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Inleiding 

Doel schoolplan 

Dit schoolplan is het beleidsdocument voor de periode 2021-2025.  

Het schoolplan is opgesteld binnen de kaders van het  strategisch beleidsplan van ons 
bestuur, PCBO Rotterdam Zuid.  

In de schoolplan wordt beschreven op welke manier de school de komende jaren gaat 
werken aan de verdere uitbouw van de kwaliteit.  

  

Ons schoolplan bestaat uit een aantal onderdelen: 

 De opdracht van onze school 

 Onderwijskundig beleid 

 Personeelsbeleid 

 Kwaliteitszorg 
 

Totstandkoming 

Het schoolplan is tot stand gekomen door het evalueren en waar nodig herzien van de 
missie en de visie. Doelen zijn vastgesteld en de wijze waarop we dit willen bereiken, de 
strategieën, zijn besproken. 

Om een zo’n duidelijk mogelijk beeld te krijgen, zijn er gegevens verzameld over de posi-
tie van de school ten tijde van het aflopen van het vorige schoolplan. Hierbij is gekeken 
naar: 

 

 Het schoolplan 2016-2020 

 Het inspectierapport 

 Analyse van de opbrengsten en/of resultaten van methodeonafhankelijke  

toetsen 

 De evaluaties van de jaarlijkse plannen van aanpak 

 Het meest recente schooljaarverslag 

 Gesprekken rondom profilering in de wijk tezamen met de te realiseren nieuwbouw 

 Tevredenheidsmetingen van ouders, leerlingen en medewerkers. 

 

Met dit schoolplan willen we een ieder, die op welke manier dan ook verbonden is aan de 
school, duidelijkheid geven over hetgeen wij willen bereiken met de school en het onder-
wijs en hoe zich dit vertaalt in de dagelijkse praktijk.  

Namens ons team wens ik u veel inspiratie toe bij het lezen over de verdere ontwikkelin-
gen van de school. 

 

Hélène Teijl 

Directeur Prinses Margrietschool 
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Vaststelling 

 

Het schoolplan is vastgesteld in de vergadering van het schoolteam d.d. … 

 

 

 

 

………………………. directeur  

 

 

 

 

De MR heeft instemming verleend met het schoolplan d.d. …………………… 

 

 

 

 

………………………. voorzitter van de MR. 

 

 

 

 

Het schoolplan is vastgesteld door het bestuur van de school d.d. … 

 

 

 

 

………………………. Voorzitter van het bestuur van ………… 
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1. Uitgangspunten van het bestuur 

 

1.1. Missie en Visie 

PCBO Rotterdam Zuid Het bestuur van de Margrietschool: de Stichting voor Protestants 

Christelijk Basis- en Orthopedagogisch onderwijs te Rotterdam-Zuid ( PCBO) heet u van 
harte welkom.  

De Margrietschool maakt samen met 30 andere scholen deel uit van een grotere organi-

satie. Als u met onze organisatie kennis wilt maken, kunt u onze website bezoe-
ken,www.pcbo.nl.  

Op deze plek willen wij u laten weten wat wij belangrijk voor onze scholen vinden. Alle 

scholen van PCBO werken op basis van Christelijke waarden. Dat wil zeggen dat wij op 

de scholen praten over het Christelijk geloof, we vertellen de verhalen uit de Bijbel en we 

besteden aandacht aan de vieringen die hier bij passen. Ons geloof vraagt van ons om 

met respect met u en uw kinderen om te gaan. Wij gedragen ons gastvrij, zorgzaam en 

behulpzaam. Op al onze scholen vinden wij het belangrijk dat er aandacht is voor andere 

religies. Wij leven immers in de stad Rotterdam met vele religies en vele culturele achter-

gronden. In de klas wordt hierover gesproken. U zult merken dat door het feit dat op 

PCBO scholen mensen werken met een geloofsinspiratie er een verbondenheid met u en 

een gezamenlijk beleven van geloofsinspiratie aanwezig is. Wij vragen van alle betrokke-

nen op de scholen; medewerkers, kinderen en ouders, wederzijds begrip voor mensen 

met verschillende achtergronden, verschillende talen en verschillende geloven. Dit weder-
zijds begrip is een houding die u op alle PCBO-scholen kunt verwachten! 

Alle scholen van PCBO stellen de kinderen centraal, dus ook de Margrietschool. Wij willen 

dat kinderen met plezier naar school gaan, daar graag willen leren, met zelfvertrouwen 

nieuwe leerstof tot zich nemen. Op de school willen wij dat alle kinderen goede resultaten 

halen en daardoor goede mogelijkheden krijgen in het voortgezet onderwijs. Naast een 

grote aandacht voor taal en rekenen wordt er veel tijd en aandacht besteed aan persoon-
lijke ontwikkeling en andere talenten van de kinderen.  

Alle scholen van PCBO vinden u als ouders belangrijk, dus ook op de Margrietschool. U 

weet als geen ander hoe uw kind zich thuis voelt en gedraagt. Wij willen dus elk moment 

benutten om u als ouder te betrekken bij het onderwijs aan uw zoon of dochter. Wij noe-

men dat educatief partnerschap. Wij nodigen u niet vrijblijvend uit om uw betrokkenheid te 

tonen. Wij hebben de stellige overtuiging dat door de samenwerking tussen school en ou-

ders de kwaliteit van het onderwijs aantoonbaar wordt verbeterd en u een tevreden ouder 
zult zijn.  

Alle scholen van PCBO vinden de kwaliteit van de leerkrachten belangrijk, dus ook de 

Margrietschool. Wij willen dat alle leerkrachten van de school veel kennis en vaardighe-

den hebben om goed onderwijs te geven. Onze leerkrachten zijn trots op hun vak en zij 

weten dat hun vakmanschap veel bijdraagt aan de ontwikkeling van uw kinderen. Op alle 

PCBO-scholen wordt veel tijd en energie besteed aan de verbetering van de deskundig-

heid van alle medewerkers. De leerkrachten willen goed presteren en een voorbeeld zijn 
voor ouders en leerlingen.  

Alle scholen van PCBO vinden de toekomst van uw kind in de stad Rotterdam belangrijk, 

dus ook de Margrietschool. Dat wil zeggen dat de PCBO scholen actief de Rotterdamse 



 

  

SCHOOLPLAN PRINSES MARGRIETSCHOOL 2021-2025 6 

 

samenleving betrekken bij het onderwijs. Leerlingen zullen dit merken doordat er excur-

sies zijn naar bijvoorbeeld de haven, er aandacht is voor techniek, ondernemerschap en 

er wordt meer tijd aan Engels besteed. Soms zal er met andere scholen worden samen-
gewerkt.  

PCBO scholen zijn trots op wat zij bereiken en trots op de kwaliteit die wordt geleverd. Wij 
zullen in de schoolgids en op de schoolwebsite de gegevens over de kwaliteit publiceren. 

Wij, als college van bestuur, hopen dat u en uw zoon of dochter zich thuis zullen voelen 

op de Margrietschool en u als ouder mee wilt denken en mee wilt doen om de goede ver-

standhouding tussen u en de school in stand te houden en daar waar nodig is, te bevor-

deren.  

Met vriendelijke groet,  

Het college van bestuur PCBO 

Diane Middelkoop, Piet Monster. 
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2. De opdracht van onze school 
 

2.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk nemen wij u mee in de missie en visie van onze school. De missie en vi-

sie verantwoorden hoe wij ons onderwijs vormgeven en is gebaseerd op de visie van ons 

team. Uiteraard is dit alles vormgegeven binnen het strategische beleid van ons bestuur. 

Daarnaast zullen wij u in dit hoofdstuk meenemen in een korte interne en externe analyse 

van de school en de omgeving. Hiermee kunnen we inzicht verschaffen in de sterke kan-

ten en de te ontwikkelen kanten van de organisatie maar ook in de kansen en bedreigin-

gen. Deze gegevens zijn onder andere meegenomen in het beleid en de strategie voor de 

komende vier jaar.  

 

2.2 Onze missie 

De Prinses Margrietschool is een school waar we elkaar accepteren en respecteren. Een 

school waar kinderen zich veilig voelen. Een tweede huis waar iedereen met plezier naar 

toekomt en een warme plek waar elk kind tot zijn recht komt. Op onze school wordt een 

kind gezien en werken leerkrachten en ouders samen om het beste resultaat voor het kind 

te kunnen behalen. Leerkrachten hebben hart voor onderwijs en de ontwikkeling van de 

kinderen. De leerkrachten begeleiden elk kind in zijn of haar ontwikkeling. Ons onderwijs 

wordt op een dusdanige manier ingericht , dat elk kind presteert, binnen wat voor 

hem/haar mogelijk en haalbaar is. 

 

2.3. Onze visie 

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uit-

gangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de ko-

mende periode willen toetsen. 

 

We halen het beste uit kinderen door aan te sluiten bij de talenten van onze leerlingen. 

We houden rekening met verschil. Dit doen we door ons onderwijs daar waar nodig aan te 

passen. Je veilig voelen vinden we de belangrijkste voorwaarde voor leren. Een uitda-

gende leeromgeving is een voorwaarde om tot leren te komen. Autonomie, relatie en 

competentie zijn van groot belang voor ieder mens. Vanuit nieuwsgierigheid leren de we-

reld te ontdekken zorgt voor zelfvertrouwen, leerplezier en motivatie. We geloven dat je 

jezelf mag zijn met je eigen specifieke talenten.  

Kenmerkend voor de Prinses Margrietschool is: 

 Sfeer van onderlinge verbondenheid 

 Rust, veiligheid en structuur 

 Een kind wordt gezien en leerkrachten en ouders werken samen om het beste resultaat 

voor het kind te kunnen behalen  

 Een Christelijke school waarbij we geloven in de ontmoeting tussen verschillende geloofs-

overtuigingen en culturele achtergronden 
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 Een Christelijke geloofsovertuiging en inspiratie die is terug te zien in 

de inrichting van ons onderwijs en de omgang met de leerlingen 

 Een open aannamebeleid, waarbij waarden als gastvrijheid, respect, 

tolerantie, acceptatie en zorg voor een ander essentieel zijn. Ieder kind 

is in principe toelaatbaar, ongeacht hun levensovertuiging.  

 Sterk sociaal pedagogisch klimaat in de groep als vereiste om tot goed 

onderwijs te kunnen komen.  

 Doelgericht werken aan de sociale competenties van kinderen. Sleutel-

begrippen zijn: respect voor elkaar en een veilige werk-, speel- en leef-

omgeving.  

 Elk kind presteert, wat voor hem/haar mogelijk en haalbaar is door het 

stellen van haalbare doelen, het evalueren met de kinderen over de 

wel of niet behaalde doelen en het maken van een foutenanalyse van 

de toetsgegevens 

 De “gouden driehoek” kind, ouders, school. Een positieve betrokken-
heid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind op school is essenti-
eel. 

 Een omgangsstijl, die gekenmerkt wordt door wederzijds respect en 
vertrouwen. Niet iedereen gelijk, maar wel gelijkwaardig. 

