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WPO Artikel 12. Schoolplan 

 

1. 
Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs 
dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het 
personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs. Het schoolplan omvat mede het beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële 
bijdragen of geldelijke bijdragen, niet zijnde ouderbijdragen of op de onderwijswetgeving gebaseerde 
bijdragen, indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen 
binnen de schooltijden en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid 
van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen worden geconfronteerd. In het 
schoolplan wordt aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan het openbare karakter 
onderscheidenlijk de identiteit voor zover het betreft een samenwerkingsschool. Het schoolplan kan 
op een of meer scholen voor basisonderwijs en een of meer scholen voor ander onderwijs van 
hetzelfde bevoegd gezag betrekking hebben. 
 

2. 
Het onderwijskundig beleid omvat in elk geval de uitwerking van de wettelijke opdrachten voor het 
onderwijs en van de door het bevoegd gezag in het schoolplan opgenomen eigen opdrachten voor het 
onderwijs in een onderwijsprogramma. Daarbij wordt tevens het schoolondersteuningsprofiel 
betrokken. 
 

3. 
Het personeelsbeleid, voor zover dat in het schoolplan tot uitdrukking wordt gebracht, omvat in elk 
geval maatregelen met betrekking tot het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering 
van het onderwijskundig beleid alsmede het document inzake evenredige vertegenwoordiging van 
vrouwen in de schoolleiding, bedoeld in artikel 30 van de wet. 
 

4. 
Het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs omvat in 
elk geval: 
a. de wijze waarop het bevoegd gezag bewaakt dat die kwaliteit wordt gerealiseerd, 
b. de wijze waarop het bevoegd gezag vaststelt welke maatregelen ter verbetering van de kwaliteit 
nodig zijn, en 
c. maatregelen en instrumenten om te waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheid onderhoudt. 
 
 
 
NB: 
Alles wat cursief gedrukt staat kan in de definitieve versie verwijderd worden. Het is bedoeld als 
achtergrondinformatie of om je te helpen richting te geven aan het plan.  
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1 Inleiding 
 
 
Sportbasisschool  Het Startblok te Westervoort is een interconfessionele school. Het is een 
samensmelting van een rooms-katholieke en een protestants-christelijke school. Interconfessioneel 
betekent voor ons dat we vanuit gezamenlijke normen en waarden denken en werken. Het is één van 
de zeven basisscholen ressorterend onder de Stichting Confessioneel Onderwijs R’IJssel in de 
gemeenten Duiven en Westervoort in de Liemers.  
 
Strategisch beleidsplan 2014-2018 “Verbinden en Verdiepen” van SCO R’IJssel is de onderlegger 
voor de richting waarin de zeven scholen samen willen koersen. In dit plan heeft het bestuur van  
SCO R’IJssel weergegeven waar zij voor staat, welke strategische keuzen zij maakt voor de komende 
beleidsperiode en welke thema’s in 2014-2018 centraal staan.  
 
Het Strategisch beleidsplan 2014-2018 is richtinggevend en kaderstellend voor de schoolplannen 
2015-2019 van de scholen in de stichting. De inkleuring, met andere woorden de vertaling in concrete 
acties, vindt op schoolniveau plaats. De specifieke keuzen en de uitvoering daarvan  kunnen op 
schoolniveau verschillen, omdat het juist de bedoeling is dat schoolontwikkeling plaats vindt binnen 
schooleigen veranderingsonderwerpen.  
 
Dit schoolplan 2015-2019 is de motor voor onderwijsontwikkeling op Het Startblok en geeft inzicht in 
de keuzen die wij als school maken.  
 
In hoofdstuk 2 wordt eerst een algemene beschrijving van onze school gegeven. Daarna wordt de 
overkoepelende stichtingbrede missie van SCO R’IJssel beknopt beschreven. Vervolgens beschrijven 
wij uitgebreid onze eigen visie (en missie) om duidelijk te maken wat voor school wij willen zijn. In 
hoofdstuk 3 beschrijven wij de onderwijskundige vormgeving van ons onderwijs aan de hand van 
onderwijsdoelen, leergebieden en de ondersteuning voor kinderen.  
 
In hoofdstuk 4 wordt de inzet en ontwikkeling van ons personeel en in hoofdstuk 5 onze zorg voor 
kwaliteit beschreven. Beide hoofdstukken worden ingeleid door het gezamenlijk beleid van de 
stichting. Vervolgens hebben wij dit schoolspecifiek verder uitgewerkt. 
 

In hoofdstuk 6 geven wij een brede analyse van onze school waarbij de waardering van de inspectie, 
tussen- en eindopbrengsten, conclusies van tevredenheidonderzoeken, evaluatie van het voorgaande 
schoolplan en een SWOT-analyse verwerkt zijn. Op grond daarvan wordt op hoofdlijnen aangegeven 
aan welke onderwerpen in de beleidsperiode 2015-2019 prioriteit wordt gegeven.  
 
In hoofdstuk 7 zijn onze beleidsvoornemens voor de komende vier jaar onder dezelfde 7 thema’s als 
het strategisch beleidsplan van SCO R’IJssel uitgewerkt. In hoofdstuk 8 zijn de beleidsvoornemens op 
hoofdlijnen in een vierjaren schema in de tijd uitgezet. Hiermee geven we aan hoe onze school zich 
wil ontwikkelen. De Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus is hierbij voor ons richtinggevend.  
 
De beleidsvoornemens worden jaarlijks in een gespecificeerd jaarplan SMART uitgewerkt. Hiervoor 
wordt het format jaarplan van SCO R’IJssel gebruikt. In een cyclisch proces wordt het jaarplan telkens 
in mei/juni geëvalueerd. Op grond van deze evaluatie wordt een jaarverslag geschreven. Het jaarplan 
voor het volgende schooljaar wordt telkens in juni/juli opgesteld en in september definitief vastgesteld.  
 
Dit Schoolplan 2015-2019 is ontwikkeld in samenwerking met managementteam / kernteam, team en 
medezeggenschapsraad (leerkrachten en ouders) van onze school.  
 
In juli / september 2015 is dit schoolplan door team / MR formeel vastgesteld. 
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2 Schoolbeschrijving 
 
 
2.1 Algemene gegevens van de school 
 
Ons adres is: 
Sportbasisschool Het Startblok 
Klapstraat 205 
6931 CH  Westervoort  
 
Postadres: 
Postbus 182 
6930 AD  Westervoort 
 
Telefoon : 026-3114932 
E-mail  : info@bshetstartblok.nl 
Schoolsite : www.bshetstartblok.nl 

 
Identiteit van de school 

Sportbasisschool Het Startblok is een interconfessionele basisschool. Het is een samensmelting van 
een rooms-katholieke en een protestants-christelijke school. Interconfessioneel betekent voor ons 
dat we vanuit gezamenlijke normen en waarden denken en werken. Belangrijke waarden voor ons 
zijn: verbondenheid, zorg voor elkaar, tolerantie en solidariteit. Onze interconfessionele identiteit 
inspireert ons in de omgang met elkaar binnen de school. Dit alles zorgt voor een veilige sfeer op 
onze school, en bereidt onze leerlingen voor om goed met elkaar te kunnen samenleven in de 
huidige maatschappij. Tevens staan we open voor,  en willen we aandacht geven aan andere geloven 
en culturen van onze samenleving. Wij respecteren de eigen levensbeschouwing of religie van een 
ieder in de school. Van onze leerlingen en ouders verwachten we dat zij de identiteit van de school 
respecteren en hiernaar handelen. Wij verwachten daarbij dat alle leerlingen meedoen aan de 
activiteiten van de school. We geven levensbeschouwelijk onderwijs uit de methode Trefwoord. We 
vertellen de verhalen achter, en vieren de christelijke feesten zoals Kerstmis, Carnaval en Pasen. Wij 
praten met de kinderen over de waarden van de verschillende geloofsovertuigingen en de culturen. 

Schoolgebouw 
Sportbasisschool Het Startblok is gevestigd aan de Klapstraat in de wijk het Hoge Eind. De school 
heeft  265 kinderen verdeeld over 11 klassen. De school heeft de beschikking over een 
multifunctionele hal die gebruikt wordt voor zelfstandig werk, schoolbieb en waarin ruimte is voor 
kinderen en ouders bij vieringen. De hele school is voorzien van een draadloos Wifi netwerk. Intern is 
er een eigen gymlokaal voor kleuters. We werken samen met Het Kulturhus Westervoort en Mikado. 
Dat betekend dat zij in ons gebouw ruimtes hebben voor de voor- en naschoolse opvang en voor de 
peuterspeelzaal. 
De speelplaats geeft veel ruimte en mogelijkheden voor sport en spel. Specifieke onderdelen zijn 
Schoolplein ’14 en het E-court.  
 
Managementteam 
Het managementteam bestaat uit de directeur, Monique Kampman en de bouwcoördinatoren 
Monique Harmsen (onderbouw) en Ton Roelofsen (bovenbouw). De directeur heeft de totale 
eindverantwoordelijkheid en houdt toezicht op het totale onderwijs . De bouwcoördinatoren hebben 
een uitvoerende verantwoordelijkheid voor de groepen in de bouw en ook een 
beleidsvoorbereidende taak. 

mailto:klimroos@klimnet.nl
http://www.bshetstartblok.nl/
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2.2  De externe context van onze school 

Sportbasisschool Het Startblok is één van de zeven basisscholen ressorterend onder de Stichting 
Confessioneel Onderwijs R’IJssel in de gemeenten Duiven en Westervoort. Daarnaast maken wij deel 
uit van het Samenwerkingsverband De Liemers.  
 
 
2.3 De interne context van onze school 

Op onze school is de verhouding van leerling gewichten 8 leerlingen met 0,3 en 14 leerlingen          
met  1,2.  

De leerlingen van sportbasisschool Het Startblok komen vanuit de verschillende wijken van 
Westervoort, de buurt rondom de school maar ook vanuit de Broeklanden komen veel kinderen. Er 
zijn ouders die logistiek voor ons hebben gekozen omdat de school in de wijk ligt. Daarnaast zijn er 
ouders die bewust voor onze school, concept en/of signatuur gekozen hebben.  
De ouderbetrokkenheid in de school is groot, zowel beleidsmatig alsmede organisatorisch helpen 
ouders de school  waar nodig.  
De school heeft een samenwerking met het Kulturhus Westervoort en stichting Mikado. Deze 
organisaties zijn gevestigd binnen de school waar zij voor kinderen van sportbasisschool Het 
Startblok peuterspeelzaal en naschoolse opvang organiseren. 
 
 
2.4 Missie SCO R’IJssel: Basis voor kansrijke ontwikkeling 
De missie van SCO R’IJssel is leidend voor strategische keuzes, beleidsvoornemens en 
organisatiedoelen en richtinggevend voor het denken en handelen van leerkrachten, ondersteuners, 
leidinggevenden, bestuurders en toezichthouders.  
 
