op elkaar af te 
stemmen. 
 
Specialisten 
Wij kunnen in situaties waarin dat noodzakelijk of gewenst is gebruik maken van onze School 
Maatschappelijk Werkster. Daarnaast huren we waar nodig externe expertise in. Zo maken we 
regelmatig gebruik van medewerkers van Onderwijs Advies, ETO, logopedie, opvoedpoli, kinder-
coach, speltherapeut e.d. 
 
Het samenwerkingsverband 
Op 1 augustus 2014 is de nieuwe wetgeving met betrekking tot passend on-
derwijs van kracht geworden. De afgelopen twee jaren is er gewerkt aan de 
op- en inrichting van het nieuwe samenwerkingsverband PPO Delflanden. 
Onze school maakt met 80 andere scholen deel uit van dit nieuwe samen-
werkingsverband. 
Deze scholen zijn gehuisvest over vier gemeenten: Delft, Lansingerland, Midden-Delfland en Pijn-
acker-Nootdorp. 
In totaal bestaat het nieuwe samenwerkingsverband uit meer dan 20.000 leerlingen. 
Naast de reguliere basisscholen bestaat het samenwerkingsverband uit drie scholen voor speciaal 
basisonderwijs en vier scholen voor speciaal onderwijs.  
De missie van het samenwerkingsverband is om voor ieder kind een passende onderwijsplek aan 
te kunnen bieden. In de praktijk zal dit voor de meeste kinderen het reguliere onderwijs zijn, 
maar waar nodig kan dit ook een speciale lesplaats zijn. 
De wijze waarop wij gezamenlijk aan de slag gaan is in de volgende uitgangspunten beschreven: 

- Het denken in mogelijkheden voor een kind. Niet alleen de vraag wat is er aan de hand met 
een kind (beperkingen), maar meer wat heeft het kind nodig om te komen tot een optimale 
ontwikkeling. 

- Goede, constructieve samenwerking met ouders, scholen en samenwerkingsverband. Om 
voor een kind tot de juiste invulling te kunnen komen, hebben we elkaar nodig. 

- Handelingsgericht werken. 
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In passend onderwijs komen een aantal onderwijswerkniveaus: 

- Basisondersteuning. De scholen hebben met elkaar afspraken gemaakt over wat iedere ba-
sisschool moet kunnen bieden. In het schoolondersteuningsprofiel van de school zijn deze 
afspraken terug te vinden. Dit is een nieuwe manier van samenwerken en betekent dat we 
de komende jaren gezamenlijk deze basisondersteuning verder gaan uitwerken.  

- Soms zal een kind meer nodig hebben dan de basisondersteuning, die de school biedt. Het 
samenwerkingsverband zal bij die kinderen worden betrokken om na te gaan wat deze kin-
deren nodig hebben. We spreken hier dan van een arrangement.  

- Bij een aantal kinderen zal blijken dat basisondersteuning niet toereikend is.  Van het arran-
gement is vastgesteld dat dit niet op de basisschool aangeboden kan worden en dat een spe-
ciale lesplaats dan van toepassing is. In die situaties gaan we samen met ouders en scholen 
aan de slag om te komen tot de juiste onderwijsplek.  

Voor een arrangement of een speciale lesplaats zijn routes beschreven die op de site van het sa-
menwerkingsverband zijn terug te vinden. 
Verdere informatie kunt u vinden op onze website  www.mariaschoolpijnacker.nl of de website 
van ons samenwerkingsverband www.ppodelflanden.nl 
 

3.5 Onderwijs aan langdurig zieke kinderen  
We realiseren ons, dat de ouders van een langdurig ziek kind een moeilijke periode doormaken 
en dat er op verschillende gebieden veel van hen wordt gevraagd. Het spreekt vanzelf, dat brie-
ven, kaartjes en tekeningen een belangrijke rol spelen in het onderhouden van het contact tus-
sen school en het zieke kind. Per situatie wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. Veel hangt 
af van de medische behandeling en de draagkracht van kind, ouders en school. 
De school kan deze activiteiten natuurlijk alleen in goed overleg met de ouders van het zieke 
kind uitvoeren.  
 