 Veel aandacht voor de kernvakken taal, rekenen en begrijpend lezen  
 De totale ontwikkeling van de leerling, waaronder de cognitieve-, soci-

aal-emotionele-, creatieve- en maatschappelijke ontwikkeling als onze 
verantwoordelijkheid  

 

2.4. Sterkte/zwakte analyse 

Sterke punten van onze school Ontwikkelpunten van onze school 

 Financieel gezonde school 

 Laag ziekteverzuim 

 Verschillende jaren achter elkaar 

groen op de Eindtoets 

 Kwalitatief sterk team 

 We gaan uit van hoge maar haal-

bare doelen 

 De zorgstructuur is goed 

 Er wordt op minimaal drie niveaus 

lesgegeven (DIM) 

 We werken vanuit de doelen, leer-

lijnen en handelingsniveaus  

 Als basisaanbod niet passend is, 

worden OPP’s gemaakt.  

 Uitgaan van kansen en niet van on-

mogelijkheden 

 Methodes up to date 

 Engels vanaf groep 1 

 Plusklas  

 Rekenen blijft een fragiel onder-

deel 

 Verdere ontwikkeling didactisch 

handelen, analyseren en observe-

ren 

 Vergroten kennis leerlijnen en doe-

len in combinatie met handelings-

modellen 

 ICT 
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 Extra uren Taal, Rekenen en Be-

grijpend Lezen ( leertijduitbreiding) 

 Loopbaanontwikkeling  

 Techniek middels methode en the-

maweken 

 Open sfeer leerkrachten, kinderen, 

ouders 

 Veel aandacht voor welbevinden 

 Eigenaarschap voor leerlingen 

 Leerlingenraad 

 Cyclische aanpak van functione-

ringsgesprekken, beoordelingsge-

sprekken en doelstellingengesprek-

ken 

 

Kansen voor onze school Bedreiging voor onze school 

 Nieuw schoolgebouw 

 Ontwikkeling Feyenoord City 

 Groeiend leerlingaantal door 

nieuwbouw 

 Bevlogen team die samen wil leren 

 

 Leerkrachtentekort 

 Periode van thuisonderwijs door 

corona.  

 

 

2.5 Doelen 2021-2025  

 

Doelen 

1. Vergroten van de kennis  en het werken met leerlijnen en doelen in combinatie met de 

handelingsmodellen. Methode is hulpmiddel. 

2. Alle lopende afspraken en protocollen nogmaals controleren op haalbaarheid en werk-

baarheid. Waar nodig aanpassen en door bespreking levend houden en borgen 

3. Verbetering analyseren opbrengsten 

4. Profilering in de wijk in combinatie met de nieuwbouw. Hoe willen wij ons profileren, wat 

vraagt dat van het gebouw en van het team 

5. Uitbreiden LekkerFit 
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2.6.  Uitgangssituatie/Strategieën 

 

Doel  Uitgangssituatie Uiteindelijk doel Strategie: hoe gaan we het 

doel bereiken 

1 Met regelmaat is er aan-

dacht besteed aan de ken-

nis van doelen en leerlijnen. 

Leerkrachten hebben over 

het algemeen voldoende 

kennis hiervan. 

In de corona tijd is het wer-

ken vanuit de doelen de 

norm geworden. 

Wij vinden echter dat het 

niet stopt bij alleen kennis 

maar dat deze kennis ge-

koppeld zou moeten worden 

aan de handelingsmodellen 

zodat ze kritisch kijken naar 

de aan te bieden lesstof en 

waar dit nodig is ook terug-

pakken op de leerlijn. 

Leerkrachten hebben goede 

kennis van leerlijnen en doe-

len rekenen en spelling. Zij 

herkennen wanneer de doe-

len onvoldoende worden be-

heerst. Zij kunnen dan mid-

dels het gebruik van de ver-

schillende handelingsmodel-

len; hoofdfasenmodel, drie-

slagleren, handelingsmodel. 

De stof dusdanig aanpassen 

dat het doel eerst wordt be-

heerst voordat er wordt 

doorgegaan in de methode. 

 

In eerste instantie zullen wij 

voorgaande inzetten bij het 

vak rekenen. Dit vak leent 

zich goed om de verschil-

lende handelingsmodellen 

toe te passen. 

De leerkrachten bespreken 

bij elk blok met de Interne 

Begeleiders of de doelen 

behaald zijn en op welke 

wijze er eventueel gereme-

dieerd moet worden. 

In eerste instantie zal het 

gaan om begeleide inoefe-

ning, die naarmate de vaar-

digheden vorderen zal wor-

den afgebouwd. 

Startende leerkrachten wor-

den minimaal twee jaar 

hierin ondersteund. 

2 Er zijn veel afspraken en 

routines. Deze zijn allemaal 

opgenomen in de handboe-

ken en of protocollen. Om-

dat er veel nieuwe en star-

tende leerkrachten zijn, zul-

len wij alle afspraken en pro-

tocollen nogmaals met el-

kaar doornemen. Dit maakt 

dat de documenten nog-

maals kritisch worden beke-

ken en waar mogelijk aan-

gepast en dat er borging 

plaats kan vinden door de 

protocollen cyclisch terug te 

laten komen. 

Protocollen en afspraken le-

vend houden door ze cy-

clisch te laten terugkomen 

en waar nodig aan te pas-

sen. 

Tijdens de vergadering wor-

den de protocollen geagen-

deerd en besproken.  

Handboek 1 maal per jaar 

SOP 1 maal per jaar 

Gedragsprotocol 1 maal per 

jaar 

Overige protocollen 1 maal 

per jaar 

Protocol becijfering en werk-

wijze methode 2 maal per 

jaar  

 

3 
Toetsresultaten worden 
teambreed systematisch be-
sproken op basis van waar-
nemen, begrijpen, plannen 
en uitvoeren. 

Door begeleide inoefening 

willen wij dat leerkrachten in 

staat zijn de kennis die zij 

hebben mbt het analyseren 

De intern begeleiders zullen 

in het eerste schooljaar star-

ten met begeleide inoefe-
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Met leerkrachten wordt twee 

maal per jaar een doelstel-

lingengesprek gevoerd 

waarin toetsgegevens wor-

den geanalyseerd en doelen 

voor de komende periode 

worden gesteld. Daarnaast 

maken de leerkrachten een 

POP om hun persoonlijke 

ontwikkeling te monitoren en 

te continueren. 

Wij zien dat leerkrachten het 

analyseren lastig blijven vin-

den terwijl zij de kennis wel 

hebben. Als er goede vra-

gen worden gesteld, zijn zij 

uitstekend in staat goed te 

analyseren. Echter vinden 

ze het lastig dit zelf ade-

quaat in te zetten.  

zelfstandig kunnen inzetten 

zonder hulp van IB. Zij moe-

ten zichzelf de benodigde 

hulpvragen kunnen stellen 

om tot een gedegen analyse 

te komen. 

ning door na beide toetsmo-

menten de leerkrachten mee 

te nemen in de analyse. In 

de daarop volgende jaren 

zullen deze momenten wor-

den afgebouwd en meer fa-

cultatief van aard zijn. Tot-

dat elke leerkracht zelfstan-

dig in staat is een gedegen 

analyse te maken die alleen 

nog van feedback wordt 

voorzien. 

Uitzondering zijn de star-

tende leerkrachten. Zij wor-

den tot beheersing begeleid.  

4 Onze school kent geen tot 

weinig concurrentie van an-

dere scholen in de wijk. Dit 

maakt dat de noodzaak van 

profilering minder groot is. 

Voor eind 2023 staat er 

nieuwbouw voor onze 

school gepland. Daarnaast 

wordt er in de nabije omge-

ving Feyenoord City ontwik-

keld en staat de bouw van 

nieuwbouwwoningen ge-

pland. 

Een nieuw gebouw en de 

ontwikkelingen in de wijk 

maakt dat wij goed willen 

nadenken over de manier 

waarop wij ons in de wijk 

willen profileren. Dit in sa-

menhang met de gebieds-

ontwikkeling. Deze visie 

moet terug te zien zijn in het 

gebouw en het plein. 

Onze visie op onderwijs en 

de manier waarop wij ons 

als school willen profileren 

moet terug te zien zijn in ons 

nieuwe gebouw, het plein en 

de activiteiten binnen de 

school. 

Met het team zullen wij onze 

missie en visie opnieuw be-

palen. Deze gedeelde mis-

sie en visie wordt door de 

werkgroep nieuwbouw mee-

genomen als uitgangspunt 

voor de bouwplannen. 

5 
Wij zijn al enige tijd Lekker 

Fit school. Echter door een 

veelvuldige wisseling van 

Uiteindelijk moet het Lekker 

Fit programma op school 

Het fruitbeleid staat, dit moet 

worden gecontinueerd. 
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Lekke Fit docenten en het 

ontbreken van een gymzaal 

in de buurt, is het Lekker Fit 

programma nog onvol-

doende van de grond geko-

men. Omdat wij ons, zeker 

als we nieuwbouw hebben, 

willen profileren als Fitte 

School, is het van belang 

het Lekker Fit programma 

neer te zetten zoals het be-

doeld is.  

 

worden uitgevoerd zoals dit 

is bedoeld. Dit betekent: 

Er worden twee blokuren 
beweging gegeven aan de 
groepen 3-8. Wij hopen dat 
er binnen nu en een aantal 
jaar een gymzaal in de buurt 
beschikbaar komt zodat we 
aan de norm van drie be-
weegmomenten kunnen ko-
men.  
 
Het fruitbeleid wordt geconti-
nueerd. 

 
De school diëtist heeft een 
rol binnen de school en kan 
waar dit nodig is worden in-
gezet.   

 
Het waterbeleid en traktatie-
beleid is geïmplementeerd 
 
Er worden vanuit Lekker Fit 
naschoolse sportactiviteiten 
georganiseerd 

 

Het waterbeleid en traktatie-

beleid zal moeten worden 

besproken in het team en 

daarna worden uitgezet. 

Lekker Fit zal de naschoolse 

activiteiten moeten oppak-

ken 

De diëtist zal pro actief moe-

ten handelen naar ouders 

om zo zichtbaarder te wor-

den. 

Met betrekking tot de gym-

zaal hebben wij weinig in-

vloed. Zowel wij als school 

als ook Lekker Fit lobbyen 

constant inzake een gym-

zaal in de buurt. Er is zicht 

op een zaal in de buurt of bij 

de school (nieuwbouw), ech-

ter is hier geen termijn voor 

gesteld.  

 

2.7 Activiteiten / evaluatie en borging  

 

Doel Activiteiten om doel te berei-

ken 

Wie doet het? Evaluatie/borging 

1 Kennis wordt vergaard door 

studiedagen waarvoor wij een 

externe inhuren van het CED. 

Deze persoon zal ook groeps-

bezoeken doen en evaluatie-

gesprekken. 

Daarnaast zullen er collegiale 

consultaties worden inge-

pland good practice. 

De begeleide inoefening 

wordt tijdens elk blok vormge-

gegeven door de Intern Bege-

leiders. 

Externe CED 

Intern begeleiders 

Team 

Directie 

Evaluatie vindt plaats door: 

 Evaluaties met ex-

terne 

 Evaluaties directie/IB 

overleg 

 Klassenconsultaties 

Borging vindt plaats door het 

cyclisch terug laten komen 

van dit onderwerp op de ver-

gadering en consultaties ge-

volg door evaluaties. 
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2 Tijdens de vergadering wor-

den de protocollen geagen-

deerd en besproken.  