In onderstaande missie vatten we kernachtig samen wat SCO R’IJssel wil zijn, wat onze ambitie is, 
wat wij voor kinderen en medewerkers willen betekenen, waar we samen aan willen werken en 
waarmee we ons willen onderscheiden van andere organisaties voor basisonderwijs: 
 
“Basis voor kansrijke ontwikkeling” 
 
SCO R’IJssel wil voor alle kinderen en medewerkers van haar scholen een basis bieden waarin kansen 
en mogelijkheden worden benut om ieders talenten optimaal tot ontwikkeling te laten komen. 
 
“Basis voor kansrijke ontwikkeling” verwijst naar onze basisscholen, waar de basis wordt gelegd voor 
de ontwikkeling van kinderen. Op een stevig fundament kan goed en verantwoordt verder gebouwd 
worden. Een goede basis biedt kansen en helpt kinderen zich optimaal te ontwikkelen.  
 
Een belangrijke basis voor kansrijke ontwikkeling is welbevinden. Goede relaties op alle niveaus 
vormen de basis voor het welbevinden van kinderen en personeel.  
 
Een andere belangrijke basis voor kansrijke ontwikkeling in onze huidige kennissamenleving is het 
goed beheersen van de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen.  
De basisvaardigheden zijn onmisbaar voor het succes van kinderen in andere schoolvakken en 
ontwikkelingsgebieden, in hun verdere schoolloopbaan en maatschappelijk functioneren. Dit geldt 
ook voor nieuwe vaardigheden die kinderen nodig hebben om in de wereld van morgen kansrijk te 
functioneren, zoals omgaan met informatie, kritisch en probleemoplossend denken, samenwerken 
en creativiteit. 
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Leerkrachten staan het meest direct aan de basis voor kansrijke ontwikkeling van kinderen. Wanneer 
zij mogelijkheden zien en kansen optimaal benutten, halen ze het beste uit kinderen en zichzelf naar 
boven. 
De missie van SCO R’IJssel luidt “Basis voor kansrijke ontwikkeling”. SCO R’IJssel wil voor alle 
kinderen en medewerkers van de 10 scholen een basis bieden waarin kansen en mogelijkheden 
worden benut om ieders talenten optimaal tot ontwikkeling te laten komen.  
 
2.5 Missie en visie van de school  
 
2.5.1. Visie: waar we voor staan 

Ieder kind is welkom. Als school willen we kinderen veiligheid en geborgenheid bieden. Zo 
kan het kind vertrouwen krijgen, ontwikkelen en zicht krijgen op de eigen capaciteiten. We 
gaan ervan uit dat ieder kind zijn of haar eigen talenten heeft. Op onze school willen we juist 
de sterke en de zwakke kanten ontwikkelen. Daarnaast leren kinderen respect te hebben 
voor elkaar. Ieder kind is uniek. 

Een wereld die voortdurend verandert, vraagt van mensen dat ze creatief, zelfstandig , 
flexibel zijn en verantwoordelijkheid nemen. Actief inspelen op veranderingen door kansen 
te grijpen. Dat vraagt om de juiste kennis, maar ook om een breed palet aan vaardigheden. 
Denk aan doorzetten, initiatief nemen, keuzes maken, samenwerken, probleemoplossend 
denken en creativiteit. Mede door het beoefenen van sport kunnen kinderen zich deze en 
andere vaardigheden spelenderwijs eigen maken. Vandaar dat sport voor onze school een 
belangrijk speerpunt is.  
 

Samen leren en bewegen geven een goede balans in het lichaam. Kinderen werken aan hun 
persoonlijke ontwikkeling door grenzen op te zoeken en te doorbreken. 
Doorzettingsvermogen wordt hierdoor vergroot. Dit heeft een positieve uitwerking op het 
leerproces. Dan is ook het leren van andere dingen die misschien wat minder makkelijk gaan, 
een uitdaging waar een kind zich met plezier voor zal inzetten. 
 
In Het Startblok is samenwerkend leren vanzelfsprekend. Kenmerkend voor samenwerkend 
leren is de noodzaak voor leerlingen om bij het uitvoeren van een leertaak met elkaar samen 
te werken. Leerlingen nemen de leerstof met elkaar door, geven elkaar uitleg 
en informatie en maken gezamenlijk opdrachten. De achterliggende gedachte van deze vorm 
van leren is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van 
de interactie met elkaar. Binnen samenwerkend leren worden de leerlingen uitgedaagd om 
zelf initiatief te nemen, elkaar te helpen en problemen samen op te lossen. 
 
Samenwerking betekent teamwork, elkaar op een positieve wijze uitdagen en successen 
vieren met elkaar. Dat geldt zowel voor onze leerlingen als onze leerkrachten. 
Samenwerking vindt ook plaats in de vorm van educatief ouderschap. Ouders en school 
trekken samen op bij de ontwikkeling van het kind. Open communicatie en vertrouwen naar 
elkaar toe zijn daarbij belangrijke componenten. Beide partners hebben een gezamenlijk 
doel: een zo breed mogelijke cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind in 
de basisschoolleeftijd.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Leerling
http://nl.wikipedia.org/wiki/Informatie
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Sportbasisschool Het Startblok heeft hoge verwachtingen van kinderen. Daarbij is het 
belangrijk voor ieder kind doelen te stellen, zodat voor de partners in het leerproces 
(leerkrachten, kinderen en ouders) duidelijk is waar naartoe wordt gewerkt. Een goede 
communicatie ligt hieraan ten grondslag. Uit onderzoek is gebleken dat het stellen van 
doelen tot goede resultaten leidt. Uiteraard beweegt ieder kind zich daarbij op eigen niveau. 

Goede prestaties leveren betekent ook investeren in goede materialen. We werken met 
methodes die een doorgaande leerlijn garanderen en die aansluiten bij de belevingswereld 
van het kind. Nieuwe media en ICT worden volop ingezet. De resultaten van het onderwijs 
worden nauwgezet bijgehouden en geanalyseerd.  

Je kunt alleen optimaal presteren wanneer ook aan de omgeving de nodige zorg is besteed. 
Het schoolgebouw is opgeruimd en heeft een eenheid van vormgeving, die rust, regelmaat 
en ruimte uitstraalt. De binnenruimtes hebben een goede klimaatbeheersing en zijn helder 
en fris. We hechten waarde aan gezonde voeding en leren kinderen waarom dit zo belangrijk 
is voor het lichaam. 

In de school zijn onderwijs en opvang samengebracht zijn in een aanbod van sport en spel 
dat optimaal aansluit bij de wensen en de vraag van ouders en kinderen. 
 
De deuren van sportbasisschool  Het Startblok staan open. Welkom! 
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2.5.2. Missie: waar we voor gaan 
 
Sportbasisschool  Het Startblok geeft kinderen van 4 tot 12 jaar de mogelijkheid om zich te 
ontwikkelen tot zelfstandige, proactieve, kritische en positieve wereldburgers. Wereldburgers die 
zich de 21e eeuwse vaardigheden eigen maken. Wij bieden kinderen een veilige en uitdagende 
omgeving waar ze kunnen leren, spelen én sporten. 
 
Als organisatie ontwikkelen wij ons elke dag. Samen werken we aan een doorgaande lijn van 
onderwijs, opvang en opvoeding. Zo leggen we vandaag de basis voor later. Om dat voor elkaar te 
krijgen, werken we nauw samen  met ouders want  zij kennen hun kind als beste en zijn 
ondersteunend  in de juiste aanpak van het kind in de school. Ook de peuterspeelzaal en 
sportverenigingen alsmede de ketenpartners in de zorg zoals de fysiotherapeut, de logopedist, de 
orthopedagoog dragen bij aan de juiste ondersteuning van de leerling.  
 
We bieden een uniek dagprogramma. Wij willen graag dat kinderen het bij ons naar hun zin hebben 
en dat ouders hen iedere ochtend met een vertrouwd gevoel bij ons achter laten.  
 
Sport en bewegen zit verweven in ons onderwijs en bevordert  het leren van kinderen in de breedste 
zin van het woord.  
 
Geen kind is hetzelfde, dat beseffen wij ons. Sterker nog: we koesteren verschillen als rijkdom.  
Bij ons mag je worden wie je bent.  
 

‘Jij bent jij en ik ben ik 
Worden wie je bent’ 

 
 

2.5.3. Kernwaarden: zo werken wij! 
 
In lijn met onze visie en missie hebben we kernwaarden opgesteld. Deze waarden zijn leidraad voor 
ons denken en doen. Voor hoe wij omgaan met kinderen, ouders en met elkaar. 
Onze kernwaarden: 
 
Open en professioneel 
Bij ons staat de deur altijd open. We steunen elkaar en maken de dingen niet groter dan ze zijn. We 
praten voor onszelf, leren door reflectie en zijn altijd deel van de oplossing. We werken in een veilige 
omgeving en geven elkaar feedback. We hebben passie voor ons werk.  
 
Samen 
Als we samenwerken, bereiken we meer. Dus maken we gebruik van elkaars kwaliteiten. We geven 
én ontvangen graag feedback. We spreken dezelfde taal in ons pedagogisch handelen. We werken 
ook samen met ouders, in partnerschap: wij hebben hetzelfde doel: het beste voor ieder kind!  
 
Sportiviteit 
Met sport raken kinderen stap voor stap vertrouwd met hun (fysieke) mogelijkheden.  Kinderen leren 
omgaan met winst en verlies; presteren, doorzetten, grenzen verkennen, verleggen en stellen. Ze 
vergroten hun weerbaarheid, zelfcontrole en –beheersing. Ze leren inspelen  op anderen en 
samenwerken in teamverband. Dat geeft zelfvertrouwen en legt een stevige basis later. Zo bereiden 
we kinderen voor op actieve participatie in de maatschappij 
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Geloof 
Belangrijke waarden voor ons zijn: verbondenheid, zorg voor elkaar, tolerantie en solidariteit. Onze 
interconfessionele identiteit inspireert ons in de omgang met elkaar. Dit alles zorgt voor een veilige 
sfeer en bereidt onze leerlingen voor om goed met elkaar te kunnen samenleven in onze huidige 
maatschappij. We werken vanuit universele en christelijke waarden en normen en staan open voor 
verschillende vormen van levensbeschouwing.  

We hebben respect voor ieder kind. ‘Je mag worden wie je bent’. 

Veilig 
Veiligheid zien wij als voorwaarde voor succes. We bieden kinderen de gelegenheid om in een veilige 
omgeving het maximale uit zichzelf te halen. We vinden het belangrijk dat kinderen gehoord en 
gezien worden en geven het goede voorbeeld. We gebruiken humor en bieden rust en structuur.  
 
Maatschappelijk betrokken 
We bereiden kinderen voor op de veranderende maatschappij waarvan we ook zelf deel uitmaken. 
We realiseren één pedagogisch leefklimaat voor onze kinderen. Kinderen ontwikkelen zich 
ontwikkelingsgericht. We zijn zelf ook bereid om te veranderen.  
 
 
2.5.4. Ambities: wat we nastreven 
 
In onze ambities laten we zien hoe we onze visie en missie handen en voeten geven. Als volgt: 

 We willen één gezamenlijke pedagogische visie en willen samenwerken vanuit één 
onderwijsconcept. 