De procedure, die wij binnen onze school volgen is als volgt: 

1. Als duidelijk is, dat een leerling van onze school langer dan 2 weken in een ziekenhuis 
wordt opgenomen of ziek thuis is, neemt de groepsleerkracht en/of de intern begeleider 
van de school contact op met de ouders om de situatie door te spreken. 

2. De groepsleerkracht(en) en de intern begeleider nemen in overleg met de directie en de 
ouders van het zieke kind het besluit wel of geen externe hulp van de onderwijsadvies-
dienst in te schakelen. 

3. De school ontwikkelt in overleg met de ouders en de medewerker van OA een planmatige 
aanpak (wel of niet met externe begeleiding). 

4. De school blijft verantwoordelijk, voor de te ontwikkelen en uit te voeren aanpak. Tij-
dens het uitvoeren van de aanpak vindt regelmatig (iedere 14 dagen) overleg met de ou-
ders plaats. 

 
Consequenties voor de meerjarenplanning 
Te realiseren veranderingen: 

• Ontwikkelingen Passend Onderwijs blijven volgen d.m.v. bijeenkomsten IB en directie PPO 

• HGW borgen 
 

3.6 Veiligheid 
We vinden het enorm belangrijk dat alle kinderen met veel plezier naar school komen. Dit bor-
gen we door enerzijds een preventieve aanpak maar anderzijds wanneer het nodig is ook cura-
tief. We monitoren de ervaren veiligheid gedurende het gehele schooljaar middels observaties, 
kind gesprekken, groepsbesprekingen, oudergesprekken etc.  Daarnaast hebben we verschillende 
instrumenten om de ervaren veiligheid te meten en te verantwoorden.  
We werken met vertrouwenspersonen en pestcoördinatoren. Zij dragen samen met de directie 
zorg voor een goede uitvoering van ons veiligheidsbeleid. 
De veiligheidsrisico’s worden met behulp van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie jaarlijks ge-
controleerd, waarna tekortkomingen worden aangepakt. Ongelukjes, bijvoorbeeld op het school-
plein, worden geregistreerd en besproken in overleg. Indien nodig wordt actie ondernomen.  
Landelijk is er op dit moment veel aandacht voor het herkennen en voorkomen van geweld. Van 
dergelijke situaties is bij ons op school nu nog geen sprake en bijzondere maatregelen zijn dan 

http://www.mariaschoolpijnacker.nl/
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ook niet noodzakelijk. Om te bepalen of daarin een kentering plaatsvindt en specifiek op dit on-
derwerp gerichte actie wel nodig is, zullen situaties waarin sprake is van verbaal en fysiek ge-
weld tussen kinderen onderling, tussen kinderen en leraren en tussen ouders en leraren geregi-
streerd worden. Op basis van deze gegevens zullen indien daartoe aanleiding bestaat maatrege-
len genomen worden.  

 

3.7 Pedagogisch klimaat 
 
3.7.1 Pedagogisch handelen  
Onze leraren zijn van cruciaal belang. Zij hebben onder meer een vormende taak: onze leer-
lingen op te voeden tot goede burgers. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen goed met 
zichzelf en met anderen 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) kun-
nen doen. Daarbij hanteren we duidelijke regels en ambities:  

• De leraren zorgen voor een ordelijke klas 

• De leraren zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving 

• De leraren zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen 

• De leraren zorgen voor een goede relatie met en tussen de leerlingen 

• De leraren spelen in op leerlingen met een pedagogische ondersteuningsbehoefte 

• De leraren bieden de leerlingen structuur 

• De leraren zorgen voor veiligheid 

• De leraren hanteren de afgesproken regels en afspraken  
 

3.7.2 Didactisch handelen  
Op onze school geven de leraren op een effectieve wijze gestalte aan gedifferentieerd onderwijs 
door te werken met groepsplannen. We differentiëren bij de instructie en de verwerking. Omdat 
we veel waarde hechten aan de zelfstandigheid van onze leerlingen laten we leerlingen waar 
mogelijk samenwerken (coöperatief leren) zelfstandig werken (circuitmodel).  