Handboek 1 maal per jaar 

SOP 1 maal per jaar 

Gedragsprotocol 1 maal per 

jaar 

Overige protocollen 1 maal 

per jaar 

Protocol becijfering en werk-

wijze methode 2 maal per jaar  

 

Directie/IB/Team Evaluatie vindt plaats door het 

agenderen en bespreken tij-

dens de vergaderingen. Door 

dit cyclisch terug te laten ko-

men, wordt borging gewaar-

borgd. Voorgaande wordt op-

genomen in de vergaderka-

lender. 

3 Intern begeleiders zullen na 

elke toetsronde de leerkrach-

ten begeleiden bij het maken 

van de analyses. Dit doen zij 

door analyserende vragen te 

stellen en hierin coachend op 

te treden. De uiteindelijke 

analyse komt vanuit de leer-

kracht zelf.  

IB, team en directie Evaluatie vindt plaats door het 

bekijken van de analyses en 

bespreken in het directie/IB 

overleg. 

Borging vindt plaats door het 

steeds weer begeleid maken 

van de analyses en uiteinde-

lijk door feedback op de ana-

lyses. Voorgaande wordt ook 

besproken tijdens de doelstel-

lingsgesprekken.  

4 Studie tweedaagse missie en 

visie 

Bijeenkomsten werkgroep 

nieuwbouw 

Overleggen directie met archi-

tect, bestuur en bouw-ontwik-

kelteam. 

Directie 

Team 

Werkgroep nieuwbouw  

Bestuur 

Architect 

Bouw-ontwikkelteam 

Evaluatie krijgt vorm door de 

verschillende overleggen. 

5 Fruitbeleid wordt jaarlijks ge-

ëvalueerd. 

Het waterbeleid en traktatie-

beleid wordt geagendeerd. Na 

besluitvorming volgt imple-

mentatie. 

Diëtist zal, onder andere nav 

de Fit test, contact zoeken 

met ouders om zich op deze 

manier meer zichtbaar te ma-

ken. 

Lekker Fit docent, Team,  

Diëtist, Directie, Gemeente 

Evaluatie en implementatie 

van waterbeleid, fruitbeleid en 

traktatiebeleid vindt plaats 

door agendering en bespre-

king in de vergadering. Evalu-

atie na implementatie 1 maal 

per jaar. Tijdens implementa-

tie 2 maal per jaar. 

Nadat er beleid is geformu-

leerd en uitgezet worden er 

evaluatiemomenten gepland. 
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In de gesprekken rondom de 

nieuwbouw zullen wij steeds 

aan blijven geven dat een 

gymzaal bij de school of op 

loopafstand een must is om 

het Lekker Fit beleid goed 

neer te zetten.  

Waar nodig volgt een aanpas-

sing. Afspraken worden opge-

nomen in het handboek.  

De diëtist wordt aangestuurd 

door de IB-er en de Lekker Fit 

docent. Zij evalueren vier keer 

per jaar.  

Vier keer per jaar wordt er 

met de leidinggevende van 

Lekker Fit, de docent en di-

rectie. Nav dit overleg wordt 

een plan van aanpak gemaakt 

voor die periode.  

 

2.8 Meetpunten 

 

Doel Meetpunt 2021-2022 Meetpunt 2022-2023 Meetpunt 2023-2024 Meetpunt 2024-2025 

1 September 2021: 

Studiedag CED 

 

Oktober 2021: 

Consultaties CED 

 

November 2021: 

Studiedag CED 

 

Maart 2021: 

Studiedag CED 

 

Mei 2021: 

Evaluatie CED met 

directie en IB 

 

Hele cursusjaar: 

Begeleide inoefening 

door IB. Leerkrachten 

kijken elk blok samen 

met IB of de doelen 

worden behaald en 

September 2022: 

Studiedag CED 

 

Oktober 2022: 

Consulaties CED 

 

Hele cursusjaar: 

Begeleide inoefening 

door IB. Leerkrachten 

kijken elk blok samen 

met IB of de doelen 

worden behaald en 

bepalen plan van 

aanpak op basis van 

de handelingsmodel-

len. 

Groepsbezoeken nav 

groepsbesprekingen. 

In dit schooljaar zul-

len we naast rekenen 

ook bij spelling de 

leerlijnen en doelen 

integreren.  

Begeleide inoefening 

door IB. zal dit 

schooljaar gericht zijn 

op spelling. Leer-

krachten kijken elk 

blok samen met IB of 

de doelen worden be-

haald en bepalen 

plan van aanpak op 

basis van de hande-

lingsmodellen. 

 

Tijdens de groepsbe-

sprekingen worden 

de blokvoorbereidin-

gen van rekenen be-

keken en wordt er 

feedback gegeven op 

het rekenproces. 

 

Tijdens de groepsbe-

sprekingen worden 

spelling en rekenen 

bekeken op doelen, 

leerlijnen en hande-

lingsmodellen. 

 

Leerkrachten beheer-

sen de verschillende 

handelingsmodellen, 

hebben kennis van 

de doelen en de leer-

lijnen en kunnen 

deze bij beide vakken 

inzetten. 
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bepalen plan van 

aanpak op basis van 

de handelingsmodel-

len. 

 

 

 

2 April/mei 2021: proto-

collen evalueren die 

jaarlijks worden ge-

ëvalueerd. 

Feb 2021 en Juni 

2021: evaluatie proto-

col becijfering en me-

thodegebruik. 

 

April/mei 2022: proto-

collen evalueren die 

jaarlijks worden ge-

ëvalueerd. 

Feb 2022 en Juni 

2022: evaluatie proto-

col becijfering en me-

thodegebruik. 

 

April/mei 2023: proto-

collen evalueren die 

jaarlijks worden ge-

ëvalueerd. 

Feb 2023 en Juni 

2023: evaluatie proto-

col becijfering en me-

thodegebruik. 

 

April/mei 2024: proto-

collen evalueren die 

jaarlijks worden ge-

ëvalueerd. 

Feb 2024 en Juni 

2024: evaluatie proto-

col becijfering en me-

thodegebruik. 

 

3 Februari en juni 

2021: 

De intern begeleiders 

zullen dit schooljaar 

na elke toetsronde 

een afspraak maken 

met de leerkracht en 

samen met hen de 

analyses doorlopen. 

 

Februari 2022: 

Na de eerste toets-

ronde analyse met de 

intern begeleider.  

Juni 2022: 

Na de tweede toets-

ronde is deze ana-

lyse samen met IB fa-

cultatief. IB voorziet 

de analyse van feed-

back die verwerkt 

moet worden. 

Startende leerkrach-

ten maken beide ana-

lyses met IB. 

IB kan leerkrachten 

wel uitnodigen voor 

analyse. 

 

Februari en juni 

2023: 

Intern begeleiders 

zijn facultatief be-

schikbaar. 

IB voorziet de ana-

lyse van feedback die 

verwerkt moet wor-

den. 

Startende leerkrach-

ten maken samen 

met IB beide analy-

ses.  

 

Februari en juni 

2024: 

Alle leerkrachten ma-

ken zelfstandig de 

analyses met uitzon-

dering van startende 

leerkrachten. 

IB bekijkt de analyses 

en voorziet deze van 

feedback welke ver-

werkt moet worden.  

4 Oktober 2021: 

Tweedaagse missie 

en visie 

 

November 2021: 

Een en ander afhan-

kelijk van het nieuw-

bouwproces. 

Nieuwbouw gereed??  
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Vaststelling missie en 

visie met betrekking 

tot het gebouw en de 

omgeving. 

 

 

5 Mei 2021: 

Evaluatie fruitbeleid 

Formulering waterbe-

leid 

Juni 2021: 

Pilot waterbeleid 

Diëtist heeft zich 

voorgesteld aan ou-

ders 

Eind schooljaar 2022-

2023 moeten de vol-

gende items zijn in-

gezet: 

 Waterbeleid 

geïmplemen-

teerd 

 Gestart met 

buiten-

schoolse acti-

viteiten Lek-

ker Fit in eer-

ste instantie 

op woensdag 

 Beleid gefor-

muleerd 

rondom trak-

tatiebeleid 

 Diëtist neemt 

na lekker fit 

test contact 

op met ouders 

 Meer inzicht 

in realisatie 

gymzaal  

 

Eind schooljaar 2023-

2024 moeten de vol-

gende items zijn in-

gezet: 

 Traktatiebe-

leid is geïm-

plementeerd 

 Diëtist heeft 

een actieve 

rol binnen de 

school. Niet 

alleen n.a.v. 

de lekker fit 

test 

 Gymzaal in de 

buurt van de 

school is ge-

realiseerd 

 Meerdere da-

gen in de 

week na-

schoolse acti-

viteiten Lek-

ker Fit 

 

Eind schooljaar 202-

2025 moeten de vol-

gende items zijn in-

gezet: 

 Traktatiebe-

leid, waterbe-

leid en fruitbe-

leid worden 

breed gedra-

gen 

 Er worden 

drie beweeg-

momenten 

gegeven in de 

gymzaal 

 Meerdere da-

gen worden er 

buiten-

schoolse acti-

viteiten aan-

geboden en 

er wordt mee-

gedaan met 

toernooien 

 Diëtist is 1 

maal per 

week in de 

school voor 

vragen van 

leerlingen, ou-

ders en leer-

krachten  

 

Op basis van bovenstaande wordt elk jaar een schooljaarverslag opgesteld als ook een 

plan van aanpak worden opgesteld waarin wordt opgenomen welke doelen we willen rea-
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liseren, binnen welke periode we dit gaan doen, wie er verantwoordelijk is, hoe er geëva-

lueerd gaat worden en indien dit aan de orde is welke financiële middelen er voor worden 

ingezet.  

 

 

3. Onderwijskundig beleid 
 

3.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk nemen wij u mee in de wijze waarop ons onderwijs wordt vormgegeven. 

Een  goede pedagogische benadering zorgt voor een veilige basis om leren en ontwikke-

len mogelijk te maken. Omgangsvormen, respect voor anderen, burgerschap, samenwer-

king enz. zijn wezenlijke aspecten van ons onderwijs. 

 

3.2. Uitganspunten 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 hierna volgende paragrafen wordt aangegeven op welke wijze wij invulling geven 

aan deze wettelijke eisen. 

 

3.2.1. Doorlopende leerlijn  

Wij hanteren binnen ons onderwijs het jaarklassensysteem. Binnen dit systeem wordt ge-
werkt met het Directe Instructie Model. Dit maakt dat er altijd op minimaal drie niveaus 
wordt lesgegeven. Alle leerkrachten beheersen dit systeem en hier wordt tijdens de klas-
senconsultaties altijd scherp naar gekeken.  Daarnaast hebben wij leerlingen die een Ont-
wikkelingsperspectief hebben. Deze leerlingen blijken na intensieve begeleiding het ni-
veau van de groep niet aan te kunnen en krijgen dan op één om meerdere vakgebieden 
een eigen leerlijn. 