 We realiseren een doorgaande lijn van peuterspeelzaal naar de basisschool.  

 We werken vanuit één onderwijsconcept. 

 We werken samen en maken gebruik van elkaar kennis en expertise. 

 We werken vanuit één gevarieerd dagprogramma van 8.00 - 17.00 uur. Inspanning en 
ontspanning vloeien in het programma naadloos in elkaar over. 

 We werken samen met ouders. Zij zijn onze educatieve partners.  

 We werken vanuit een opgeruimde en frisse school. De inrichting is vormgegeven vanuit 
onze visie. 

 Onze speerpunten zijn het pedagogisch klimaat, sport en ICT. We zien deze speerpunten als 
middelen om onze ambities te kunnen realiseren. 
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3. De onderwijskundige vormgeving van het onderwijs 

 
3.1 Onderwijskundige doelen 
Onze onderwijskundige doelen zijn in de eerste plaats de doelstellingen zoals die in artikel 8 van de 
Wet op het primair Onderwijs zijn omschreven: 
 
 
Artikel 8. Uitgangspunten en doelstelling onderwijs 
 
1. 
Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces 
kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. 
 
2. 
Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en op het 
ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en 
lichamelijke vaardigheden. 
 
3. 
Het onderwijs: 
a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving, 
b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en 
c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende 
achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. 
 
4. 
Ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, is het onderwijs gericht op individuele 
begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. Zo nodig treedt het bevoegd gezag 
daarbij in overleg met: 
a. een stichting als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de jeugdzorg, 
b. een instantie die jeugdgezondheidszorg uitvoert als bedoeld in artikel 5 van de Wet publieke 
gezondheid, 
c. een instantie die maatschappelijke ondersteuning biedt als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, 
2°, van de Wet maatschappelijke ondersteuning, 
d. een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder j, van de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten of 
e. een zorgaanbieder die geneeskundige geestelijke gezondheidszorg levert welke behoort tot de 
prestaties omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet . 
 
5. 
Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar een schoolondersteuningsprofiel vast. 
 
6. 
De scholen gebruiken een leerling- en onderwijsvolgsysteem waaruit de vorderingen in de kennis en 
vaardigheden blijken op het niveau van de leerling, de groep en de school. Het leerling- en 
onderwijsvolgsysteem bevat toetsen die kennis en vaardigheden van de leerling meten op de 
terreinen, genoemd in het tweede lid. 
 
 
 
 

http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid1
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid1
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid2
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid2
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid3
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid3
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid3/onderdeela
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid3/onderdeelb
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid3/onderdeelc
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid4
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid4
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid4/onderdeela
http://maxius.nl/wet-op-de-jeugdzorg/artikel1/
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid4/onderdeelb
http://maxius.nl/wet-publieke-gezondheid/artikel5/
http://maxius.nl/wet-publieke-gezondheid/artikel5/
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid4/onderdeelc
http://maxius.nl/wet-maatschappelijke-ondersteuning/artikel1/
http://maxius.nl/wet-maatschappelijke-ondersteuning/artikel1/
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid4/onderdeeld
http://maxius.nl/algemene-wet-bijzondere-ziektekosten/artikel1/
http://maxius.nl/algemene-wet-bijzondere-ziektekosten/artikel1/
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid4/onderdeele
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid5
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid5
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid6
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid6
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid7
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7. 
De toetsen, bedoeld in het zesde lid, voldoen aan het kwaliteitsoordeel van een door Onze minister 
aangewezen onafhankelijke commissie betreffende inhoudelijke validiteit, betrouwbaarheid en 
deugdelijke normering. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften 
omtrent het leerling- en onderwijsvolgsysteem en de daaraan verbonden toetsen worden 
vastgesteld. 
 
 
8. 
De scholen voorzien in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van leerlingen die extra 
ondersteuning behoeven, en omtrent leerlingen die onderwijs volgen als bedoeld in artikel 165. 
 
9. 
Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat: 
a. de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende schooljaren de school kunnen 
doorlopen; 
b. de leerlingen in 8 schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs ontvangen, met dien verstande dat 
de leerlingen in de eerste 4 schooljaren ten minste 3520 uren onderwijs en in de laatste 4 
schooljaren ten minste 3760 uren onderwijs ontvangen, en aan de leerlingen in de laatste 6 
schooljaren ten hoogste 7 weken van het schooljaar 4 dagen per week onderwijs wordt gegeven, die 
evenwichtig zijn verdeeld over het schooljaar, bij een schoolweek van in beginsel niet minder dan 5 
dagen onderwijs, en 
c. de onderwijsactiviteiten evenwichtig over de dag worden verdeeld, tenzij afwijking van deze 
verdeling van belang is in verband met activiteiten in het kader van het voorkomen en bestrijden van 
onderwijsachterstanden. 
 
10. 
Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat leerlingen die in verband met ziekte thuis verblijven dan 
wel zijn opgenomen in een ziekenhuis, op adequate wijze voldoende onderwijs kunnen genieten. 
 
11. 
Het onderwijs wordt 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, waarin ook door middel van vroegschoolse educatie kan worden voorzien 
 
3.2 Kerndoelen 
De kerndoelen gaan over een bepaald leergebied. De leergebieden zijn onderverdeeld in:  
 
3.2.1 Nederlands     
 Mondeling taalonderwijs 
 Schriftelijk taalonderwijs 
 Taalbeschouwing 
 
Methoden werkwijzen en materialen: 
Voorbereidend lezen, taal   : Schatkist 
Aanvankelijk lezen     : Veilig Leren Lezen (KIM versie) 
Taal      : Taalactief 4 
Spelling      : Taalactief 4 
Technisch lezen     : Estafette 
Begrijpend en studerend lezen    : Nieuwsbegrip 
 

http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid7
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid7
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid8
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid8
http://maxius.nl/wet-op-het-basisonderwijs/artikel165/
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid9
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid9
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid9/onderdeela
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid9/onderdeelb
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid9/onderdeelc
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid10
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid10
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid10
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid10
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3.2.1 Engels 
 
Methoden werkwijzen en materialen: 
Engelse taal (gr 7 en 8)     : The Team 

 
3.2.2 Rekenen/wiskunde 
 Wiskundig inzicht en handelen 
 Getallen en bewerkingen 
 Meten en meetkunde 
 
Methoden werkwijzen en materialen: 
Voorbereidend rekenen   : Schatkist en Wereld in Getallen 
Rekenen     : Wereld in Getallen (5e versie) 
 
3.2.3 Oriëntatie op jezelf en de wereld 
 Mens en samenleving 
 Natuur en techniek 
 Ruimte 
 Tijd 
 
Methoden werkwijzen en materialen: 
Aardrijkskunde      : Geobas 
Geschiedenis      : Argus Clou 
Biologie / natuurkunde     : Leefwereld/ NME lesmateriaal 
Verkeer      : 3VO Verkeerskrant 
Techniek     : Leefwereld/ NME lesmateriaal 
 
3.2.4 Kunstzinnige oriëntatie 
 
Methoden werkwijzen en materialen: 
Expressievakken    : Moet je doen! 
 
3.2.5 Bewegingsonderwijs 
 
Methoden werkwijzen en materialen: 
Bewegingsonderwijs    : Basis Beweeglessen 
 
3.2.6 Godsdienst 
 
Methoden werkwijzen en materialen: 
Godsdienst     : Trefwoord 
 
3.2.7 Schrijven 
 
Methoden werkwijzen en materialen 
Schrijven      : Pennenstreken 
 
3.2.8 Sociaal-emotionele ontwikkeling 
 
Methoden werkwijzen en materialen 
Sociaal Emotionele Ontwikkeling  : Kanjertraining, Taakspel en SWPBS 
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3.3 Enkele ‘pareltjes’ uit onze schoolpraktijk 

 
In alle groepen wordt gewerkt met de Kanjertraining, een werkwijze om de sociaal emotionele 
ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Een belangrijk aspect hiervan is het ondersteunen van het 
zelfvertrouwen van leerlingen. Het algemene doel is dat leerlingen positief over zichzelf en de ander 
(leren) denken. De training geeft leerlingen handvatten in sociale situaties en leert hen Kanjers te zijn 
in de omgang met elkaar. 
 
Het onderwijs in de groepen 1 en 2 is gebaseerd op de principes van het Ontwikkelingsgericht 
onderwijs. 
De belangrijkste kenmerken hiervan zijn: 

 Aandacht voor een brede persoonsontwikkeling, zoals: samenwerken, communiceren, 
initiatieven nemen, plannen maken die altijd verbonden worden aan kennis en vaardigheden 
(schrijven, lezen, woordenschat, enz.); 

 Leerkrachten ontwerpen betekenisvolle activiteiten; een thematisch aanbod van sociaal culturele 
spelactiviteiten waarin kinderen inbreng kunnen hebben in keuze en planning; 

 Leerkrachten helpen de kinderen om initiatieven te nemen en plannen te maken voor hun 
activiteiten. Vooral kleine groepsactiviteiten maken het mogelijk om met hen samen te spelen, te 
praten, te denken en te werken; 

 Leerkrachten zijn daarbij voortdurend bezig met reflectie en observatie. Ze zoeken steeds naar 
wat de kinderen zelf willen en al (bijna) kunnen. Daar baseren ze hun aanbod op. Zo wordt er een 
zone van naaste ontwikkeling gecreëerd, waardoor kinderen hun eigen ontwikkeling signaleren 
en merken dat zij zelf er beter van worden. 

Vanaf groep 3 wordt gewerkt volgens het gedifferentieerd jaarklassensysteem. Dit houdt in dat we 
binnen homogene groepen zoveel mogelijk onderwijs op maat, in niveaugroepen, proberen te geven 
op een wijze waarin de autonomie van het kind centraal staat. De leerstof wordt gedifferentieerd 
aangeboden aan de leerlingen. Naast de basisstof wordt er gewerkt met minimumdoelen. Voor 
kinderen die meer aankunnen is er verrijkingsstof. Door deze manier van werken kan iedere leerling 
zoveel mogelijk tot zijn recht komen. 
Met het geven van effectieve instructie, volgens het directe instructiemodel, bereiken we dat de 
leerlingen zelfstandig opdrachten kunnen verwerken.  
Daarmee creëert de leerkracht tijd om kinderen die extra hulp nodig hebben, verder te helpen aan 
de instructietafel. 
 
Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid worden gestimuleerd door, binnen het blok zelfstandig 
werken, te werken met de weektaak. De kinderen leren zo zelf hun werk te plannen. 
We leren de kinderen in de groepen 7 en 8 te werken met een agenda. Het plannen van hun werk 
met een agenda hebben ze bij hun verdere studie na de basisschool voortdurend nodig. 
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3.4 Ondersteuning voor kinderen 
 
Onder leerlingenzorg verstaan we de uitbreiding en versterking van maatregelen en activiteiten (op 
bovenschools, school- en groepsniveau) ten behoeve van een zo intensief mogelijke zorg voor 
leerlingen. In het bijzonder voor die leerlingen die specifieke pedagogische- en/of didactische hulp 
nodig hebben, met als doel het behalen van afgesproken (tussen)doelen. 
 