• De leraren leggen duidelijk uit  

• De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer  

• De leraren weten de leerlingen te motiveren tot leren.  

• De leraren maken gebruik van het interactieve, gedifferentieerde, directe instructie-model  

• De leraren besteden hun lestijd effectief.  
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4 Personeelsbeleid 
 

4.1 Inleiding 
De kwaliteit van het personeel is van doorslaggevend belang voor de kwaliteit van het onderwijs. 
‘De leraar maakt het verschil’. Vanuit dit belang hecht de SKOP grote waarde aan goed perso-
neelsbeleid.  
Basis voor het personeelsbeleid en de CAO PO vormen de afspraken die beschreven staan in het 
personeelsbeleidsplan. Dit beleid geldt voor al het personeel binnen de SKOP. Zorgvuldig zijn 
daarin de belangen van de scholen aan de ene kant en de belangen van de individuele perso-
neelsleden aan de andere kant op elkaar afgestemd. Voor het personeelsbeleid op SKOP-niveau 
zijn de volgende prioriteiten geformuleerd. 

 

4.2 Leeftijdsbewust personeelsbeleid 
De gemiddelde leeftijd waarop mensen het mensen het onderwijs verlaten, is de afgelopen jaren 
omhooggegaan. De effecten van de verhoging van de pensioenleeftijd zijn daarop van invloed. 
Meer dan voorheen zullen we in ons personeelsbeleid rekening moeten houden met oudere per-
soneelsleden. Tegelijkertijd wordt ook in andere leeftijdsfasen de druk van de maatschappij ge-
voeld om een veelheid van taken te verrichten. De balans tussen werk en privé blijkt soms moei-
lijk te vinden, terwijl in het onderwijs de druk om goede prestaties te leveren toeneemt.  
Belangrijk zal zijn om de ontwikkelingen t.a.v. leeftijdsbewust personeelsbeleid te volgen en ge-
bruik te maken van beschikbare faciliteiten. 
 
Als instrument om dit onderwerp met individuele personeelsleden te bespreken, gebruiken we 
het functioneringsgesprek, waarin nadrukkelijk het loopbaanperspectief aan de orde gesteld zal 
worden. 
Binnen de beperkingen van een relatief kleine organisatie, zal het streven zijn om zoveel moge-
lijk maatwerk te bieden met oog voor het persoonlijk belang van het personeelslid in relatie met 
het belang van de school.  

 

4.3 Opleiden in de school 
SKOP kent van oudsher een nauwe samenwerking met de Thomas More Opleidingsschool (TMO). 
De TMO wordt gevormd door zeven basisschoolbesturen in Rotterdam en de regio: Floreo, de 
Groeiling, Laurentiusstichting, RVKO, SIKO, WSKO, SKOP en Thomas More Hogeschool. Al vanaf 
het allereerste convenant in 1998 zijn we gewend om met elkaar samen te werken, samen te 
ontwikkelen en ons samen verantwoordelijk te voelen voor het opleiden van toekomstige lera-
ren. Alle SKOP-scholen zijn dan ook ‘opleidingsschool’. Dit betekent dat op alle scholen een 
‘schoolopleider’ aanwezig is, die de studenten begeleidt én boordeelt. Schoolopleiders dienen 
dan ook de opleiding hiervoor gevolgd te hebben en over de nodige competenties te bezitten om 
de studenten van de TMO goed en kundig te kunnen begeleiden. Naast de schoolopleiders kennen 
we binnen de organisatie van de TMO ook per bestuur een bovenschools opleider. De boven-
schools opleiders vormen met elkaar de Kerngroep binnen de TMO en heeft een verbindende rol 
in de ontwikkeling en het stimuleren en verdiepen van opleiden in de school binnen het eigen 
bestuur.  