In de groepen 0, 1 en 2 worden geen CITO LOVS toetsen afgenomen. Bij deze groepen 
wordt er gewerkt met de observatiemethode Kijk! Hiermee kunnen we de ontwikkeling van 
kinderen op verschillende ontwikkelingslijnen volgen en zien of het kind zich leeftijdsade-
quaat ontwikkelt. 
In de groepen 3 t/m 8 worden wel de CITO LOVS toetsen afgenomen en gewerkt met de 
gebruikelijke methode gebonden toetsen. Bij deze CITO LOVS toetsing volgen wij de 
toetskalender van CITO.   
Na verwerking van alle toetsgegevens wordt in elke groep door de interne begeleider een 
groepsbespreking met de groepsleerkracht(en) georganiseerd.    
Twee keer per jaar worden alle toetsgegevens teambreed bekeken op schoolniveau maar 
ook op groepsniveau. De uitkomsten hiervan zijn de basis voor verbeterplannen en het 
opnieuw opstellen van de groepsplannen.  
  
Om de sociale competenties te volgen gebruiken wij de Sociale Competentie Observa-
tie Lijst (SCOL). Met de SCOL-scores worden de sociale competenties van de leerlingen 
systematisch in kaart gebracht. Met de uitkomsten kan het onderwijs inhoudelijk vorm ge-
geven worden en worden leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben sneller zicht-
baar.  
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3.2.2 Ontwikkeling in beeld 
Op onze school volgen we de ontwikkeling van kinderen met behulp van verschillende in-

strumenten. We gebruiken naast de methode gebonden toetsen ook: 
 
● KIJK! in groep 1 en 2  
● Cito leerlingvolgsysteem voor groep 3 t/m 8  
● SCOL voor monitoring van de sociaal emotionele ontwikkeling   
● IEP eindtoets 
 
 
Na verwerking van alle toetsgegevens wordt in elke groep, zoals eerder gezegd, door de 
interne begeleider een groepsbespreking met de groepsleerkracht(en) georganiseerd.    

Daarnaast worden de resultaten twee maal per jaar teambreed besproken. Dit gebeurt 
met behulp van de HGW cirkel ( waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren). Deze ma-
nier van werken maakt dat er goed zicht is op de resultaten en de factoren die van invloed 
hierop zijn. Daarnaast maakt voorgaande dat er een gedegen plan kan worden geformu-
leerd voor de volgende periode waarbij gekeken is naar groepsfactoren en individuele fac-
toren. 

Alle gegevens worden digitaal bewaard in ons leerlingvolgsysteem Esis. 
 

Voor de dagelijks aan te bieden lessen werken wij bij rekenen en spelling met blokvoorbe-
reidingen. Met deze blokvoorbereidingen wordt het lesaanbod van te voren door de leer-
kracht en voorbereid. Hierbij houdt de leerkracht rekening met de individuele behoeften en 
mogelijkheden van leerlingen. Na elke les worden leerlingkenmerken opgemerkt en be-
noemd. Aan het einde van een blok wordt bepaald welke doelen onvoldoende zijn be-
haald en moeten worden meegenomen naar het volgende blok. 

 

3.2.3. Burgerschapsonderwijs  
Burgerschap is een onderwerp waar op onze school geregeld aandacht aan wordt be-
steed. Met name in deze tijd, waarin we te maken hebben met een sterke ontkerkelijking, 
een grote behoefte aan gedeelde normen en waarden en de verschillen tussen mensen 
lijken te worden benadrukt, is het belangrijk kinderen op te voeden tot een goede burger.  
  
Een belangrijke doelstelling van onze school is dat we kinderen willen inleiden in de maat-
schappij.  
Burgerschapsvorming is het helpen vormen van wie je bent (identiteit), mogelijkheden 
aanreiken om te kunnen deelnemen aan de samenleving (participatie) en kennis verwer-
ven van en leren omgaan met  de principes van democratie.  
  
Via onze godsdienst-, aardrijkskunde-, geschiedenis, verkeer  en de methode voor Soci-
ale Competentie wordt er veel aandacht aan dit onderwerp geschonken.   
  
 Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn:  

 Regels maken en handhaven;  
 Iets betekenen voor elkaar;  
 Overeenkomsten en verschillen tussen mensen;  
 Waarderen van verschillen;  
 Activiteiten medewerker ouderbetrokkenheid.  

  



 

  

SCHOOLPLAN PRINSES MARGRIETSCHOOL 2021-2025 19 

 

Sinds enkele jaren wordt er, naast burgerschap, ook aandacht besteed aan seksuele di-
versiteit. Waar er eerst alleen werd gekeken naar geestelijke stromingen en de multicultu-
rele samenleving, wordt er nu ook aandacht besteed aan het respectvol omgaan met sek-
sualiteit en diversiteit binnen de samenleving.  
Burgerschapsvorming laten wij terugkomen in onze methodes van godsdienst, aardrijks-
kunde, geschiedenis en in de methode voor sociale vaardigheid “Leefstijl”. Ook de seksu-
ele diversiteit proberen wij in deze vakken op te nemen. Hierbij hanteren wij als leidraad 
de leerlijn van het CED die een onderscheid maakt tussen houding, vaardigheid en ken-
nis.  

 

3.2.4.  Onderwijstijd 
Onze schooltijden zijn als volgt: 
 
Maandag  8.30-12.00 uur  13.15-15.15 uur  
Dinsdag  8.30-12.00 uur  13.15-15.15 uur  
Woensdag   8.30-12.45 uur  
Donderdag  8.30-12.00 uur  13.15-15.15 uur  
Vrijdag   8.30-12.00 uur  13.15-15.15 uur  
 
Wij hanteren een stukje leertijduitbreiding. Dit betekent dat leerlingen gemiddeld 2 uur 
per week meer les krijgen dan wettelijk vereist is. De extra uren die ontstaan worden 
hoofdzakelijk besteed worden aan taal, rekenen en begrijpend lezen.  
Daarnaast hanteren wij een inloop van 10 minuten in de ochtend en de middag.  
  

3.2.5. Anderstaligen  

Met regelmaat schrijven wij leerlingen in die de Nederlandse taal niet vaardig zijn. Als het 

hierbij gaat om kleuters, laten wij deze leerlingen gewoon instromen in een kleutergroep. 

Deze leerlingen krijgen buiten de groep extra taalonderwijs waarbij de nadruk ligt op een 

interactieve wijze van onderwijs aanbieden. Daarnaast wordt er veel met deze leerlingen 

gelezen en uitgebeeld. Leerlingen die ouder zijn en de Nederlandse taal niet beheersen, 

laten wij altijd eerst 1 tot 2 jaar naar de schakelklas gaan. Zij kunnen dan de basis van het 

Nederlands onder de knie krijgen waarna ze bij ons kunnen instromen 

 

3.2.6. Sponsoring 

Onze school onderschrijft dit convenant met betrekking tot sponsoring en beschouwt het 

als bijlage bij dit schoolplan. 

De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn: 

 Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstel-

lingen van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of 

lichamelijke gesteldheid van leerlingen. Sponsering moet in overeenstemming zijn met 

de goede smaak en fatsoen. 

 Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 

onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen 

 Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïn-

vloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de 

school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn 

van sponsormiddelen. 
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 De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd 

gezag over sponsoring. 

Tevens zijn de volgende principes van kracht: 

 Nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van 

leerlingen;  

 Bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke 

betrokkenheid;  

 De samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige invloed hebben 

op de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen;  

 De kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring.  
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3.3 Kerndoelen en referentieniveaus  

Wij hanteren binnen onze school de volgende schoolstandaarden en referentieniveaus. 

Onderstaande geeft inzicht in de lat en de doelen die wij als school hanteren. Deze wor-

den om de drie jaar ander bekeken en waar nodig bijgesteld.  

 

Vakgebieden Rekenen en Begrijpend Lezen 
 

 
 

 

 
Schoolstandaard niveauverdeling I-V 

Vakgebieden Rekenen en Begrijpend Lezen. 

 

I II III IV V 

10% 10% 40% 30% 10% 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

90% VMBO 
BBL/Kader

60% VMBO-
TL t/m HAVO

10% VWO

I: 10%

I/II: 
10%+10%

I: 10%

II/III: 
10%+40%

III: 40% IV: 30%
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Vakgebieden Technisch lezen en Spelling 
 
 

 
 
 
Schoolstandaard niveauverdeling I-V 
Vakgebieden Technisch lezen en Spelling 

 

I II III IV V 

20% 20% 25% 25% 10% 

 

Aanvullend op de kerndoelen bieden de referentieniveaus een meer helder en concreet 

doel die leraren kunnen hanteren en op basis waarvan zij de voortgang van hun leerlingen 

kunnen evalueren. 

Vakgebieden: 

Nederlandse taal 

Hieronder wordt begrepen: 

 Mondelinge taalvaardigheid,  

 Leesvaardigheid,  

 Schrijfvaardigheid.  
 Begrippenlijst en taalverzorging.  

Mondelinge taalvaardigheid: met de drie subdomeinen gespreksvaardigheid, luistervaar-

digheid en spreekvaardigheid 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

Methode: Taal in beeld  

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 

90% VMBO 
BBL/Kader

65% VMBO-
TL t/m HAVO

20% VWO

I: 20%

II/II: 20%+20%

I: 20%

II/III:20%+25%

III: 25% IV: 25%
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We volgen hiervoor de methode Taal in Beeld. Deze methode biedt onderwijs aan in de 

volgende subcategorieën: taalbeschouwing, spreken en luisteren, schrijven en woorden-

schat. Deze komen wekelijks aan bod.  

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

In 2022 staat de aanschaf van een nieuwe methode gepland. 

Leesvaardigheid   

met de twee subdomeinen: lezen van zakelijke teksten en lezen van fictionele, narratieve 

en literaire teksten 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

Estafette 

Veilig leren Lezen 

Nieuwsbegrip 

Bibliotheek op School 

Eigen bibliotheek 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 

We volgen de methode Estafette voor het technisch lezen. Voor het aanvankelijk lezen 

volgen we de methode Veilig Leren Lezen. Beide methodes binnen lezen aan op ver-

schillende niveau’s.  

Nieuwsbegrip levert wekelijks nieuwe, informatieve leesteksten op zes niveau’s. 

Daarnaast hebben we in de groepen een wisselcollectie van de Bibliotheek op School 

en kunnen leerlingen boeken uit onze eigen bibliotheek lenen. 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

De eigen bibliotheek zal verder worden uitgebreid. We zullen de wisselcollectie continu-

eren. In 2023 staat de aanschaf van een nieuwe methode Voortgezet technisch lezen 

gepland. In 2021 zullen we een nieuwe aanvankelijk leesmethode gaan inzetten. 

Schrijfvaardigheid  

Schrijven wordt ruim opgevat, het gaat om het produceren van creatieve en zakelijke tek-

sten 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

Methode Pennenstreken. 

Methode Taal in Beeld (lessen met als subcategorie “schrijven”)  

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 

Wij volgen de methode. De volgende vaardigheden komen aan bod: inventarisatie 

schrijfvaardigheden en tekstsoorten, uiterlijk van een tekst, wat doe je voorafgaand het 
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schrijven van een tekst, schrijven van verschillende tekstsoorten, podiumteksten, non-

fictie. 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

De methode Taal in Beeld zal in 2022 vervangen worden.  

Pennenstreken is in 2019/2020. Deze methode zal verder geborgd worden.  

Begrippenlijst en taalverzorging  

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

Taal in beeld 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 

Wij volgende methode taal in beeld. De benoemde domeinen worden verweven in de 

aangeboden lesstof.  