De interne begeleiding is verantwoordelijk voor de zorg in de breedste zin van het woord. Een 
belangrijk onderdeel van deze zorg is: het adviseren en ondersteunen van leerkrachten en leerlingen. 
Daarnaast onderhouden zij contacten met de orthopedagoog, GZ psycholoog van Marant Educatieve 
Diensten en andere (para) medische disciplines zoals de jeugdarts, logopedie, en fysiotherapie. Op 
deze manier hopen wij de zorg voor onze leerlingen optimaal te kunnen waarborgen. 
Daarnaast is er een ondersteuningsteam aanwezig op school. Deze bestaat uit de directeur, de I.B, 
een orthopedagoog en een ambulant begeleider van het Samenwerkingsverband. Op verzoek 
worden andere ketenpartners uit de zorg uitgenodigd. 
 
Het geheel van zorgvoorzieningen op sportbasisschool Het Startblok staat beschreven in het 
ondersteuningsprofiel en ligt ter inzage op school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
Schoolplan 2015-2019 Sportbasisschool Het Startblok 

 

 

4 De inzet en ontwikkeling van het personeel 
 
 

4.1 De ontwikkeling van het personeel op stichtingsniveau 
 
 
4.1.1 Op ontwikkeling gerichte gesprekscyclus 
Binnen SCO R’IJssel wordt gewerkt met een 2-jarige op ontwikkeling gerichte gesprekscyclus.  
Hierbij worden de volgende gesprekken met de leidinggevende gevoerd:  
1

e
 jaar POP-gesprek (najaar) en functioneringsgesprek (voorjaar);  

2
e
 jaar voortgang- en geactualiseerd POP-gesprek (najaar) en waarderingsgesprek (voorjaar).  

 
Kaderstellende uitgangspunten voor de op ontwikkeling gerichte gesprekcyclus zijn: 

- We willen passend bij onze missie “Basis voor kansrijke ontwikkeling” en stichtingvisie een op 
ontwikkeling gerichte gesprekscyclus invoeren. 

- De schoolontwikkeling staat centraal. Kwaliteitszorg en personeelsontwikkeling staan in dienst 
van school(organisatie)ontwikkeling. Schoolontwikkeling verbindt professionele ontwikkeling 
en kwaliteitszorg. 

 
 

 
 
 
Kwaliteitszorg    School(organisatie)ontwikkeling   Personeelsontwikkeling 
 
In het kwaliteitshandboek, het jaarplan en het POP staan de afspraken die in de op ontwikkeling 
gerichte gesprekken (POP-gesprek, functioneringsgesprek, voortgangsgesprek) aan de orde komen 
en waar medewerkers aan het eind van de 2-jarige cyclus op gewaardeerd worden. In alle gesprekken 
komt het functioneren van betrokkenen aan de orde.  
     
Op stichtingniveau:  Op schoolniveau:  Op personeelsniveau:   
SBP     Jaarplan   Schoolplan  Jaarplan   POP 
 
4.1.2 Digitaal Bekwaamheidsdossier Bardo 
Een bekwaamheidsdossier is een geordende verzameling gegevens die laat zien dat de leerkracht 
bekwaam is en zijn/haar bekwaamheid onderhoudt in afstemming met het beleid van de stichting en 
de school. SCO R’IJssel werkt sinds 2010 met het digitaal bekwaamheidsdossier Bardo. 
 
4.1.3 Expertise ontwikkelen en delen in kringen 
De beleidsperiode 2009-2014 stond in het teken van opbrengstgericht werken. Er is stichting breed 
gewerkt aan het versterken van leerkrachtvaardigheden die voorwaardelijk zijn voor opbrengst- en 
handelingsgericht werken: doelen stellen, werken met groepshandelingsplannen, 
instructievaardigheden, klassenmanagement, hoge verwachtingen hebben en eigen 
verantwoordelijkheid aan kinderen geven. In de beleidsperiode 2015-2019 zullen deze vaardigheden 
geborgd worden. 
 
De IB-ers van de scholen van SCO R’IJssel nemen deel aan de IB-kring en de opgeleide reken- en 
taalspecialisten aan de rekenkring en de taalkring. In de loop van 2015 start een ICT-kring. De 
deelnemers volgen een opleiding tot I-coördinator. De I staat voor innovatie. 
Het doel van de kwaliteitskringen is de expertise op de scholen duurzaam te ontwikkelen en 
versterken en leerkrachten ontwikkelingskansen te bieden. 
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4.2 Uitwerking inzet en ontwikkeling van het personeel op schoolniveau 
 
Op sportbasisschool Het Startblok nemen wij deel aan de eerder besproken ontwikkelingen. 
Daarnaast vinden er teamtrainingen plaats voor die onderwerpen waarvan wij vinden dat die van 
belang zijn voor een beter functionerende school voor kinderen, ouders en team.  

 Er gaan 5 mensen naar de basis Kanjertraining. In het voorjaar 2016 is er een teamtraining 
voor de herhalingscursus van de Kanjertraining.  

 Teamscholing op het gebied van ICT ontwikkeling.  
 Twee leerkrachten volgen de Master Sen opleiding 
 De Sport coördinator volgt de Be Fit opleiding 
 De PBS groep gaat de cursus Pedagogisch Tact volgen 
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5 De zorg voor kwaliteit 
 
 

5.1 De zorg voor kwaliteit op stichtingniveau 
 
Definitie van kwaliteitszorg 
Kwaliteitszorg wordt door de Inspectie van het Onderwijs als volgt omschreven: “De school zorgt 
systematisch voor behoud en verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs.” 
 
5.1.1 PDCA-cyclus in plannen op stichting- en schoolniveau  
Binnen SCO R’IJssel wordt op alle niveaus cyclisch gewerkt: in het strategisch beleidsplan en de 
schoolplannen voor vier jaar. Hiervan afgeleid worden op stichting- en schoolniveau jaarlijks een 
jaarplan met planning en een jaarverslag opgesteld. Jaarlijks vinden er minimaal 3 gesprekken tussen 
directeur/MT en bestuurder plaats om de kwaliteit van de plannen te optimaliseren en de voortgang te 
bewaken. Op groepsniveau wordt cyclisch gewerkt met groepsplannen en op individueel niveau met 
persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP). 
  
5.1.2 Borgen en ontwikkelen met kwaliteitskaarten 
Alle scholen maken passend bij de schoolontwikkeling jaarlijks minimaal 2 kwaliteitskaarten. Deze 
worden na een interne audit opgenomen in een (digitaal) kwaliteitshandboek.  
Het kwaliteitshandboek is een cyclisch werkdocument dat in de praktijk nodig is. De interne audits 
hebben tot doel na te gaan of hetgeen op papier staat (nog) daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht. 
 
Kaderstellende afspraken bij het ontwikkelen en borgen met kwaliteitskaarten  
Hieronder zijn een vijftal kaderstellende afspraken opgenomen die voor alle scholen van de stichting 
gelden bij het ontwikkelen en borgen met kwaliteitskaarten. Dit kader is in september 2009 in het 
directieberaad vastgesteld.  
 
1 De Plan-Do-Check-Act-cyclus is richtinggevend.  
Er hoeft niet per definitie bij “Plan” te worden begonnen.  
Bij ontwikkelen bij “Plan” beginnen, bij borgen met het beschrijven van “Do”.  
De “Check” wordt uitgevoerd in de vorm van een interne audit. Op grond van de interne audit wordt 
gehandeld of bijgestuurd: “Act”. Deze cyclus herhaalt zich voortdurend. 
 
2 Er worden schooleigen onderwerpen voor de kwaliteitskaarten gekozen. 
De onderwerpen van de kwaliteitskaarten moeten “leven” binnen de school en dus direct aansluiten bij 
de eigen schoolontwikkeling. 
 
Borgen: Na de implementatie van een veranderingsonderwerp kunnen de schoolafspraken over het 
betreffende onderwerp in kernkwaliteiten geformuleerd en op een kwaliteitskaart geborgd worden. 
Borgen in de vorm van kernkwaliteiten = vastleggen wat je doet. 
 
Ontwikkelen: Bij een nieuwe schoolontwikkeling kunnen kernkwaliteiten in de vorm van streefdoelen 
geformuleerd worden. Ontwikkelen in de vorm van streefdoelen = vastleggen waar je naar toe wilt. Na 
de implementatiefase en de interne audit kunnen streefdoelen kernkwaliteiten worden. 
 
Borgen en ontwikkelen: Op een kwaliteitskaart kunnen kernkwaliteiten (het gebeurt in de praktijk) en 
streefdoelen (het gebeurt nog niet (overal), maar hier werken we naar toe) staan.  
 
3 Formulering van kernkwaliteiten.  
Kernkwaliteiten beschrijven: wie, doet wat, op welke wijze, wanneer en waar. 
De kernkwaliteiten worden geformuleerd in een goed lopende zin. 
Er worden actieve werkwoorden gebruikt. (Dus niet: proberen, willen, moeten, mogen, enz.) 
Kernkwaliteiten zijn de afspraken binnen de school.  
 
4 Teamleden worden betrokken bij het opstellen van kwaliteitskaarten. 
De mensen die de kernkwaliteiten uitvoeren, worden bij het formuleren hiervan betrokken.  
De mate waarin (van volledig bottom-up laten ontstaan tot het laten reageren op concept 
kwaliteitskaarten) is afhankelijk van visie en werkwijze van de school.  
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5 Er worden interne audits uitgevoerd.  
De formats worden geactualiseerd. 
 
5.1.3 Tevredenheidonderzoeken 
In het voorjaar van 2010, 2012 en 2014 zijn op alle scholen van SCO R’IJssel tevredenheids-
onderzoeken onder  leerlingen, ouders en personeel gehouden door School & Innovatie Groep.  
We gaan ons bezinnen op het instrument dat we over vier jaar (in 2018) willen inzetten in de aanloop 
naar een nieuw strategisch beleidsplan.  
 
5.1.4 Opbrengstgericht werken 
De Eindopbrengsten en de tussenopbrengsten voor taal en rekenen worden op stichting- en 
schoolniveau gemonitord en besproken. De stichting heeft als doelstelling bovengemiddelde 
opbrengsten te realiseren. Op school- en groepsniveau worden halfjaarlijks doelen gesteld op grond 
van het LOVS. Alle scholen werken met de Eindtoets en het leerlingvolgsysteem van Cito. 
 
 

5.2 Uitwerking zorg voor kwaliteit op schoolniveau 
 
Instrumenten die wij gebruiken en procedures die gevolgd worden op schoolniveau zijn: 

 Methode gebonden toetsen. Resultaten worden geëvalueerd op groepsniveau en leiden waar 
nodig tot een groepsplan. 

 Leerlingvolgsysteem van het CITO. Resultaten worden besproken binnen de leerling 
besprekingen, met de leerlingen en de ouders. Conclusies worden getrokken op leerling- 
groeps- en schoolniveau en leiden tot maatregelen op deze drie niveaus. De resultaten 
worden geanalyseerd door de directie op schoolniveau 

 Evaluatiegesprekken eerste jaar voortgezet onderwijs door leerkracht groep 8 en directie en 
leiden tot maatregelen ter verbetering. 