 

4.4 Begeleiding nieuwe leraren 
Vanaf de CAO PO 2014-2015 krijgt iedere startende leerkracht een bijzonder budget van 40 uur 
per jaar. Deze uren kunnen ingezet worden voor het verlichten van de werkdruk en kan in over-
leg met de directeur van de school ingezet worden.  
Wij vinden het belangrijk dat nieuwe leerkrachten goed begeleid worden en bieden dan ook in-
tensieve ondersteuning/coaching aan startende leraren. Elke beginnende leraar krijgt voor een 
kortere of langere periode begeleiding/coaching van de Opleider in de school. Daarnaast wordt 
praktische ondersteuning geboden door een mentor.  
 

4.5 Professionalisering 
De SKOP hecht grote waarde aan deskundigheidsbevordering. Bovenschools wordt een professio-
naliseringsplan opgesteld, waarin jaarlijks diverse scholingsactiviteiten aangeboden worden, 
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middels de zogenaamde SKOP Academie. Het Leerhuis in het SKOP-kantoor is de ruimte die altijd 
beschikbaar is voor scholing in de breedste zin van het woord. 
Deze scholing richt zich op drie punten: 

• Algemene deskundigheid, die van belang is voor collega’s op meerdere scholen. 

• Specifieke deskundigheid, van belang voor leraren met bepaalde taken, waarbij uitwisse-
ling en samen leren een toegevoegde waarde hebben. Waar mogelijk willen we dit stimu-
leren en faciliteren. 

• Leren van en met elkaar: Op eigen initiatief kunnen leerkrachten netwerkbijeenkomsten 
organiseren, waarbij zij zelf de leiding hebben over de inhoud van deze bijeenkomsten. 

 
Scholing gericht op school specifieke deskundigheid wordt door de scholen georganiseerd. Op de 
Mariaschool wordt jaarlijks bekeken welke scholing we met het gehele team volgen, tijdens inge-
plande studiedagen en welke scholing leerkrachten op eigen initiatief volgen.  

 
Vormgeving gesprekscyclus 
De afstemming tussen de individuele, persoonlijke en professionele ontwikkeling van de mede-
werker en de ontwikkeling van de school, zoals vastgelegd in het schoolplan en tot uitdrukking 
komend in de dagelijkse praktijk, vindt plaats in diverse gesprekken. Binnen de gesprekscyclus 
maken we onderscheid in het ontwikkelgesprek en het formele beoordelingsgesprek.  

Klasbezoeken 
Alle leerkrachten bij SKOP krijgen jaarlijks een bezoek in de klas, voor de observatie van een 
les. Bij deze observatie maken we gebruik van de vaardigheidsmeter KAPABLO, waarmee we de 
observatie in beeld kunnen brengen. Het verslag van dit bezoek wordt na afloop met de leer-
kracht besproken en meegenomen in de gesprekscyclus. 

 

4.6 Functiedifferentiatie 
Binnen SKOP maken we ruimte voor een evenwichtige verdeling van leraren over verschillende 
functies (L10 en L11). De komende jaren gaan we benutten om een functiehuis neer te zetten 
met daarin de omschrijving van de functies en de bijbehorende waardering hierbij. We denken 
hierbij aan de volgende aspecten: 

• Een grotere deskundigheid op het gebied van de onderwijsontwikkeling. Dus specialismen op 
bepaalde vakgebieden, bijvoorbeeld een reken- of taalspecialisme. 

• Een grotere deskundigheid op het gebied van coaching van collega’s, maar ook studenten.  

• Een grotere deskundigheid op het gebied van coördinerende activiteiten gericht op de totale 
schoolorganisatie. 

Bij alle drie de competenties moet een meerwaarde voor de school zichtbaar zijn.  