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

In 2022 staat de aanschaf van een nieuwe taalmethode gepland 

 

Engelse taal 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

Groove me 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 

In alle groepen, vanaf groep 1 wordt de methode Groove Me ingezet. In deze lessen 

wordt een song gebruikt om leerlingen Engels te leren, passend bij het thema van het 

lied. 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

Geen 

 

Rekenen/wiskunde 

Het gaat hierbij om de volgende domeinen: 

 Getallen 

 Verhoudingen 

 Meten en Meetkunde 

 Verbanden  

 Getallen 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

WIG5 
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Met sprongen vooruit 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 

Wereld in getallen gaat uit van drie didactische modellen: het drieslag model, het hande-

lingsmodel en het hoofdfasenmodel. De leerkrachten vullen hun lessen in door middel 

van het maken van blokvoorbereidingen. De methode lessen worden als leidraad ge-

zien, de leerkracht bepaalt hoe de stof aangeboden wordt aan de leerlingen. De leskis-

ten met rekenmateriaal en rekenspellen worden als aanvullingen gebruikt om de leer-

lingen te kunnen bedienen op hun eigen niveau. 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

Borgen nieuwe rekenmethode WIG 5. 

Consequent inzetten “Met sprongen vooruit” tijdens de rekentijd.  

 

Oriëntatie op jezelf en de wereld (hier plaats voor sociaal-emotioneel, pestaanpak) 

Hieronder wordt begrepen: 

 Mens en samenleving 

 Natuur en techniek 

 Ruimte 

 Tijd 

 

Mens en samenleving/ Natuur en Techniek/Ruimte en Tijd 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

Aardrijkskunde: methode Wereldzaken 

Geschiedenis: methode Tijdzaken 

Natuur & Techniek: methode Natuurzaken 

Wereld oriëntatie groep 3 en 4: De Zaken  

Sociaal emotionele vaardigheden: Leefstijl, pest/gedragsprotocol 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 

Wereld oriëntatie: we volgende methodes 

Sociaal emotionele vaardigheden: Binnen de school werken wij met een consequentie 

ladder en een knikkerpot als beloning voor positief gedrag. De lessen van Leefstijl wor-

den gegeven naar aanleiding van het invullen van de Scol. Zo wordt er gericht aandacht 

besteed aan hetgeen wat de groep nodig heeft.  

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

Geen 

 

Kunstzinnige oriëntatie 
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Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

Expressie methode: Moet je doen 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 

Ter interpretatie van de leerkracht.  

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

Geen 

 

Bewegingsonderwijs 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

Wij zijn een LekkerFit! school.  

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 

LekkerFit! wordt uitgevoerd door een vakleerkracht LO, een school diëtist en 

(school)sportverenigingen, samen met het schoolteam. 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

Meer draagvlak creëren voor de tien pijlers van LekkerFit!  

 

3.4. Kinderen met extra ondersteuningsbehoeften  

 
Het streven is leerlingen met leer- en of gedragsproblemen zo lang mogelijk binnen het 
reguliere basisonderwijs te laten blijven. In sommige gevallen zijn de leer- en of gedrags-
problemen echter zo groot, dat het niet mogelijk is een leerling binnen het reguliere basis-
onderwijs te houden. In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij beschreven welke 
zorg wij kunnen bieden en waar onze grenzen liggen. Onze aandacht richt zich daarnaast 
niet alleen op leerlingen met leerproblemen, maar ook op de talentvolle leerlingen, die bij-
voorbeeld onderpresteren of op het hoogste niveau in vaardigheidsscore dalen. 
Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat onze school ervoor moet 
zorgen, dat ieder kind dat op school zit, of dat zich bij school aanmeldt, een passende on-
derwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband Het samenwerkingsverband is een 
samenwerking tussen verschillende schoolbesturen die samen het Passend Onderwijs 
uitvoeren. In Rotterdam is dit PPO Rotterdam (www.pporotterdam.nl)  
Deze zorgplicht geldt formeel voor de schoolbesturen en is van toepassing op kinderen 
die extra ondersteuning nodig hebben in het onderwijs. Voorheen moesten ouders zelf op 
zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind; nu ligt deze verantwoordelijkheid bij 
de scholen . 

 
Wat betekent dit voor ons als school? 

De wijze waarop gezamenlijk invulling gegeven wordt aan passend onderwijs wordt uitein-

delijk zichtbaar binnen de school, in de interactie tussen leerlingen, docenten ouders en 

ketenpartners. Wij hebben een schoolondersteuningsprofiel ontwikkeld waarin wij be-

schrijven welk onderwijs wij op onze school kunnen bieden.  

mailto:info@pporotterdam.nl
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Binnen onze regio IJsselmonde hebben de gezamenlijke besturen de plicht om te zorgen 

voor een dekkend aanbod aan onderwijs voor alle kinderen binnen de regio. Het school-

bestuur neemt zitting in de PPO netwerk bijeenkomsten waarin we samen werken aan het 

dekkend aanbod aan alle kinderen in onze wijk. 

 

De zorgroute in beeld 

 

  

 
 

   
 

 

    

 
De zorgroute in beeld 
 

De manier waarop wij op de Prinses Margrietschool de zorg ingericht hebben, wordt in de 

afbeelding hierboven schematisch weergegeven. Wij beogen hiermee de kwaliteit van ons 

onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen te optimaliseren. 

 

Om effectief om te gaan met de verschillen tussen leerlingen, werken we met de volgende 

documenten: 

 

Groep 1-2 

 Groepsplannen voor rekenen, taal, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek; 

 Het analyseformulier ‘opbrengsten’; 

 Ontwikkelingsperspectieven. 

Groep 3-8 

 Datamuur technisch lezen M3-E3; 

 Beslisschema Estafette groep 4 t/m 8 

 Het groepsplan technisch lezen; 

 Blokvoorbereidingen spelling en rekenen; 

 Het analyseformulier ‘opbrengsten’; 

 Ontwikkelingsperspectieven.  

 

 

Groepsbespreking 

Gesprek kind, 
ouders 

Leerlingbe-
spreking/Bege-
leider Leerlin-
genzorg 

Gesprek kind, 
ouder 

1. Opstellen datamuur

2.*Groepsoverzicht 
opstellen/evaleueren

3.Signaleren van 
leerlingen die extra 
begeleiding nodig 

hebben.

4. *Benoemen 
onderwijs 

(instructie)behoeften.

5. Opstellen 
groepsplan

6. Clusteren leerlingen 
met vergelijkbare 

onderwijs(instructie) 
behoeften.

Uitvoeren groepsplan
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De bovenstaande documenten geven inzicht in de onderwijsbehoeften en de keuzes voor 

het clusteren van leerlingen. 

 

Groep 1-2: 

In groep 1-2 wordt gewerkt aan de hand van een groepsplan. De uitgewerkte leerlijnen taal, 

rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek (gebaseerd op de SLO-doelen) zijn 

verdeeld in vier periodes, opklimmend in moeilijkheidsgraad. Het groepsplan is hierop ge-

baseerd en net als de leerlijnen verdeeld in 4 periodes.  

 

In het groepsplan beschrijven we de tussendoelen die gesteld zijn voor de ontwikkelings-

gebieden taal, rekenen, sociaal-emotioneel en motoriek. Dit is geformuleerd voor 3 maan-

den. Dit plan is de basis voor de uitwerking van de 3-4 thema’s die in deze periode aan bod 

komen en de activiteiten dan worden aangeboden.  

 

Het groepsplan is verdeeld in 3 subgroepen: 

 Talentarrangement; 

 Basisarrangement; 

 Intensief arrangement. 

 

Het talentarrangement is voor leerlingen met een versnelde ontwikkeling. Deze leerlingen 

zijn instructieonafhankelijk en hebben behoefte aan verrijking van de lesstof.  

Het basisarrangement is voor de groep leerlingen die instructiegevoelig zijn. Het onder-

wijsaanbod wordt op deze leerlingen afgestemd. 

Het intensief arrangement is voor leerlingen met een vertraagde ontwikkeling. Deze leer-

lingen hebben behoefte aan verlengde instructie en noemen wij dan ook instructieafhan-

kelijke leerlingen. 

 

In het analyseformulier ‘opbrengsten’ staat genoteerd hoe een groep de cito toetsen van 

spelling, rekenen en begrijpend lezen gemaakt heeft. Hierbij wordt eerst de nadruk gelegd 

op het waarnemen, voordat de gegevens worden verklaard (oftewel begrijpen). Na de fase 

van het waarnemen en begrijpen moeten de leerkrachten bepalen hoe zij het komend half-

jaar hun aanbod vormgeven. De uitkomsten uit dit document zijn dus optimaal afgestemd 

op de groep.  

Groep 3-8 

In het groepsplan technisch lezen krijgen de leerlingen van groep 3 een plek op basis van 

de datamuur technisch lezen en gegevens uit de observaties van de leerkracht tijdens de 

lessen. De leerlingen van groep 4 t/m 8 worden ingedeeld aan de hand van het beslis-

schema Estafette en gegevens uit de observaties van de leerkracht tijdens de lessen. Het 

groepsplan is verdeeld in 4 subgroepen: 

 Talentarrangement; 

 Basisarrangement; 

 Intensief arrangement; 

 Zeer intensief arrangement (eventueel leerlingen met een OPP) 
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Het talentarrangement is voor leerlingen met een versnelde ontwikkeling. Deze leerlingen 

zijn instructieonafhankelijk en hebben behoefte aan verrijking van de lesstof. Voor deze 

leerlingen hebben we de Plusklas. De Plusklas vindt plaats 1x per week op de donderdag-

middag. Op dit moment is er een plusklas voor groep 4 t/m 8. 

We kiezen leerlingen voor de plusklas op basis van de checklist van het Digitaal Hande-

lingsprotocol Begaafdheid. We kijken naast deze checklist tevens naar observaties in de 

klas.  

Het basisarrangement is voor de groep leerlingen die instructiegevoelig zijn. Het onder-

wijsaanbod wordt op deze leerlingen afgestemd. 

Het intensief arrangement is voor leerlingen met een vertraagde ontwikkeling. Deze leer-

lingen hebben behoefte aan verlengde instructie en noemen wij dan ook instructieafhan-

kelijke leerlingen. 

Het zeer intensieve arrangement is voor de groep leerlingen die van het intensieve arran-

gement onvoldoende profiteren. Voor sommige leerlingen in dit arrangement wordt er een 

ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. Het ontwikkelingsperspectief is een document 

waarin de onderwijsdoelen, het leerstofaanbod en de wijze van begeleiding zijn vastge-

legd voor leerlingen in het basisonderwijs dat leidt tot een vastgesteld eindperspectief. 

 

Aan het begin van ieder blok van spelling en rekenen maken de leerkrachten een blok-

voorbereiding. De blokvoorbereiding is een document waarin wij per leerdoel (die in het 

desbetreffende blok wordt aangeboden) de leerlingen clusteren op basis van beheersing. 