 Gesprekscyclus. Zie 4.1 

 Stellen van beleidsvoornemens en prioriteiten in beleidsvoornemens binnen het jaarplan. 
Waarborgen van coördinatie van de inspanningen, zorg dragen voor het 
verantwoordelijkheidsgevoel van elke betrokken leerkracht en verantwoording naar bestuur en 
inspectie. 

 Inhoudelijke teamvergaderingen waarin wij ons onderwijs evalueren en afspraken maken 
(gerelateerd aan onze visie) en vastleggen in bijvoorbeeld klassenmap.  

 Klassenconsultatie. Bewaken van het proces van kwaliteitsverbetering. 

 Coaching, instrument voor het bevorderen van de kwaliteit van individuele leerkrachten. In het 
kader van het cyclisch verbeteren van onze resultaten werken wij met de PDCA cirkel 
waarvan de elementen SMART geformuleerd zijn. Deze werkwijze is in dit schoolplan en 
jaarplan terug te vinden. 

 Onze evaluaties verwerken wij schriftelijk d.m.v. de PDCA cirkel in een plan van aanpak. 

 Enquête klanttevredenheid per 4 jaar. Resultaten worden besproken en leiden tot 
maatregelen ter verbetering 
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6  Een brede analyse van de school  
 
 
Om helder te krijgen waar we als school voor staan en wat ons de komende jaren te wachten staat, 
hebben we hieronder de waarderingen van beide scholen door de inspectie, een analyse van de 
tussen- en eindopbrengsten van de afgelopen schooljaren, de conclusies van 
tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en personeel, de evaluatie van Schoolplan 2010-
2014 en de SWOT-analyse waarin schoolbreed sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen in 
beeld zijn gebracht. 
 

6.1 Waardering van de school door de inspectie   
De afgelopen beleidsperiode hebben De Klimroos en de Flierefluiter van de inspectie de volgende 
waarderingen gekregen: 
2010-2011: Basisarrangement 
2011-2012: Basisarrangement   
2012-2013: Basisarrangement 
2013-2014: Basisarrangement 
2014-2015: Basisarrangement 
 
Het basisarrangement is gebaseerd op de beoordeling van de Eindtoetsen in de laatste 3 schooljaren: 

- Indien de school het laatste jaar voldoende scoort, krijgt de school het basisarrangement. 
- Indien de school het laatste jaar onder de ondergrens scoort, krijgt de school het 

basisarrangement met een ‘attendering’. 
- Indien de school voor het tweede jaar achtereen onder de ondergrens scoort, krijgt de school 

het basisarrangement met een ‘waarschuwing’. 
- Indien de school 3 jaren achtereen onder de ondergrens scoort, wordt de school ‘zwak’. 

 

6.2 Analyse tussen- en eindopbrengsten  
Schooljaren 2011-2012, 2012-2013,2013-2014 en 2014-2015 

 
Tussenopbrengsten uitgedrukt in vaardigheidsscores Cito LOVS 
M = Midden van het schooljaar E = Eind van het schooljaar 
 
De inspectie beoordeelt de tussenopbrengsten (M of E) in een schooljaar aan de hand van 5 toetsen. 
Voor de beoordeling ‘voldoende’ moet meer dan de helft (3 of meer) van de 5 toets scores boven de 
ondergrens liggen.  
De opbrengsten zijn school specifiek en kunnen in ons geval als fusieschool niet samengevoegd 
worden. Daarom hebben we er voor gekozen om de opbrengsten per school in de bijlages toe te 
voegen.  
Voor sportbasisschool Het Startblok betekent dat de focus moet liggen op het Opbrengstgericht 
werken. Het gemiddeld tot bovengemiddeld scoren met de huidige populatie zal een uitdaging zijn. 
Goede analyses van toetsen verwerken in de groepsplannen maar ook het leerkrachtgedrag, directe 
instructie en effectieve leertijd kunnen de opbrengsten verhogen.  
 
 

6.3 Conclusies op grond van tevredenheidonderzoeken 
In het voorjaar van 2010, 2012 en 2014 zijn tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en 
personeel gehouden op De Klimroos en De Flierefluiter In bijlage 1 worden de tevredenheid 
indexcijfers van beide scholen apart vergeleken met de benchmark (=gemiddelde alle scholen School 
& Innovatie Groep). 
 
 

6.4 Evaluatie Schoolplannen 2010-2014 en jaarplan 2014-2015 van beide scholen.  
Hieronder leggen we verantwoording af over het bereikte resultaat in de afgelopen beleidsperiode.  
In de jaarverslagen van 2010 tot 2014 zijn er al verantwoordingen afgelegd. 
 
Passend onderwijs 
Handelingsgericht werken is ingevoerd. 
De groepsplannen voor begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en rekenen zijn gerealiseerd. 
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Kwaliteitszorg en verantwoording 
Het team is geschoold in het analyseren van de opbrengsten, het stellen van doelen en het opstellen 
van concrete plannen. Het opbrengstgericht denken en handelen blijft een aandachtspunt. 
De reken- en taalspecialisten zijn geschoold door Marant. Er is nog steeds nascholing voor de 
specialisten. De klassenbezoeken zijn uitgevoerd. De kwaliteitskaarten zijn geschreven en geaudit. De 
jaarplannen en de jaarverslagen zijn geschreven. 
 
Personeelsontwikkeling 
Het bekwaamheidsdossier Bardo is ingevoerd en de functiemix geïmplementeerd. Het team 
geschoold in woordenschatonderwijs m.b.t. begrijpend lezen. Er is een tweetal leerkrachten in school 
de master SEN opleiding volgen in het kader van het Vierslag leren.  
 
Ondernemerschap  
Financiële kaders zijn ingevoerd. We zijn een samenwerkingsverband aangegaan met het Kulturhus 
te Westervoort. Zij verzorgen samen met ons de naschoolse opvang en werken beleidsmatig en 
inhoudelijk mee aan het verder te ontwikkelen sportconcept. 
 
Maatschappelijke opdracht 
De PBS groep neemt het voortouw voor het borgen van een positief schoolklimaat. Er zijn jaarlijks een 
zestal bijeenkomsten geweest met de commissie en externen.  De taak van de commissie is het 
monitoren van het sociale klimaat in de school, het bijhouden van de vakliteratuur en het geven van 
adviezen en tips aan het team. Certificering als PBS school is een volgende stap. 
 
Organisatiestructuur 
De interne communicatie is verbeterd en blijft in ontwikkeling. We vinden het belangrijk om te komen 
tot een professionele cultuur. Het leren aanspreken op afspraken onder elkaar.  
 
We hebben de afgelopen vier jaar geleerd dat je leerlingen moet blijven uitdagen. Door duidelijke 
doelen samen met de leerlingen te stellen verhoogt dit de betrokkenheid en resultaten. De 
groepsplannen zijn de afgelopen jaren inhoudelijk verbeterd door het verbeteren van de 
doelstellingen. De leerkrachten stellen doelen die steeds beter passen bij de onderwijsbehoefte van 
de leerlingen.  
Het omgaan met gedrag van de leerlingen zal de komende jaren aandacht vragen. Hierbij kijken we 
vooral naar de attitude, vaardigheden en kennis van de leerkrachten.  
 

 6.5 Sterkte/zwakte analyse, kansen en bedreigingen 
. 
Sterke punten 
Pedagogisch handelen is de afgelopen jaren verbeterd door de aandacht voor een positief klimaat, 
een positieve cultuur en de input van de commissie PBS. . 
Het ‘directe instructiemodel’ wordt in alle groepen gehanteerd. We werken nu met drie 
instructiegroepen.  
Het fraaie schoolgebouw maakt een opgeruimde en nette indruk.  
 
Zwakke punten 
Leerstijldifferentiatie is te leerkrachtafhankelijk. 
Opbrengsten na de fusie op bovengemiddeld niveau brengen 
Communicatie intern en extern  
 
Kansen 
Verdere ontwikkeling van het leren ‘leren’, meer eisen aan het communicatieve vermogen, 
kenniseconomie. Daarnaast het verbeteren van de cultuur van afspreken en aanspreken. 
Omgaan met gedrag van leerlingen en het educatief partnerschap met de ouders.  
Ontwikkeling Integraal Kind Centrum.  
Verbeteren opbrengsten van technisch lezen en spelling 
ICT: inspelen op de ontwikkelingen. 
 
Bedreigingen 
Het behouden van de sterke kanten van beide scholen en het goed afstemmen en borgen daarvan.  
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6.6 Conclusie: Waar willen we aan werken in 2015-2019? 
Op hoofdlijnen geven we in beleidsperiode 2015-2019 prioriteit geven aan het volgende:  
 

1. Opbrengstgericht werken. Het verbeteren van de resultaten van spelling, woordenschat en 
begrijpend lezen. De centrale eindtoets boven het landelijk gemiddelde. 

 
2. Handelingsgericht werken. Het verbeteren van de groepsplannen: doelen stellen en 

afstemmen op de onderwijsbehoefte van de leerling en de evaluatie. Het verder concretiseren 
van de OPP’s. 

 
3. Professionele cultuur. Een cultuur van afspreken en aanspreken. Verbeteren van de interne 

communicatie en het feedback geven aan elkaar. Het voorleven en uitdragen van waarden en 
normen. 
 

4.  Pedagogisch handelen. Uitgangspunt is een positief schoolklimaat (Preventief). 
Afstemmen op de gedragskenmerken van de leerlingen, waarbij er aandacht is voor het 
gedrag, de gedragsverwachtingen en het negeren van het ongewenste gedrag volgens 
Taakspel, PBS en Kanjertraining en Pedagogisch tact. We verwachten van de leerkrachten 
een positieve houding en ontwikkeling van de vaardigheden en het opdoen van kennis.  
 

5. Kwaliteitszorg. Verdere scholing van de reken- en taalspecialisten. De ICT-er volgt de 
opleiding I-coördinator. In het kader van (bewaking en ontwikkeling van) de kwaliteitszorg: 
klassenbezoeken van MT, professionalisering van teamleden d.m.v. persoonlijke 
ontwikkelingsplannen, inhoudelijke vergaderingen waarin ons onderwijs wordt besproken. 
 

6. Adaptief gericht onderwijs vinden we noodzakelijk om een meer preventieve aanpak van de 
ondersteuning van leerlingen te realiseren; hiervoor is goed en effectief klassenmanagement 
noodzakelijk en is ontwikkeling van een meer gedifferentieerd leerstofaanbod wenselijk. 
We willen een lerende school blijven waarin met en van elkaar geleerd wordt; 
In dit kader vinden we het wenselijk dat er klassenconsultatie door het managementteam 
plaats vindt met voor en nabespreking.  
 