 

4.7 Duurzame inzetbaarheid 
Duurzame inzetbaarheid betekent zoveel als gezond aan het werk blijven vanaf de start van de 
loopbaan tot aan de AOW-leeftijd. De medewerk(st)er weet vaak zelf het beste hoe hij of zij dat 
kan realiseren. Duurzame inzetbaarheid biedt elke medewerk(st) een basisbudget van 40 uur per 
jaar (naar rato) om te besteden aan dit doel. Startende leraren krijgen een bijzonder budget van 
40 uur bovenop de 40 uren basisbudget. Oudere medewerk(st)ers vanaf 57 jaar hebben een bij-
zonder budget van 130 uur extra (totaal wordt 170). Oudere medewerkers vanaf 60 jaar kunnen 
vanaf 1 augustus 2019 t/m 1 augustus 2020 gebruik maken van het generatiepact (50% werken-
70% loon en-100% pensioenopbouw). Na deze periode wordt dit beleid geëvalueerd alvorens te 
beslissen of we dit continueren.  
 
In het taakbeleid wordt uitgegaan van een normjaartaak van 1659 uur, het maximaal aantal les-
gebonden taken van 940 uur en in overleg met de PMR het bepalen van de niet lesgebonden acti-
viteiten.  

 

Werkdruk leraren basisonderwijs verminderen 
Leraren in het primair onderwijs ervaren regelmatig te hoge werkdruk. Om de werkdruk te ver-
minderen, stelt het kabinet structureel €430 miljoen beschikbaar. Met dit geld kunnen scholen 
maatregelen nemen, zodat leraren in het primair onderwijs echt verschil in de klas merken.  
Uitgangspunt is dat schoolteams zelf bepalen waar de werkdrukgelden aan worden besteed. De 
P-MR heeft instemmingsrecht en het bestuur legt verantwoording af in het jaarverslag. Waar het 
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ene schoolteam kiest voor een event manager of meer handen in de klas kiest een ander school-
team voor een vakleerkracht.  
Werkverdelingsplan 
Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt in het PO en dus ook bij SKOP gewerkt met het werkverde-
lingsplan. Dit beleid gaat uit van gesprekken op bestuursniveau, schoolniveau en werknemersni-
veau.  De PGMR moet instemmen met het bestuur formatieplan en de meerjarenbegroting. 
Daarna pas kan de PMR instemmen met het werkverdelingsplan op schoolniveau en wordt met 
elke werknemer afspraken gemaakt over de inzet in het volgende schooljaar. Verder kan het pro-
ces zo worden ingericht zoals het op het eigen bestuur of op de eigen school handig is. Gesprek-
ken over de werkverdeling kunnen in het team worden gestart voor het bestuur formatieplan de-
finitief is. Gesprekken met individuele medewerkers kunnen al worden gevoerd voordat het 
teamgesprek wordt gevoerd. Hierin mag elk bestuur en elke school een eigen weg vinden en kan 
een natuurlijk proces worden gevolgd. We zullen in de komende planperiode hier geleidelijk er-
varing mee op gaan doen en onze weg in vinden.  

 

4.8 Arbo en bedrijfsgezondheidszorg  
Contractafspraken betreffende de bedrijfsgezondheidszorg worden bovenschools georganiseerd. 
De directeur neemt het initiatief voor de monitoring en inventarisatie van te verbeteren arbeids-
omstandigheden en is verantwoordelijk voor de afname van de RI&E. Daarnaast bewaakt hij de 
afspraken rond de verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. HRM ondersteunt 
de directeur op verzoek in de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. 

 

4.9 Mobiliteitsbeleid 
Het mobiliteitsbeleidsplan waarborgt, dat leraren vrijwillig een overstap kunnen maken naar een 
andere school binnen de SKOP. In dit plan staat ook beschreven op welke wijze gedwongen mobi-
liteit, bijvoorbeeld vanwege terugloop van formatie, geregeld is. Gedwongen overplaatsing is tot 
nu toe slechts beperkt noodzakelijk geweest. De komende jaren is de verwachting dat dit vaker 
voor zal komen. Om flexibeler in te kunnen spelen op de zich wijzigende omstandigheden zullen 
ook langer zittende personeelsleden nadrukkelijker bevraagd worden op hun eventuele mobili-
teitswensen en bereidheid tot mobiliteit.  