De leerlingen maken een voortoets, waaruit kan worden geconcludeerd door de leer-

krachten wat de leerlingen qua doelen al beheersen en op welke doelen zij nog instructie-

afhankelijk zijn. Door de blokvoorbereiding is het mogelijk dat de leerlingen worden ge-

clusterd op basis van het leerdoel, wat kan betekenen dat zij gedurende het blok in di-

verse aanpakken (arrangementen) zitten. De leerkrachten noteren na afloop van de les 

welke ontwikkeling de leerlingen hebben doorgemaakt en op basis van deze informatie 

kunnen weer vervolgstappen bepaald worden. De blokvoorbereiding is dus een levend 

werkdocument.  

Na afloop van een blok krijgen de leerlingen wederom een toets, waaruit kan worden ge-

concludeerd of de leerlingen geprofiteerd hebben van het aanbod. Deze evaluatie wordt 

toegevoegd aan de blokvoorbereiding, waardoor de leerkrachten in een volgend blok nog 

steeds instructie kunnen bieden op de leerdoelen die onvoldoende beheerst worden.  

 

In het analyseformulier ‘opbrengsten’ staat genoteerd hoe een groep de cito toetsen van 

spelling, rekenen en begrijpend lezen gemaakt heeft. Hierbij wordt eerst de nadruk gelegd 

op het waarnemen, voordat de gegevens worden verklaard (oftewel begrijpen). Na de 

fase van het waarnemen en begrijpen moeten de leerkrachten bepalen hoe zij het ko-

mend halfjaar hun aanbod vormgeven. De uitkomsten uit dit document zijn dus optimaal 

afgestemd op de groep. Deze gegevens worden vervolgens verwerkt in de blokvoorberei-

dingen van spelling en rekenen.  

 

Voor een volledige beeld van onze zorg verwijzen wij u naar het zorgplan. 
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3.5. Onderwijs aan langdurig zieke kinderen  

Een basisschool is zelf verantwoordelijk voor het onderwijs aan langdurig zieke kinderen. 

Een uitzondering hierop zijn kinderen die in een academisch ziekenhuis worden behan-

deld. 

Het gaat om die kinderen die gedurende langere tijd in een ziekenhuis zijn opgenomen of 

langdurig ziek thuis zijn. Voor kortdurende ziekmeldingen kunnen de bestaande schoolaf-

spraken worden gehandhaafd. 

Het is van groot belang, dat de school tijdens het ziek zijn contacten organiseert met het 

zieke kind. Het is natuurlijk belangrijk ervoor te zorgen dat het leerproces zo goed moge-

lijk doorloopt. Nog belangrijker is het gevoel van het zieke kind “erbij te blijven horen”. Dat 

kan op allerlei manieren plaatsvinden. Het zieke kind kan worden bezocht door de groeps-

lera(a)r(en) en medeleerlingen en/of op bepaalde tijden volgens afspraak de school be-

zoeken. Als dit om medische redenen niet mogelijk is, kan er gebruik gemaakt worden 

van bv. video-opnamen in de klas en/of thuis, telefonisch contact met klasgenootjes en 

evt. contact met behulp van e-mail en webcam. 

Het spreekt vanzelf, dat brieven, kaartjes en tekeningen een belangrijke rol spelen in het 

onderhouden van het contact tussen school en het zieke kind. 

Per situatie wordt bekeken wat de mogelijkheden van 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. 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 ge-

vraagd. 

Volgens de wet: Ondersteuning aan zieke leerlingen, kan de school een beroep doen op 

de schoolbegeleidingsdienst. In Zeeland is dat het RPCZ.  

Medewerkers van het RPCZ kunnen scholen helpen bij het zo goed mogelijk begeleiden 

van het onderwijsproces tijdens de periode van ziekte. 

De procedure, die wij binnen onze school volgen om in zo’n geval beslissingen te kunnen 

nemen 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 schoolbegeleidings-

dienst in te schakelen. 

3. De school ontwikkelt in overleg met de ouders een planmatige aanpak. (wel of niet met 

externe begeleiding) 

4. De school blijft verantwoordelijk, voor de te ontwikkelen en uit te voeren aanpak. Tijdens 

het uitvoeren van de aanpak vindt regelmatig overleg met de ouders plaats 
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3.6. Veiligheid  

Veiligheid is een van de basisvoorwaarden om tot ontwikkeling te komen. Wij gaan ervan 

uit, dat in principe alle betrokkenen er alles aan willen doen om daar een bijdrage aan te 
leveren. Daarbij worden we geholpen door een aantal grondregels die we in dit kader met 

elkaar afgesproken hebben en die systematisch ‘levendig’ gehouden worden. Daarnaast 
hebben we een aantal procedures die in werking treden als om welke reden dan ook ou-

ders, leerlingen en/of leerkrachten zich onvoldoende veilig voelen op onze school. 

 

We hebben een aantal beleidsstukken die afspraken omvatten om de sociale veiligheid 
van leerlingen, team en ouders te bevorderen: 

● SchoolVeiligheidsplan. 

● Er is een protocol privacy 

● Het gedragsprotocol 

● Er is een veiligheidscoördinator. 

● Er is een bovenschools vertrouwenspersoon. 

● Er is een vertrouwenspersoon in school. 

 

Alle documenten zijn voor ouders en andere belangstellenden te vinden op de website 

van school. 

 

3.7.  Pedagogisch klimaat en didactisch handelen  

We richten het onderwijs op een dusdanige manier in , dat elk kind presteert, wat voor 

hem/haar mogelijk en haalbaar is.  

Dat doen we door het stellen van haalbare doelen, het evalueren met de kinderen over de 

wel of niet behaalde doelen en het maken van een foutenanalyse van de toetsgegevens. 

Na een grondige analyse komen we tot een passend, beredeneerd aanbod voor elk kind. 

Onze visie op het didactisch handelen in de groep bestaat uit de volgende kernpunten: 

 We werken met heterogene groepen 1/2. De groepen 3 t/m 8 werken volgens het jaar-

klassensysteem 

 In alle groepen wordt er gewerkt met het Directe Instructiemodel, waardoor de stof op drie 

verschillende niveaus wordt aangeboden 

 De Cito-toetsuitslagen worden met heel het team bekeken en geanalyseerd volgens de 

HGW cyclus( waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren). Dit gebeurt op schoolniveau, 

groepsniveau en individueel niveau. Op basis hiervan worden er verbeterplannen ge-

maakt en groepsplannen geformuleerd. 

 Leerlingen worden ingedeeld n.a.v. vooraf gemaakte toetsen in het Talent-, Basis- en In-

tensief arrangement. Daarnaast zijn er aparte plannen voor leerlingen die met een apart 

programma werken (opp) 

 Leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de kinderen en spreken deze ook uit. 

 Leerkrachten scholen zich bij op die gebieden die voor de school het meest effectief zijn 

 Leerlingen worden gestimuleerd in het geloof in eigen kunnen, in het gevoel van waarde-

ring van anderen en in het gevoel iets te kunnen (leren) zonder hulp 
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 Samenwerken en van elkaar leren neemt een prominente plaats in binnen de lessen. 

Een sterk sociaal pedagogisch klimaat in de groep is een vereiste om tot goed onderwijs 
te kunnen komen. Wij werken continu en doelgericht aan de sociale competenties van kin-
deren. Sleutelbegrippen zijn: respect voor elkaar en een veilige werk-, speel- en leefom-
geving. Wij vinden het belangrijk, dat kinderen in verschillende situaties passend gedrag 
kunnen vertonen. Het ontwikkelen van inzicht in sociale situaties en – relaties is daarbij 
van groot belang. 

We streven ernaar de kinderen sociaal vaardig genoeg te maken om te kunnen samen-
werken en spelen. Leerlingen moeten weerbaar zijn, voor zichzelf op kunnen komen, ach-
ter hun keuzes kunnen blijven staan en grenzen aan kunnen geven, zonder het belang 
van anderen uit het oog te verliezen.  

We willen ze communicatief vaardig genoeg maken om gedachten en meningen onder 
woorden te brengen en naar anderen te luisteren. Ook willen we onze leerlingen verant-
woordelijkheid bijbrengen voor anderen, de omringende leefwereld en voor eigen keuzes 
die ze in situaties maken. Bovenstaande competenties moeten bijdragen aan een positief 
zelfbeeld en een gevoel van zelfvertrouwen. 

Daarnaast hechten wij veel waarde aan: 

 Op onze school gaan wij uit van de “gouden driehoek” kind, ouders, school.  

 Rust, veiligheid, uitdaging en structuur zijn kernbegrippen voor onze school.  

 Op onze school is niet iedereen gelijk, maar wel gelijkwaardig. Dit laten we zien door een 

omgangsstijl, die gekenmerkt wordt door wederzijds respect en vertrouwen 

 Wij vinden een positieve betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind op 

school essentieel. 

 Kinderen komen op school om hun talenten te ontwikkelen en om te leren.  

 Onze verantwoording is echter de totale ontwikkeling van de leerling, waaronder de cogni-

tieve-, sociaal-emotionele-, creatieve- en maatschappelijke ontwikkeling.  
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4. Personeelsbeleid 
4.1 Didactische- en pedagogische kwaliteit van leerkrachten 

In de komende vier jaar verleggen we de focus nog meer naar het ontwikkelen van een 

professioneel (leer)team. Hierbij zullen we ons met name gaan richten op de professio-

nele ontwikkeling van het team met betrekking tot het kennen van de leerlijnen en de doe-

len gekoppeld aan de kennis en inzet van de verschillende handelingsmodellen 

 Hoofdfasenmodel 

 Drieslagleren 

 Handelingsmodel 

Daarbij sturen we bewust op het samen leren. Dit faciliteren wij door met enige regelmaat 

de bouwvergaderingen in te richten als werkvergadering waarin met elkaar wordt gekeken 

naar de wijze waarop we gezamenlijk kunnen werken aan het verzorgen van kwalitatief 

goed onderwijs. Ook partnerschap met ouders, wij hebben het keurmerk ouderbetrokken-

heid, en andere professionele kernpartners zien we als onderdeel van het vakmanschap 

van de leraar.  

Op diverse wijzen werken wij als school aan het ontwikkelen van de kwaliteit van onze 

leerkrachten: 

 Integraal personeelsbeleid 

Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de me-

dewerkers. De bedoelde ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie(s) van de 

school, en aan de vastgestelde competenties.  

We gaan uit van de volgende competenties:  

 Pedagogisch handelen 

 Effectieve leertijd 

 Taakgerichte werksfeer 

 Activerende, directe instructie 

 Strategieën voor denken en leren 

 Systematisch volgen van vorderingen 

 Afstemming instructie en verwerking 

 Actieve betrokkenheid leerlingen 

 Zelfstandigheid stimuleren 

De vastgestelde criteria zijn vormgegeven in een kijkwijzer die op stichtingsniveau wordt 

gebruikt. De kijkwijzer wordt gebruikt tijdens klassenconsultaties en wordt gebruikt ter 

voorbereiding van functionerings- en beoordelingsgesprekken. 
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 Taakbeleid 

Op basis van het aantal uren dienstverband wordt een aantal uren per schooljaar bepaald 

die worden besteed aan taken zoals het organiseren van het kerstfeest, sinterklaasfeest 

en andere evenementen. Leerkrachten kunnen zelf aan het einde van het jaar een voor-

keur aangeven voor de commissies waaraan zij het volgende schooljaar deel willen ne-

men. Bij de toekenning wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren 

en het te maken aantal uren. 