7. ICT. Ontwikkelen van Mediawijsheid met onder andere aandacht voor de digitale voetafdruk, 
goed gebruik van ICT middelen en 21st century skills.  
Voor mediawijsheid moet aandacht zijn bij leerkrachten en leerlingen.  
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 7 Strategische keuzes: 7 centrale thema’s in 2015-2019  
Strategische keuzes: 7 centrale thema’s in 2015-2019  
 
In Strategisch Beleidsplan 2014-2018 “Verbinden en Verdiepen” is gekozen voor zeven centrale 
thema’s in de beleidsperiode 2014-2018. Voor onze school brengen wij de beleidsvoornemens voor 
2015-2019 ook onder deze zeven centrale thema’s onder.  
 

7.1 Borgen en verdiepen OGW en HGW 
 Het verbeteren van de resultaten van spelling, woordenschat en begrijpend lezen 

 De centrale eindtoets boven het landelijk gemiddelde 

 Eenheid in de groepsplannen: het komen tot één groepsplan vanuit 2 verschillende scholen.  

 Het verder concretiseren van de OPP’s 

 Kwaliteitskaarten afstemmen,  

 Professionele cultuur van afspreken en aanspreken 
 

7.2 Passend onderwijs 
 Ondersteuningsplan afstemmen 2015-2016 

 Afstemmen ondersteuningsteam 

 Borgen van het beleid meerbegaafdheid 

 Verdere implementatie Kurzweil 

 Verbeteren van de omgang met hoog sensitieve kinderen (HSP) 

 Verbeteren educatief partnerschap 
 

7.3 Reflectie 
 Gesprekscyclus 

 Zelfreflectie van leerlingen ten aanzien van hun verantwoordelijkheid van eigen leren 
 

7.4 Relatie 
 Oriëntatie en implementatie interne en externe communicatie via nieuwsbrief, website en 

social media 2015-2016 

 Voorleven van waarden en normen 

 Samenwerken met Kulturhus en peuterspeelzaal Mikado 
 

7.5 Eigentijds concept 
 Ontwikkeling naar de Gezonde School. (zie bijlage met de uitgangspunten) 

 Verdere oriëntatie verwezenlijken IKC 

 Oriëntatie op vijf gelijke dagenmodel en besluitvorming (2016-2017) 
 

7.6 ICT 
 Mediawijsheid: digitale voetafdruk, ethiek, nettiquette, goed gebruik. 

 21st century skills ontwikkelen  
 

7.7 Inzet mensen en middelen  
 Anticiperen op de leerlingenkrimp 

 Implementatie CAO 
 
 . 
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8 Doelen en tijdpad beleidsvoornemens 2015-2019 in een vierjarenschema  
 

8.1 Borgen en verdiepen OGW en HGW  
 

2015-2016 
 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Evalueren resultaten 
Verbeteren resultaten spelling, 
woordenschat en begrijpend lezen 

Evalueren resultaten 
Verbeteren resultaten spelling, 
woordenschat en begrijpend lezen 

Evalueren resultaten 
Verbeteren resultaten n.a.v. de 
evaluaties 

Evalueren resultaten 
Verbeteren resultaten n.a.v. de 
evaluaties 

Centrale eindtoets boven het 
landelijk gemiddelde 

Centrale eindtoets boven het 
landelijk gemiddelde 

Centrale eindtoets boven het 
landelijk gemiddelde 

Centrale eindtoets boven het 
landelijk gemiddelde 

Meer SMART formuleren van de 
doelen in de groepsplannen 
Begeleiding van leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte beter 
afstemmen (leerlingen – school – 
ouders) 

Meer SMART formuleren van de 
doelen in de groepsplannen 
Begeleiding van leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte beter 
afstemmen (leerlingen – school – 
ouders) 

Meer SMART formuleren van de 
doelen in de groepsplannen 
Begeleiding van leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte beter 
afstemmen (leerlingen – school – 
ouders) 

Meer SMART formuleren van de 
doelen in de groepsplannen 
Begeleiding van leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte beter 
afstemmen (leerlingen – school – 
ouders) 

2 kwaliteitskaarten schrijven 
2 kwaliteitskaarten auditen 

2 kwaliteitskaarten schrijven 
2 kwaliteitskaarten auditen 

Auditen kwaliteitskaarten Auditen kwaliteitskaarten 

Verdere ontwikkeling van een 
professionele cultuur van afspreken 
en aanspreken 

Verdere ontwikkeling van een 
professionele cultuur van afspreken 
en aanspreken 

Verdere ontwikkeling van een 
professionele cultuur van afspreken 
en aanspreken 

Verdere ontwikkeling van een 
professionele cultuur van afspreken 
en aanspreken 

 
 

8.2 Passend onderwijs 
 

2015-2016 
 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Kritisch bekijken ondersteuningsplan Monitoren ondersteuningsplan Uitvoeren ondersteuningsplan Uitvoeren ondersteuningsplan 

Evalueren ondersteuningsteam 
Implementeren ondersteuningsteam 

Evalueren ondersteuningsteam 
Borgen ondersteuningsteam 

Evalueren ondersteuningsteam 
Borgen ondersteuningsteam 

Evalueren ondersteuningsteam 
Borgen ondersteuningsteam 

Evalueren en afstemmen  van het 
beleid meerbegaafdheid 

Borgen van het beleid 
meerbegaafdgeid 

Evalueren en borgen van het beleid 
meerbegaafdheid 

Borgen van het beleid 
meerbegaafdgeid 

Implementatie Kurzweil Evalueren invoering Kurzweil  
Borgen Kurzweil 

Borgen Kurzweil 
 

Evalueren invoering Kurzweil  
Borgen Kurzweil 

Verbeteren educatief partnerschap Borgen educatief partnerschap Evalueren educatief partnerschap 
Borgen educatief partnerschap 

Borgen educatief partnerschap 

De leerkrachten krijgen meer 
handvatten om om te gaan met 
gedragskenmerken in het kader van 
passend onderwijs 

De leerkrachten krijgen meer 
handvatten om om te gaan met 
gedragskenmerken in het kader van 
passend onderwijs 

De leerkrachten krijgen meer 
handvatten om om te gaan met 
gedragskenmerken in het kader van 
passend onderwijs 

De leerkrachten krijgen meer 
handvatten om om te gaan met 
gedragskenmerken in het kader van 
passend onderwijs 
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8.3 Reflectie 
 

2015-2016 
 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Uitvoeren tweejaarlijkse 
gesprekscylclus (POP/WG) 

Uitvoeren tweejaarlijkse 
gesprekscylclus (POP/FG) 

Uitvoeren tweejaarlijkse 
gesprekscylclus (POP/WG) 

Uitvoeren tweejaarlijkse 
gesprekscylclus (POP/FG) 

Leerkrachten werken actief aan 
‘hoge verwachtingen’ en 
‘verantwoordelijkheid voor eigen 
leerproces’ met leerlingen.  

Evalueren  en borgen zelfreflectie 
van leerlingen 

Evalueren  en borgen zelfreflectie 
van leerlingen 

Evalueren en borgen zelfreflectie van 
leerlingen 

 
 

8.4 Relatie 
 

2015-2016 
 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Verbeteren van de interne en externe 
communicatie 

Verbeteren van de interne en externe 
communicatie 

Verbeteren van de interne en externe 
communicatie 

Verbeteren van de interne en externe 
communicatie 

Voorleven en uitdragen van waarden 
en normen 

Voorleven en uitdragen van waarden 
en normen 

Voorleven en uitdragen van waarden 
en normen 

Voorleven en uitdragen van waarden 
en normen 

Pedagogisch tact Pedagogisch tact Pedagogisch tact Pedagogisch tact 

 

8.5 Eigentijds concept 
 

2015-2016 
 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Onderzoeken naar mogelijkheden 
IKC in samenwerking met het 
Kulturhus 

Afhankelijk van de mogelijkheden 
implementatie IKC 

Afhankelijk van de mogelijkheden 
Realisatie IKC 

IKC Het Startblok 

Oriëntatie op vijf gelijke dagenmodel Besluitvorming op vijfgelijke 
dagenmodel 

Uitvoeren vijf gelijke dagenmodel Uitvoeren vijf gelijke dagenmodel 

Optimaliseren samenwerking 
partners VVE 

Optimaliseren samenwerking 
partners VVE 

Afhankelijk van de mogelijkheden 
komen tot een IKC 

Afhankelijk van de mogelijkheden 
komen tot een IKC 

Ontwikkelen concept Gezonde 
school, certificering per onderdeel 

Certificering 2 onderdelen Certificering 2 onderdelen Certificering totale concept 
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8.6 ICT 
 
 

2015-2016 
 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

21 century skills 21 century skills 21 century skills 21 century skills 

Onderzoeken werken met 
verschillende devices zoals Snappet 

Implementatie devices zoals Snappet Evaluatie devices zoals Snappet Afhankelijk van de evaluatie 

Mediawijsheid Mediawijsheid Mediawijsheid Mediawijsheid 

    

 
 
 

8.7 Inzet mensen en middelen 
 
 

2015-2016 
 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Anticiperen op leerlingenkrimp Anticiperen op leerlingenkrimp Anticiperen op leerlingenkrimp Anticiperen op leerlingenkrimp 

Implementatie CAO Uitvoeren CAO Uitvoeren CAO Uitvoeren CAO 
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 . 
 
 

 Thema’s  
 
 Beleidsterreinen 
 

Borgen en Verdiepen 
OGW en HGW  
Verbinding met SBP  
2009-2014 

Passend onderwijs 
 
Verbinding met SWV 
de Liemers  

Reflectie 
 
Verbinding met jezelf 

Relatie  
 
Verbinding met de 
ander  

Eigentijdse concepten 
 
Verbinding met de 
omgeving  

ICT 
 
Verbinding met de 
digitale wereld 

Inzet mensen en 
middelen 
Verbinding met beleid 

Onderwijs en 
identiteit 

Borgen en verdiepen 
OGW en HGW 
Bovengemiddelde 
opbrengsten 
Balans ontwikkeling en 
welbevinden  

Ondersteuningsprofiel 
Zorgteam 
Meerbegaafdheid / 
talentontwikkeling 
Kurzweil (dyslexie) 
Gedrag 
 

Welbevinden 
Zelfreflectie  
Eigen 
verantwoordelijkheid 
“Doen wat je kunt” 
 

Welbevinden 
Samenwerken 
Positief klimaat (niemand 
buiten sluiten) 
Voorleven waarden en 
normen 

Onderwijskundig concept 
met specifiek 
schooleigen profiel 
Eenduidig pedagogisch 
klimaat i.s.m. partners 
Doorlopende leerlijnen 
(VVE-PO-VO) 

ICT-beleid ontwikkelen 
Digitale leeromgeving 
Mediawijsheid 
21st century skills 

Mensen in hun kracht 
zetten /gebruik maken 
van interne expertise 
Onderwijs anders 
organiseren 

Personeel en 
organisatie 

Leerbereidheid 
Borgen en verdiepen 
didactische /instructie- 
vaardigheden 
2-jarige gesprekscyclus 
GZ-psycholoog 
Managementafspraken 
(in jaarplan en MIS) 

Leerbereidheid 
Didactische en 
pedagogische 
vaardigheden 
 

Leerbereidheid 
Zelfreflectie  
Reductie werkdruk-
beleving: focussen/ 
bewuste keuzes maken 
Evalueren formats 
gesprekscyclus 
Reflectie in DBD Bardo 
Schoolleidersregister 

Van/met elkaar leren 
Gesprek met kinderen  
Ped. Leiderschap (PL) en 
Ped. Tact (PT) 
= preventief antwoord op 
pestprotocol en oplossing 
voor werkdrukbeleving 
(plezier terug)  
Interne en externe 
netwerken (IB-, Taal- en 
Rekenkring, opstarten 
ICT- en PT-kring?)  