 
4.10 Consequenties voor de meerjarenplanning 
 
T.a.v. het opleiden in de school: 

• Zorgdragen voor goed opgeleide schoolopleiders op alle SKOP scholen voor coördinatie en 
begeleiding van mentoren en studenten.  

• Creëren van formatieruimte voor schoolopleiders, zodat zij hun werk naar behoren kun-
nen uitvoeren. 

• Faciliteren van de netwerkbijeenkomsten van de schoolopleiders en zorgdragen voor de 
verbinding tussen scholen, schoolopleiders en de TMO. 

• Het kwaliteistkader, dat in overleg met de directeuren en opleiders wordt ingevuld op de 
agenda zetten en bespreekbaar maken. Blijven we nog steeds ‘opleidingsschool waar-
dig’?  

 
T.a.v. de begeleiding nieuwe leraren: 
Formatieruimte voor begeleiding van nieuwe leraren. Conform de CAO PO vindt jaarlijkse evalua-
tie en bijstelling plaats van het begeleidingsplan en de begeleidingsprocedure.  
 
T.a.v. de duurzame inzetbaarheid en taakbeleid 
Monitoring van een adequate uitvoering van de uren bedoeld voor duurzame inzetbaarheid door 
de leerkrachten. Jaarlijks monitoren van de werkdruk, taakverdeling en taakomvang op alle 
scholen. Zo nodig actie ondernemen om onderdelen van het taakbeleid aan te passen. Generatie-
pact monitoren en evalueren. 

 
T.a.v. het arbobeleid: 
In het schooljaar 2019 – 2020 opstellen van een nieuwe RI&E met bijbehorende plannen van aan-
pak per school. Jaarlijkse evaluatie van het plan van aanpak. 
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T.a.v. het mobiliteitsbeleid: 
Aanbieden en stimuleren van interne en externe mobiliteit. Daar waar nodig overplaatsingen be-
nutten om werkgelegenheid te kunnen bieden.  
  
T.a.v. de functiedifferentiatie: 
Ontwikkelen van het functiehuis, waarin omschreven staat wanneer er een waardering plaats-
vindt in L10 en L11 en welke functies daarbij horen. 
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5 Kwaliteitszorg 
 

5.1 Inleiding 
Kwaliteitsbepaling vindt vooraf plaats door de beschrijving van de visie van de school en de daar-
uit voortvloeiende doelstellingen en concrete uitwerking. Dit is verwoord in dit schoolplan dat in 
een cyclus van vier jaar verschijnt en in de jaarlijks verschijnende schoolgids. 
Achteraf zorgt de school jaarlijks voor een evaluatie van het gevoerde beleid en verwerkt dit sa-
men met de concrete aandachtspunten voor het komend jaar in een jaarverslag. 
De kwaliteit wordt daarnaast bepaald door de afspraken die met betrekking tot de vele aspecten 
van onderwijs gemaakt, vastgelegd en gecontroleerd worden.  
 

5.2 Voorwaarden van onze kwaliteitszorg 
De directeur is er verantwoordelijk voor dat het hierna beschreven kwaliteitszorgsysteem uitge-
voerd wordt. Tot die taken horen onder andere: 

• Het systematisch doorlopen van de kwaliteitscyclus bij de activiteiten m.b.t kwaliteits-
zorg 

• Het vastleggen van taken en het bewaken van de samenhang 

• Het vastleggen en bewaken van teamafspraken 

• Het creëren van draagvlak 

• Het bevorderen van professionele kennis en vaardigheden bij de leraren 

• Het organiseren van een op kwaliteitsverbetering gerichte samenwerking (w.o. het syste-
matisch geven van feedback) 