Wij houden tevens rekening met de individuele belastbaarheid van de leerkracht, die per 

schooljaar kan verschillen. Zo kan het zijn dat leerkrachten met een grote groep dat jaar 

wat minder taken krijgt.  

Daarnaast proberen we de werkdruk te verminderen door administratiedagen in te plan-

nen en tijdens vergadering tijd vrij te maken om bijvoorbeeld samen plannen te maken of 

evaluaties in te vullen. 

Daarnaast proberen we, als dit mogelijk is, rekening te houden met de ouderen en een 

seniorenbeleid te voeren. Dit kan bijvoorbeeld door het verminderen van taken of het kop-

pelen van vrije dagen aan het weekend. 

Leerkrachten met talent en ambitie, worden gestimuleerd zich binnen de school verder te 

ontwikkelen: combinatiegroepen, bouwcoördinatoren, Opleiden in de school, Plusgroep, 

Lees- en rekendeskundigen, gedrag coördinator en gerichte nascholing.  

 Leren met elkaar 

Wij proberen zoveel mogelijk het “leren van en met elkaar” te stimuleren. Dit doen wij door  

bouwvergaderingen te plannen waarin ook ruimte is voor casuïstiek overleg en intervisie. 

Tevens laten wij tijdens de bouwvergaderingen de leerkrachten met grote regelmaat sa-

men werken door lessen gezamenlijk voor te bereiden of onderwijsvernieuwingen samen 

uit te werken en vorm te geven. Voornoemde stimuleert eigenaarschap en de gedeelde 

verantwoordelijkheid.   

 Klassenconsultaties en collegiale visitaties 

De directie, de opleider in school en de intern begeleiders leggen met regelmaat groeps-

bezoeken af bij alle leerkrachten met als doel te monitoren hoe zaken verlopen in een 

groep, hoe een leerkracht functioneert, hulpvragen van leerkrachten in beeld te krijgen 

etc. 

Daarnaast komt de coach binnen de school ook regelmatig in de groep kijken. De leer-

kracht heeft dan van te voren een gerichte kijkvraag gesteld. 

Ook collegiale visitaties worden op basis van good practice uitgevoerd.  

 Gesprekkencyclus  

De functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken worden cyclisch gehouden over 

een periode van drie jaar. We houden twee jaar een functioneringsgesprek en het derde 

jaar een beoordelingsgesprek. Uit deze gespreken komen schoolbrede en individuele ont-

wikkelings- en actiepunten, die worden opgenomen in het POP of het Plan van Aanpak 

van de school. De gesprekken worden door directie en personeelsleden ondertekend. Het 

verslag wordt bewaard in het personeelsdossier.  
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 Professionele kwaliteit  

Kwaliteit van lesgeven heeft prioriteit op onze school. Lessen worden gekenmerkt door 

gedifferentieerde instructie, begeleide inoefening, evaluatie en grondige analyse. Op basis 

hiervan volgt het passende aanbod voor iedere leerling.  

De leerkrachten volgen iedere jaar schoolbrede professionele nascholing op het gebied 

van onder andere leerstofinhoud, instructie en analyse. Iedere leerkracht beheerst de 

competenties zoals die zijn beschreven in het Persoonlijk Ontwikkelings Plan ( POP) en 

de kijkwijzer op een voldoende /goed niveau. De directie en de interne begeleiding van de 

controleren d.m.v. klassenconsultaties, doelstelling- en beoordelingsgesprekken of het ge-

vraagde en bereikte niveau op peil is gebleven. Dit gebeurt minimaal vier maal per school-

jaar.  

Personeel kan ieder jaar zelf aangeven welke nascholing zij zouden willen volgen. Al naar 

gelang het beschikbare budget en de meerwaarde voor de school wordt dit toegekend. 

Het kan ook zijn dat er direct gestuurd wordt op nascholing naar aanleiding van functione-

ringsgesprekken of klassenconsultaties. 

 Nascholingsplan  

Ieder schooljaar wordt er een nascholingsplan gemaakt voor de school, met daarin opge-

nomen de teamscholing en de individuele scholing van de leerkrachten. Dit plan sluit aan 

bij de richting die de school opgaat en het doel dat wij willen bereiken.  

 Opleiden in de school  

De school maakt deel uit van “Opleiden in de school”, een traject binnen ons bestuur. Er 

is een Interne Opleidingscoördinator aangesteld, die stagiaires en lio-ers begeleid.  

Vanuit het bestuur worden deze mogelijk nieuwe stagiaires ook begeleid. De begeleiding 

vanuit de Pabo’s komt hiermee grotendeels te vervallen. De school legt de lat hoog als 

het gaat om de kwaliteit van toekomstige leerkrachten. Rotterdam en de school hebben 

behoefte aan leerkrachten, die meer getalenteerd zijn dan gemiddeld. Vanuit deze visie 

beoordelen we eventuele nieuwe leerkrachten. 

 Begeleiding zij instromer, duaal flexers en startende leerkrachten 

Het huidige leerkrachtentekort maakt dat er steeds meer zij instromers en duaal flex stu-

denten hun weg vinden naar onze school. Wij vinden het onze taak deze mensen intern 

op een gedegen wijze op te leiden en hen mee te nemen in de wijze waarop wij werken 

op de Margrietschool. Om er voor te zorgen dat deze groep collega’s, maar ook startende 

leerkrachten op onze school, voldoende begeleid worden en een vast aanspreekpunt 

heeft, hebben wij een collega aangesteld die deze leerkrachten extra begeleidt naast de 

gewone IOC taken. De begeleiding bestaat uit praktische tips maar ook klassenbezoeken 

en coachende gesprekken. Zie voor een uitgebreide uitleg het toegevoegde document.  

 Deelnemen aan bovenschoolse netwerken 

Onze IOC-er,intern begeleiders en directieleden participeren zo veel mogelijk in de boven-

schoolse netwerken teneinde inspiratie, kennis en ervaring te halen en te brengen. 
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4.2 Evenredige vertegenwoordiging vrouwen in schoolleiding 

Wij streven naar diversiteit in de samenstelling van ons team en de schoolleiding. 

Daarbij is er ook aandacht voor een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de 

schoolleiding. Binnen onze school werken wij met een directie die bestaat uit een direc-

teur en een adjunct directeur. Beiden zijn vrouwen. 

Ambities, doelen en acties voor personeel 

 Iedereen werkt vanuit een gezamenlijk commitment t.a.v. onze visie, we  

 We werken doelgericht aan onze collectieve ambitie 

 Iedereen voelt zich medeverantwoordelijk voor de organisatie en draagt 

zijn/haar steentje bij aan de inhoudelijke ontwikkeling 

 Collega’s hebben een drive om zich te ontwikkelen, te scholen en bepaalde 

vaardigheden uit te breiden 

 We gaan ons de komende jaren focussen op een professioneel leerteam die 

kennis heeft van leerlijnen en doelen en hierbij de kennis en vaardigheden 

heeft om de verschillende handelingsmodellen dusdanig in te zetten dat hiaten 

in de leerlijnen beperkt worden.  

 We zetten in op ons eigen professioneel handelen en zorgen ervoor dat onze 

eigen kennis leidend is in de bepaling van de leerlijnen en de te behalen doe-

len. De methode is hierbij een hulpmiddel maar niet leidend.  

 

5. Organisatie 
5.1 De school 
 
De school kent de volgende taken en functies:  
 Directeur  
 Adjunct-directeur  
 (vak)Leerkrachten  
 Intern begeleiders  
 Bouwcoördinatoren  
 Schoolmaatschappelijk werkster  
 Administratief medewerkster  
 Conciërge  
 Interne Opleidingscoach  
 Medewerkster ouderbetrokkenheid  
  
De school wordt aangestuurd door de directeur. Zij is verantwoordelijk voor de dage-
lijkse gang van zaken, het onderwijs, het personeelsbeleid, de bedrijfsvoering en finan-
ciën.  
 
De adjunct-directeur heeft eigen, zelfstandige taken, waarvan enkele elkaar overlappen. 
De directie heeft eenmaal per week overleg over de afstemming.  
De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de zorgstructuur en de uitvoering hiervan. 
Zij opereren zelfstandig en hebben eenmaal in de twee weken overleg met de directie 
over de onderwijskundige ontwikkelingen en over de kinderen. 
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Elke week staat er een vergadering gepland. Een maand van te voren wordt bepaald 
welke vergaderingen doorgang krijgen en welke onderwerpen er aan de orde komen. Ook 
dan wordt bepaald of de vergadering plenair is of in bouwen. 
 

5.2 Overleg en besluitvorming 
 

 Eén maal per week directie overleg 
 Eén maal per twee weken directie/IB  
 Bouwvergadering o.l.v. de bouwcoördinator waarbij de collega’s van een bouw van 

bij elkaar komen voor inhoudelijk en organisatorisch overleg 
 Plenaire vergaderingen o.l.v. de directie waarbij het gehele team bij elkaar komt 

voor inhoudelijke en organisatorisch overleg 
 Multi disciplinair overleg waarbij verschillende zorgpartijen bij elkaar komen om 

zorg over leerlingen te delen 
 Begeleidingsoverleg waarbij de interne coaches met directie en IB overleggen 

over de voortgang  
 Studiedagen: Op studiedagen vindt naast inhoudelijke scholing ook overleg plaats 

over zaken die het hele team aangaan (jaarplanning, taakbeleid, schoolplan, be-
paalde inhoudelijke keuzes etc.). 
 

Besluitvorming  
Besluitvorming vindt zo veel mogelijk plaats op basis van consensus (dit geldt voor alle 
geledingen en op alle niveaus). Sommige zaken worden binnen het directie/Ib overleg be-
sproken en in bepaalde gevallen hakt de directie, in goed onderling overleg, knopen door. 
 

6. Kwaliteitszorg 
6.1. Inleiding 

Om een goede schoolontwikkeling te realiseren werken wij met een systeem voor kwali-
teitszorg. Kwaliteitszorg is een proces waarbij de school zelf systematisch de kwaliteit van 
het onderwijs bespreekt, deze beschrijft, uitvoert, beoordeelt en uiteindelijk evalueert. Dit 
alles gebeurt volgens een planning welke beargumenteerd is en gericht is op borging en 
verbetering.  

Kwaliteit is een breder begrip. Het gaat enerzijds om de eisen die de overheid en de ge-
meente stellen. Dit is de basiskwaliteit. Anderzijds gaat het ook om de eigen schoolambi-
ties. Deze ambities komen onder andere voort uit het hierboven beschreven proces. Door 
dit proces steeds weer te doorlopen, krijgen wij als school een goed beeld van de kwaliteit 
op onder andere de volgende onderdelen: 

 De opbrengsten van de leerlingen. 

 Het handelen van onze eigen medewerkers en de invloed die dit heeft op het  
      ontwikkelingsproces 
 De interne processen binnen de school 
 

De opbrengsten van de leerlingen worden op een aantal momenten in het schooljaar 
teambreed dan wel individueel besproken. Daarnaast vindt er tevens een verantwoording 
plaats naar het bestuur. 