Leerbereidheid 
Samenwerken met 
kindgerelateerde 
organisaties 
Andere schooltijden  

Leerbereidheid 
Digitale vaardigheden 
Instrueren en stimuleren 
gebruik DBD Bardo 
Keuze+ implementatie 
administratie- en 
management- 
informatiesysteem 
ICT-coördinatie en 
technische ondersteuning 

Werkdrukbeleving: 
kritisch zijn op 
administratieve last  
PON in beweging 
Sociaal plan 
Loopbaancentrum 
Formatie (leeftijdopbouw, 
m/v- verhouding, wtf) 
Strategische 
personeelsplanning 
Duurzame inzetbaarheid 
Scholingsplan 

Kwaliteit en 
communicatie 

PDCA (SBP, schoolplan, 
jaarplan, POP)  
Analyseren data 
Doelen stellen 
Groepsplannen 
Kwaliteitskaarten + audit 
Cultuur afspreken en 
aanspreken 

Communicatie met 
ouders 

Evalueren GMR 
Doelen functiemix 
evalueren 

Tevredenheids-
onderzoeken 
Interne en externe 
communicatie via 
nieuwsbrief, website en 
social media 
Educatief partnerschap 
ouders  

Schoolplan 2015-2019 
en jaarplannen 
Inspelen op behoeften 
van ouders en kinderen 
Ouders betrekken bij 
conceptontwikkeling 

Gebruik maken van ICT-
mogelijkheden mede 
i.k.v. werkdrukreductie 
(DBD / MIS /Admin. / 
Lln.dossier /portfolio, 
minder handmatig 
correctiewerk, enz.) 

 

Financiën en beheer  Extra ondersteunings-
middelen via SWV 

Evalueren financiële 
kaders 
 
 

Faciliteren trajecten PL 
en PT 
Samenwerken met 
besturen in de Liemers 
(o.a. gez. inkoop en 
mantelcontracten) 

Faciliteren begeleiding 
externe deskundigen 
bij IKC- en 
conceptontwikkeling  

MIP aanpassen 
Onderhoudscontract ICT 
 

Formatie en reserves 
bovenschools trekken 
Meerjarenbegroting  
MOP uitbreiden met 
buitenonderhoud 
Innovatiefonds 
Facturen digitaliseren  

Gebouwen en 
materiaal  

  Bezinnen op gebruik 
gebouwen i.k.v. IKC’s 
(o.a. plan voor De Hoge 
Hoeve) 

 Realiseren IHP  
Aanpassen gebouwen 
tot IKC’s 

Realiseren gewenste 
infrastructuur en devices 
Methoden en/of apps 

Expertise i.v.m. 
doordecentralisatie 
buitenonderhoud  
Duurzame energie 

Maatschappelijk 
draagvlak en 
samenwerking 

Voldoen aan 
inspectienormen 
Basisarrangement 
voldoende/goed 

Samenwerking in de 
Liemers op basis van 
ondersteuningsplan 

Evalueren 
stichtinggrootte en 
kwetsbaarheid 

Gemeente, CJG 
Besturen in de Liemers 
SWV, PON 

IKC’s (0-12 of 2½-12 jr) 
Pedagogisch concept in 
samenwerking met PSZ, 
KDO, BSO, enz. 

Partnerschap en 
afspraken m.b.t. social 
media i.s.m. ouders 

Partnerschap Pabo’s  

Ondernemerschap en 
PR 

Profileren opbrengst 
gericht werken (OGW) 

 Benutten voordelen 
kleine organisatie: 
betrokkenheid, korte 
lijnen en slagkracht 

Profileren pedagogische 
tact (PT) 

Marktgerichte profilering 
concepten 

 Alert zijn op subsidie-
mogelijkheden 
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Bijlage 1A: Analyse tussen- en eindopbrengsten van De Klimroos 

      Schooljaren 2011-2012, 2012-2013,2013-2014 en 2014-2015 
 
 
Technisch Lezen (DMT) in groep 3 en 4 
 

 M3 E3 M4 E4 

 Onder-
grens 

School Onder-
grens 

School Onder-
grens 

School Onder- 
grens 

School 

2014/2015 21 18,4 33 31,4 48 55,5 56 62,5 

2013/2014 21 29,9 33 38,1 48 50,5 56 55,9 

2012/2013 21 24,8 33 37,2 48 59,1 56 64,0 

2011/2012 21 23,6 33 38,3 48 52,7 56 57,9 

 
Begrijpend Lezen in groep 6 
 

 M6 

 Ondergrens School 

2014/2015 32 33,3 

2013/2014 32 30,7 

2012/2013 32 29,2 

2011/2012 32                       40 

 
 
Rekenen-Wiskunde in groep 4 en 6 
 

 M4 E4 M6 E6 

 Onder-
grens 

School Onder-
grens 

School Onder-
grens 

School Onder- 
grens 

School 

2014/2015 161 163,9 181,5 189,4 84 89 89 93,8 

2013/2014 50 60,3 61 70,4 84 88,5 89 92,5 

2012/2013 50 55,1 61 70,6 84 87,0 89 91,9 

2011/2012 50 53,4 61 63,6 84 91,8 89 93,0 
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Voor De Klimroos heeft dit tot de volgende conclusies geleid: 
 
Technisch lezen gr. 3,4 Onze M3/ E3 score zat afgelopen jaar onder de ondergrens. Er is veel onrust geweest in de groep door wisselingen van leerkrachten 
i.v.m ziekte. Ondanks Estafette en het opstarten van Connectlezen blijven de resultaten achter. In groep 4 heeft een groepje lln. al in gr. 3 ambulante 
begeleiding gehad van WSNS de Liemers. Deze extra hulp staat uitgewerkt in de groepsplannen. Op dit moment lopen er onderzoeken naar dylexie bij een 
aantal leerlingen en bij een aantal is dit vastgesteld aan het eind van het schooljaar.  
 
 
Begrijpend lezen gr. 6: De scores blijven de laatste 2 jaar onder de ondergrens. Door extra bezig te zijn met woordenschat, willen we het begrijpend lezen 
verbeteren.(We nemen sinds 2 jaar de cito Woordenschat af).  Via Marant hebben we teambegeleiding gehad op het gebied van woordenschat. Tevens zijn 
we sinds 2 jaar actief bezig met de toetshouding van leerlingen en het scheppen van goede voorwaarden om optimaal te kunnen presteren.  
De lange teksten vormen voor veel lln. een struikelblok. 
 
Rekenen/wiskunde: We zijn naast de rekenmethode bezig met rekentaal. Door extra ondersteuning van onze rekenspecialist (facilitering) worden de cito’s 
goed geanalyseerd en groepsplannen aangepast. Zie m.n. vooruitgang gr. 4!  
 
 
Eindopbrengsten 
 
Cito-eindtoets 2012, 2013, 2014 en 2015 
 

Jaar School Gem. score 
gecor.  

% leerling 
Gewichten  

Ondergrens 
schoolgroep 

Land. Gem. 
schoolgroep 

Bovengrens 
schoolgroep 

2015 537,3 535,7 Schoolgroep 4 534,6 536,6 538,6 

2014 535,4 534,2 Schoolgroep 4 534,6 536,6 538,6 

2013 539,7 537,0 Schoolgroep 5 534,5 536,5 538,5 

2012 534,1 533,3 Schoolgroep 4  534,6 536,6 538,6 

 
Voor onze school heeft dit tot de volgende conclusies geleid: 

 De scores van de Eindcito van beide scholen zijn een uitdaging om ons te verbeteren.  

 Er is een plan van aanpak opgesteld voor leerlingen en ouders waarin we de stappen beschreven hebben die we ondernemen.  
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6.3 Conclusies op grond van tevredenheidonderzoeken van De Klimroos 
In het voorjaar van 2010, 2012 en 2014 zijn tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en personeel gehouden. In onderstaande tabel worden de 
tevredenheid indexcijfers vergeleken met de benchmark (=gemiddelde alle scholen School & Innovatie Groep). 
  

 School 
2014 

School 
2012 

School 
2010 

Benchmark 

LeerlingTevredenheidsIndex 72 70 72 69 

OuderTevredenheidsIndex 
- Immaterieel 
- Faciliterend 

 
70 
70 

 
69 
65 

 
67 
59 

 
71 
63 

PersoneelsTevredenheidsIndex  70 67 67 69 

 
Voor De Klimroos heeft dit tot de volgende conclusies geleid: 
 
Netheid van het gebouw, kindervriendelijkheid van het schoolplein positief genoemd. Het signaleren en diagnosticeren van kinderen met extra 
ondersteunings-behoefte is sterk verbeterd. Aandachtspunten van de ouders zijn: De verkeerssituatie rondom de school. 
Het leerling tevredenheidsonderzoek geeft ons inzicht dat we nadenken over onze didactische werkvormen. De leerlingen vinden de sfeer in de school, 
instructie en de ondersteuning goed. 
Het personeelstevredenheidsonderzoek geeft aan dat een aantal leerkracht vindt dat de communicatie verbeterd kan worden, de werkdruk wordt als hoog 
ervaren. De werksfeer vindt men goed. Evenals het contact met leerlingen, het begeleiden van leerlingen met zorg en de onderlinge samenwerking. 
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Bijlage 1B: Analyse tussen- en eindopbrengsten van de Flierefluiter 

       Schooljaren 2011-2012, 2012-2013,2013-2014 en 2014-2015 
 
 
Technisch Lezen (DMT) in groep 3 en 4 
 

 M3 E3 M4 E4 

 Onder-

grens 

School Onder-

grens 

School Onder-

grens 

School Onder- 

grens 

School 

2014/2015 21 21,3 33 35,3 48 59,7 56 66 

2013/2014 21 25,1  33 33,8 48 47,8 56 54,8 

2012/2013 21 21,7 33 30,3 48 50,2 56 61,5 

2011/2012 21 27,0 33 34,3 48 54,7 56 60,7 

 
Begrijpend Lezen in groep 6  
 

 M6 

 Ondergrens School 

2014/2015 26 28,2 

2013/2014 26 29,4 

2012/2013 26 33,3 

2011/2012 26 26,9 

 
 
Rekenen-Wiskunde in groep 4 en 6 
 

 M4 E4 M6 E6 

 Onder-

grens 

School Onder-

grens 

School Onder-

grens 

School Onder- 

grens 

School 

2014/2015 151 166,9 169 199,3 79   85,9 84 90,5 

2013/2014 45 56,2 56 70,4 79 77,8 84 86,3 

2012/2013 45 54,2 56 64,2 79 76,0 84 80,9 

2011/2012 45 58,1 56 66,4 79 80,0 84 84,8 
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Voor de Flierefluiter heeft dit tot de volgende conclusies geleid: 
 
Technisch lezen gr. 3,4  
De scores voor technisch lezen zijn boven de ondergrens. Er is veel aandacht besteed aan het aanvankelijk en voortgezet technisch lezen. Het blijft een 
uitdaging om de scores te handhaven. 
 