Voor de leerkrachten geldt, dat zij betrokken zijn op en zich medeverantwoordelijk weten voor 
de kwaliteit van het onderwijs op de school als geheel. Dit vanuit de opvatting, dat voorwaarde 
voor ontwikkelend onderwijs slechts mogelijk is, als er sprake is van een professionele cultuur.  
Kenmerkend daarvoor zijn: ontwikkelend vakmanschap; betrokkenheid; verantwoordelijkheid, 
niet alleen voor de eigen taak, maar voor het onderwijs op de school als totaliteit; bereidheid 
tot reflecteren op eigen handelen. 
Onze school maakt zijn maatschappelijke taak waar door goede contacten te onderhouden met 
voor ons onderwijs relevante collega scholen, instanties, verenigingen en overige organisaties. 
Over de activiteiten, die we in dit kader doen en de effecten, die dat ons inziens oplevert, leg-
gen we verantwoording af naar de betreffende instanties, ons bestuur en de ouders. 
Het voorgaande schetst het kader en de sfeer van waaruit wij kwaliteitszorg vorm geven. 
 

5.3 De inrichting van onze kwaliteitszorg 
Bij de inrichting van onze kwaliteitszorg maken we onderscheid tussen het bewaken van de kwa-
liteit en het verbeteren van de kwaliteit. 
 

5.4 Het bewaken van de kwaliteit 
Wij hanteren verscheidene middelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit bewaakt wordt in de 
dagelijkse praktijk: 

• Jaarlijkse evaluatie met het team 

• Jaarlijkse zorgverbredingskalender, waarin opgenomen de planning van de methode on-
afhankelijke toetsen 

• De methode onafhankelijke toetsen 

• Het leerlingvolgsysteem 

• Leerling- en groepsbesprekingen, waarin “zorgleerlingen” telkens terugkomen 

• Functioneringsgesprekken met de leerkrachten en de daaraan gekoppelde klassenbezoe-
ken door de directeur 

• Leerling zorg 

• Directeur en intern begeleider functioneren als coach van de leerkrachten, tevens heb-
ben zij een controlerende en begeleidende taak t.a.v. klassenorganisatie, klassenmap, 
toets map e.d. 

• 360 graden feedback 

• Schoolplan, schoolgids, jaarverslag 

• Nieuwe leerkrachten worden begeleid door een collega die als mentor fungeert 

• Oudergesprekken 
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• Contacten OR en MR 

• Oudertevredenheidsonderzoek 

• Leerlingtevredenheidsonderzoek 

• Personeelstevredenheidsonderzoek 
 

5.5 Het verbeteren van de kwaliteit 
Het schoolplan is het richtinggevend document bij de kwaliteitsverbetering. Daarnaast gebruiken 
we het jaarlijks op te stellen jaarplan om de plannen voor dat schooljaar concreter te omschrij-
ven en e.v.t. bij te stellen. Tot slot maken we gebruik van een jaarverslag waarin het betref-
fende schooljaar wordt geëvalueerd.  
Beide documenten hangen nauw met elkaar samen en zijn een belangrijk hulpmiddel bij het sys-
tematisch doorlopen van de kwaliteitscyclus. 
 

5.6 Schoolplancyclus 
Na een periode van vier jaar wordt er een nieuw schoolplan opgesteld. Voorafgaande hieraan 
(voorlaatste jaar) wordt de actuele schoolplan periode geëvalueerd. Daarbij worden de volgende 
instrumenten gebruikt: 

• Jaarverslagen 

• Functionerings- en beoordelingsgesprekken 

• Oudertevredenheidsonderzoek 

• Leerlingtevredenheidsonderzoek 

• Personeelstevredenheidsonderzoek. 

• Sterkte-zwakteanalyse 

• Rapporten inspectie 
Alle gegevens uit deze en hiervoor genoemde acties worden door de directeur geanalyseerd op 
sterke en zwakke punten (SWOT-analyse). Deze wordt gepresenteerd op een studiedag/ vergade-
ring voor het team, waarbij ook informatie verstrekt wordt over relevante ontwikkelingen van 
dat moment en in de nabije toekomst. 
Op basis van deze informatie en met gebruik maken van de inzichten en ideeën van de leerkrach-
ten wordt de visie van de school waar nodig geactualiseerd en bijgesteld en worden strategische 
doelen geformuleerd voor de nieuwe schoolplanperiode. 
Deze visie en de daarop gebaseerde strategische doelen vormen de basis voor de verdere invul-
ling van het schoolplan.  
Gezien de formele status van dit document wordt dit vastgesteld door MR en bestuur van de 
school. Ouders worden middels de schoolgids op de hoogte gesteld van de hoofdlijnen van be-
leid, zoals dat vastgesteld is in het schoolplan. 
 

5.7 Jaarplancyclus (Schoolgids-jaarplan-jaarverslag) 
De directeur stelt jaarlijks een jaarverslag op voor evaluatie van de beleidsdoelen. Evaluatie van 
de leerresultaten zijn een vast onderdeel van dit verslag. 
De evaluatie van de beleidsresultaten die m.b.v. het jaarplan worden nagestreefd, gebeurt aan 
de hand van o.a. de volgende instrumenten: 

• Klassenbezoeken om na te gaan in hoeverre beleidsvoornemens en schooldoelstellingen 
worden gerealiseerd. Daarnaast vinden klassenbezoeken plaats in het kader van het ge-
ven van feedback op het onderwijsgedrag 

• Functionerings- en beoordelingsgesprekken. 

• Evaluaties (bijvoorbeeld d.m.v. korte vragenlijstjes) van oudercontacten en ouderavon-
den 

• Toetsinstrumenten om leerresultaten vast te stellen 
 

In de schoolgids en het jaarplan worden de verbeteronderwerpen voor het volgend schooljaar ge-
noemd. In principe zijn dit de onderwerpen zoals genoemd en gepland in het schoolplan maar 
daarnaast vindt ook een bijstelling plaats n.a.v. evaluaties en recente ontwikkelingen.  
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 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Schoolbrede  
verbeter 
onderwerpen 

Eigenaarschap/ontdekkend 
leren (oriëntatie) 

Eigenaarschap/ontdekkend 
leren/MI/coöperatief le-
ren/zelfstandig werken 

Eigenaarschap/ontdekkend le-
ren/MI/coöperatief leren/zelf-
standig werken 

 

IKC ontwikkeling (inhoude-
lijk) 

IKC ontwikkeling (inhoude-
lijk) 

IKC ontwikkeling (inhoudelijk) IKC ontwikkeling (inhoude-
lijk) 

IKC ontwikkeling (bouw) IKC ontwikkeling (bouw)   

Kleine verbeteron-
derwerpen 

Gebruik/Invoering ouder-
portal/website 

Sociale vaardigheid/monito-
ring 

  

Managementstructuur over-
leg en vergadermomenten 

Snappet/ICT    

Methode  
Vervanging/ 
invoering 

Evaluatie methode/aanpak 
Engels 

Invoering nieuwe methode 
Engels 

Evaluatie methode/aanpak 
aardrijkskunde/natuur/tech-
niek en geschiedenis 

Invoering nieuwe methode 
aardrijkskunde/natuur/tech-
niek en geschiedenis 

Evaluatie methode taal en 
keuze nieuwe methode 

Invoering nieuwe methode 
taal 

 Evaluatie methode/aanpak 
handvaardigheid en tekenen. 

 Evaluatie/aanpak methode 
rekenen 

Invoering nieuwe methode re-
kenen.  

 

Ontwikkeling conti-
nueren en nieuwe 
ontwikkelingen vol-
gen 

Didactisch handelen  
(directe instructie, HGW) 

Didactisch handelen  
(directe instructie, HGW) 

  
 

 

123Zing 123Zing     

Acties   Tevredenheidsenquêtes Ontwikkeling schoolplan  
2023-2027 
naar ontwikkeling nieuw schoolplan toe. 

 