Begrijpend lezen gr. 6:   
De score van begrijpend lezen zit boven de ondergrens. We hebben veel aandacht besteed aan woordenschat.  
 
Rekenen/wiskunde:    
Groep 4 scoort behoorlijk hoger dan de ondergrens. Groep 6 scoort net erboven. Er is in de groepen 4 veel aandacht besteed aan het automatiseren van de 
sommen t/m 20 en de tafels.  
 
 
Cito-eindtoets 2012, 2013, 2014 en 2015 
 

Jaar School Gem. score 

gecor.  

% leerling 

Gewichten  

Ondergrens 

schoolgroep 

Land. Gem. 

schoolgroep 

Bovengrens 

schoolgroep 

2015 527,8  Schoolgroep 

24 

531,5 533,5 535,5 

2014 527,2 530,8  Schoolgroep 

23 

531,6 533,6 535,6 

2013 532,9 534,7 Schoolgroep 

24 

531,5 533,5 535,5 

 
Eindopbrengsten 
Voor onze school heeft dit tot de volgende conclusies geleid: 
* De scores van de Eindcito van de Flierefluiter zijn een uitdaging om ons te verbeteren. 
* Er is een plan van aanpak opgesteld voor leerlingen en ouders waarin we de stappen beschreven hebben die we ondernemen. 
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6.3 Conclusies op grond van tevredenheidonderzoeken de Flierefluiter 
In het voorjaar van 2010, 2012 en 2014 zijn tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en personeel gehouden. In onderstaande tabel worden de 
tevredenheid indexcijfers vergeleken met de benchmark (=gemiddelde alle scholen School & Innovatie Groep). 
  

 School 

2014 

School 

2012 

School 

2010 

Benchmark 

LeerlingTevredenheidsIndex 72 72   69  

OuderTevredenheidsIndex 

- Immaterieel 

- Faciliterend 

 

70 

70 

 

70  

70  

  71 

63 

PersoneelsTevredenheidsIndex  82 81    69 
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Themacertificaten Gezonde School: criteria en vragenlijsten po 

Acht themacertificaten met criteria en vragenlijsten  
Het vignet Gezonde School bestaat uit acht thema’s waar u certificaten voor kunt behalen. Per thema is aangegeven aan welke criteria een school moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vignet. 
Daarnaast vindt u per thema een vragenlijst. 
 

Voeding  
Het thema Voeding gaat over gezond eten en drinken. Denk aan het stimuleren van gezond eetgedrag tijdens de lunch, traktaties en tussendoortjes. De betrokkenheid van ouders is hierbij belangrijk. Criteria en 
vragenlijst themacertificaat Voeding. 
 

Bewegen en sport  
Het thema Bewegen en sport gaat over het stimuleren van een actieve leefstijl. Denk aan kwalitatief goed bewegingsonderwijs, aanbieden van een breed en gevarieerd aanbod sport- en bewegingsactiviteiten en 
aandacht voor inactieve leerlingen. Criteria en vragenlijst themacertificaat Bewegen en sport. 
 

Roken en Alcohol  
Het thema Roken en alcohol gaat over het voorkomen van roken en alcoholgebruik. Denk hierbij aan het gebruikmaken van specifieke lespakketten, het geven van het goede voorbeeld, afspraken tijdens feestjes 
en het betrekken van ouders. Criteria en vragenlijst themacertificaat Roken en alcohol. 
 

Hygiëne, huid, gebit en gehoor  
Het thema Hygiëne, huid, gebit en gehoor  gaat over onderwerpen rond persoonlijke verzorging gebundeld. Het gaat om hygiëne (handenwassen, gebruik van toiletten), mondgezondheid, hoofdluis, zonnen 
en gehoorschade. Criteria en vragenlijst themacertificaat Hygiëne, huid, gebit en gehoor. 
 

Welbevinden en sociale veiligheid  
Het thema Welbevinden en sociale veiligheid gaat over de psychosociale gezondheid van kinderen. Denk aan het bevorderen van een veilig schoolklimaat, stimuleren van sociale competenties en het hebben 
van een vertrouwenspersoon. Criteria en vragenlijst themacertificaat Welbevinden en sociale veiligheid. 
 

Relaties en seksualiteit  
Het thema Relaties en Seksualiteit gaat over de manier waarop uw school aandacht besteedt aan relaties en seksualiteit. Denk aan een schooleigen visie, het gebruik van specifieke lespakketten en 
gedragsregels. Criteria en vragenlijst themacertificaat Relaties en seksualiteit. 
 

Fysieke veiligheid  
Het thema Fysieke veiligheid gaat over de wijze waarop de school bezig is met veiligheidsbeleid om ongelukken te voorkomen. Denk aan een risico-inventarisatie verkeersveiligheid, een veiligheidscoördinator en 
een actieplan. Criteria en vragenlijst themacertificaat Fysieke veiligheid. 
 

Milieu en natuur  
Vindt uw school een frisse, groene en bewuste leeromgeving belangrijk? Ga dan aan de slag met het themacertificaat Milieu en natuur. In dit themacertificaat staat aandacht voor deze drie onderwerpen centraal. 
 Criteria en vragenlijst themacertificaat Milieu en natuur.  

https://www.gezondeschool.nl/po/vignet-gezonde-school-po/themacertificaten-vignet/criteria-voeding/
https://www.gezondeschool.nl/po/vignet-gezonde-school-po/themacertificaten-vignet/criteria-voeding/
https://www.gezondeschool.nl/po/vignet-gezonde-school-po/themacertificaten-vignet/criteria-sport-en-bewegen/
https://www.gezondeschool.nl/po/vignet-gezonde-school-po/themacertificaten-vignet/criteria-roken-en-alcohol/
https://www.gezondeschool.nl/po/vignet-gezonde-school-po/themacertificaten-vignet/criteria-hygiene-huid-gebit-en-gehoor/
https://www.gezondeschool.nl/po/vignet-gezonde-school-po/themacertificaten-vignet/criteria-sociaal-emotionele-ontwikkeling/
https://www.gezondeschool.nl/po/vignet-gezonde-school-po/themacertificaten-vignet/criteria-relaties-en-seksualiteit/
https://www.gezondeschool.nl/po/vignet-gezonde-school-po/themacertificaten-vignet/criteria-fysieke-veiligheid/
https://www.gezondeschool.nl/po/vignet-gezonde-school-po/themacertificaten-vignet/criteria-milieu/
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Bijlage 3 
 

Lijst met beleidsdocumenten op stichting- en schoolniveau 
 
 
In dit schoolplan wordt naar onderstaande beleidsdocumenten op stichting- en schoolniveau verwezen. 
 

Beleidsdocumenten op stichtingniveau 
 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 “Verbinden en verdiepen” 

 Jaarplan en Planning 2014-2015 “Verbinden en verdiepen” 

 Format schoolplan 2015-2019 

 Financiële kaderafspraken 2015 en 2016 

 Begroting 2015 

 Bestuursformatieplan 2015-2016  

 Functiehuis SCO R’IJssel  

 Criteria functiemix 

 Ontwikkelen en borgen met kwaliteitskaarten (september 2009) 

 Op ontwikkeling gerichte gesprekscyclus (2011) 

 Managementrapportages tevredenheidsonderzoeken (PTO, OTO en LTO) 2010, 2012 en 2014 

 Effectrapportage fusie, samenvoeging en splitsing scholen SCO R’IJssel in het kader van integraal 
huisvestingsplan Westervoort (juni 2014) 

 
 
 

Beleidsdocumenten op schoolniveau 
 Schoolgids 

 Ondersteuningsprofiel 

 Jaarplan en Jaarverslag 

 Verantwoording onderwijstijd per leergebied 

 Jaarplanning leerkrachten 

 Visie en ambitie document 

  

  
 
 

Beleidsdocumenten op niveau samenwerkingsverband 
 Ondersteuningsplan 
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Bijlage 4  

 

Lijst met afkortingen 
 
BC Bouwcoördinator 
BS Bestuur 
BSO Buitenschoolse opvang 
CABO Centrale Administratie Bestuursbureau Onderwijs 
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin 
CvB College van Bestuur 
DB Directieberaad 
DBD Digitaal bekwaamheidsdossier 
Dir Directeuren 
FG Functioneringsgesprek 
GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
HGW Handelingsgericht werken 
IB Intern Begeleider 
ICT Informatie en communicatietechnologie 
IHP Integraal huisvestingsplan 
IKC Integraal kindcentrum 
i.k.v. in kader van 
i.o. in ontwikkeling 
i.r.t. in relatie tot 
i.s.m.  in samenwerking met  
KDO Kinderdagopvang 
LC Locatiecoördinator 
LTO Leerlingtevredenheidsonderzoek 
MIP Meerjaren investeringsplan 
MIS Managementinformatiesysteem 
MOP Meerjaren onderhoudsplan 
MR Medezeggenschapsraad 
MT Managementteam 
OGW Opbrengstgericht werken 

OTO Oudertevredenheidsonderzoek 
PDCA Plan Do Check Act 
PL Pedagogisch Leiderschap 
PO Primair Onderwijs 
PON Personeelscluster Oost Nederland 
PSZ Peuterspeelzaal 
PT Pedagogische Tact 
PTO Personeelstevredenheidsonderzoek 
RvT Raad van Toezicht 
SBO Speciaal Basisonderwijs 
SBP Strategisch beleidsplan 
SCO Stichting Confesssioneel Onderwijs 
SWV Samenwerkingsverband 
VG Voortgangsgesprek 
VO Voortgezet Onderwijs 
VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie 
WG Waarderingsgesprek 
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
ZAT Zorgadviesteam 
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Bijlage 5 

 FORMULIER "Instemming met schoolplan" 

  School:  _____________________________________________ 

  Adres:   _____________________________________________ 

  Postcode/plaats: _____________________________________________ 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 VERKLARING 

  Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te 

stemmen met het 

        van 2015 tot 2019 
 

 geldende schoolplan van deze school. 

  

 Namens de MR, 

 

  ________________________ plaats 

   

 ________________________ datum 

   

 ________________________ handtekening 

   

 ________________________ naam 

   

 ________________________ functie 
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Bijlage 6 

FORMULIER "Vaststelling van schoolplan" 

  School:  _____________________________________________ 

  Adres:   _____________________________________________ 

  Postcode/plaats: _____________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

 VERKLARING 

  Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het      
   

      van 2015 tot 2019    
 

 geldende schoolplan van deze school vastgesteld. 

  

 Namens het bevoegd gezag, 

 

  ________________________ plaats 

   

 ________________________ datum 

   

 ________________________ handtekening 

   

 ________________________ naam 

   

 ________________________ functie 

 

 