Na elke toetsronde van CITO worden er doelstellingengesprekken gevoerd. Leerkrachten 
hebben van te voren een doel gesteld voor hun groep per vakgebied. Samen wordt geke-
ken of deze doelen behaald zijn en wat mogelijke oorzaken kunnen zijn voor het behalen 
dan wel niet behalen van deze doelen. Tijdens dit gesprek worden tevens eigen ambities 
en ontwikkelpunten, in de vorm van een Persoonlijk Ontwikkelings Plan ( POP ) bespro-
ken en waar nodig extra ondersteuning ingezet. 
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Daarnaast worden de resultaten teambreed besproken. Dit gebeurt met behulp van de 
HGW cirkel ( waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren). Deze manier van werken 
maakt dat er goed zicht is op de resultaten en de factoren die van invloed hierop zijn. 
Daarnaast maakt voorgaande dat er een gedegen plan kan worden geformuleerd voor de 
volgende periode waarbij gekeken is naar groepsfactoren en individuele factoren. 

Kwaliteitszorg is dus een aangelegenheid van iedereen binnen een school. De schoollei-

ding en de leerkrachten werken gezamenlijk aan een voortdurende verbetering van hun 

professionaliteit. Leraren en andere betrokkenen bij de school werken resultaatgericht, 

zijn aanspreekbaar op gemaakte afspraken en zijn zich bewust van de effecten van hun 

handelen op de onderwijskwaliteit en op de ontwikkeling van de leerlingen.  

Als basis voor onze kwaliteitszorg gebruiken wij dus de volgende HGW cirkel waarbij we 

waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren. Na d e realisatie verantwoorden wij ons op 

verschillende manier naar elkaar, bestuur en ouders. Voorgaande komt een beetje over-

een met het ‘Regie op Onderwijskwaliteit’ model welke door de PO Raad is ontwikkeld en 

aansluit op de voorschriften van Inspectie.  

 

In dit hoofdstuk beschrijven we op welke wijze wij onze kwaliteit bewaken, borgen en ver-

beteren.  

 

6.2. Definitie onderwijskwaliteit 

 

6.2.1.  Identiteit 

De Prinses Margrietschool is een Christelijke school, die deel uit maakt van PCBO Rotter-
dam Zuid. 

Wij geloven in de ontmoeting tussen verschillende geloofsovertuigingen en culturele ach-
tergronden. We kiezen ervoor om te werken vanuit de Christelijke geloofsovertuiging. 
Deze inspiratie is van invloed op de inrichting van ons onderwijs en onze omgang met de 
leerlingen.  

Alle kinderen zijn, ongeacht hun levensovertuiging, in principe toelaatbaar. De 
school heeft een open aannamebeleid, waarbij waarden als gastvrijheid, res-
pect, tolerantie, acceptatie en zorg voor een ander essentieel zijn. 

Iedere leerling, ouder en medewerker weet dat er wordt gewerkt vanuit de 
Christelijke levensovertuiging. Vanuit deze overtuiging staan we open voor 
een overbrugging van de traditionele grenzen tussen godsdienstige stromin-
gen en het voeren van de dialoog. Wij zoeken hierin eerder naar overeenkom-
sten dan naar verschillen.   

 

6.2.2.  Socialisatie 

Een sterk sociaal pedagogisch klimaat in de groep is een vereiste om tot goed 
onderwijs te kunnen komen. Wij werken continu en doelgericht aan de sociale 
competenties van kinderen. Sleutelbegrippen zijn: respect voor elkaar en een 
veilige werk-, speel- en leefomgeving. Wij vinden het belangrijk, dat kinderen 
in verschillende situaties passend gedrag kunnen vertonen. Het ontwikkelen 
van inzicht in sociale situaties en – relaties is daarbij van groot belang. 

We streven ernaar de kinderen sociaal vaardig genoeg te maken om te kun-
nen samenwerken en spelen. Leerlingen moeten weerbaar zijn, voor zichzelf 
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op kunnen komen, achter hun keuzes kunnen blijven staan en grenzen aan 
kunnen geven, zonder het belang van anderen uit het oog te verliezen.  

We willen ze communicatief vaardig genoeg maken om gedachten en menin-
gen onder woorden te brengen en naar anderen te luisteren. Ook willen we 
onze leerlingen verantwoordelijkheid bijbrengen voor anderen, de omringende 
leefwereld en voor eigen keuzes die ze in situaties maken. Bovenstaande 
competenties moeten bijdragen aan een positief zelfbeeld en een gevoel van 
zelfvertrouwen. 

 

6.2.3. Opleiding 

Wij willen onze leerlingen laten uitstromen op het niveau wat passend bij hen is.  

 

6.2.4. Persoonsvorming 
Persoonsvorming is erop gericht dat kinderen zichzelf leren kennen, hun talenten en kwa-

liteiten kunnen ontdekken. Ieder kind mag zichzelf zijn op onze scholen en mag uitgroeien 

tot een evenwichtig persoon die weet wat hij/zij wil.  
We willen kinderen leren om kritisch te denken en eigen keuzes te maken. Door onze kin-

deren moreel besef bij te brengen willen we ze de juiste keuzes leren maken voor een 

goed leven.  
Dit kunnen zij alleen ontwikkelen in de omgang met anderen. De school is een oefen-

plaats, waarbij de leerkrachten als begeleider optreden. 

 

6.2.5. Kwalificatie 

We richten het onderwijs op een dusdanige manier in , dat elk kind presteert, wat voor 
hem/haar mogelijk en haalbaar is.  

Wij hebben hoge verwachtingen maar stellen wel haalbare doelen waarbij we rekening 
houden met de mogelijkheden van elk kind.  

Wij willen onze leerlingen een brede ontwikkeling aanbieden: 

 Rekenen, taal, lezen, wereldoriëntatie zien wij als basisvakken. Wij bieden deze aan 
conform de kerndoelen 

 Wij bieden techniek aan zowel methodisch als in projecten 

 Wij laten burgerschap en seksuele diversiteit terugkomen in de verschillende vakge-
bieden 

 Wij werken continu en doelgericht aan de sociale competenties van kinderen 

 Wij nemen onze leerlingen mee in meer bewegen en gezonde voeding 

 

Met voorgaand aanbod willen we onze kinderen klaar maken voor de toekomst. Wij 

willen er voor zorgen dat zij als volwaardig persoon kunnen participeren in de samen-

leving. 
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6.3 Zicht op onderwijskwaliteit 

Inleiding 

De onderwijskwaliteit benaderen we vanuit een systeembenadering, waarbij we zowel op 

het niveau van de school als op bovenschools niveau werkwijzen en hulpmiddelen inzet-

ten die de kwaliteit van ons onderwijs in beeld brengen en borgen. Bovenschools is een 

kwaliteitsmedewerkers aangesteld die de scholen ondersteunt in het goed neerzetten van 

de onderwijskwaliteit. Binnen de school wordt de zorg voor de leerlingen en ons onderwijs 

beschreven in verschillende documenten zoals bijvoorbeeld het zorgplan. Wij streven er-

naar iedereen te betrekken bij de kwaliteit van het onderwijs. Eén keer in de vier jaar 

wordt het schoolplan opgesteld waarin strategische doelen voor de komende vier jaar 

worden beschreven. Het schoolplan wordt vertaald naar jaarplannen, waardoor systema-

tisch gewerkt wordt aan de te behalen doelen. In de volgende paragraaf beschrijven we 

meer specifiek de hulpmiddelen en werkwijzen. 

 

6.3.1 Hulpmiddelen en werkwijze 

Diverse documenten helpen ons om zicht te krijgen en houden op de onderwijskwaliteit. In 

combinatie met hulpmiddelen vormt het geheel een goede werkwijze om zowel op school-

niveau als op bovenschools niveau de kwaliteit in beeld te krijgen en daar waar nodig in-

terventies te doen. 

Werkwijzen en documenten:  

Bovenschools niveau: 

 Na elke toetsperiode wordt er per school een analyse van de opbrengsten opgesteld. 

Het bestuur bespreekt dit en voorziet voorgaande van feedback 

 Er worden bijeenkomsten georganiseerd waarbij alle Intern Begeleiders samen komen 

en kennis en informatie delen 

 Het CvB bezoekt scholen en klassen 

 Het CvB organiseert managementgesprekken waarin onder andere de Schooljaarver-

slag wordt besproken en de opbrengsten 

 Directies komen samen in het forum waarin kennis en informatie gedeeld wordt. 

Schoolniveau: 

 Voor het maken van, onder andere het schooljaarverslag, wordt er jaarlijks een ana-

lyse gemaakt van de schoolpopulatie, het aantal gewogen leerlingen, de prognose in-

stroom-en uitstroom, de instroom van leerlingen met Nederlands als tweede taal. 

Voorgaande wordt meegenomen in mogelijke besluitvorming voor het dat jaar gel-

dende Plan van Aanpak. 

 Elk jaar wordt er een Plan van Aanpak gemaakt voor het schooljaar. Deze wordt aan 

het einde van het schooljaar geëvalueerd met het team en er wordt besproken waar 

de focus voor het volgende jaar op moeten komen te liggen. 

 We hebben een actueel School Ondersteunings Profiel en Zorgplan. Deze worden elk 

jaar geëvalueerd en waar nodig aangepast 

 Leerkrachten maken na elke toetsperiode een analyse ( HGW), deze worden bespro-

ken met de Intern Begeleiders en later in een toetsvergadering met het volledige team 
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 Vanuit deze analyses volgen er interventies in beredeneerd aanbod op groepsniveau 

of schoolniveau 

 De Intern begeleiders maken twee maal per jaar een analyse van de leeropbrengsten 

op schoolniveau, waarbij de vaardigheidsgroei per groep, maar ook een trendanalyse 

op schoolniveau wordt bekeken. Hiervan wordt in het document “Analyse leeropbreng-

sten” een overzicht gemaakt met conclusies en concrete acties inclusief streefdoelen 

voor het komende half jaar. Deze acties worden vertaald in een beredeneerd aanbod 

op groepsniveau 

 Er worden door IB en directie groepsbezoeken en flitsbezoeken gehouden welke wor-

den gevolgd door een gesprek. 

 Twee maal per jaar worden er doelstellingsgesprekken gevoerd waarbij leerkrachten 

doelstellingen formuleren voor de aankomende periode en daarnaast aangeven welke 

handelingen zij zelf moeten doen om de doelen te behalen.  

 We volgen een cyclisch systeem van beoordelingsgesprekken en functioneringsge-

sprekken 

 In ons handboek staan alle gemaakte afspraken en werkwijzen die op onze school 

gelden. Een ieder weet hierdoor hoe alles werkt binnen de school en er kan een een-

duidige lijn in getrokken worden 

Instrumenten:  

 1 keer per twee jaar wordt onder ouders, team en leerlingen een tevredenheidsmeting 

gehouden. Rapportages hiervan worden geanalyseerd, en verbeterpunten worden 

meegenomen in de plannen, zowel op schoolniveau als op bovenschools niveau 

● We stellen elk jaar een schooljaarverslag op als ook een Plan Van Aanpak 

 Elke vier jaar wordt er een schoolplan opgesteld waarin missie, visie en strategische 

keuzes worden beschreven voor de komende vier jaar. Voor het opstellen hiervan 

worden resultaten van tevredenheidsmetingen meegenomen, en wordt vooraf een 

SWOT opgesteld.  

 De leerresultaten worden in beeld gebracht met ESIS ons leerlingvolgsysteem.  

 In groep 1 en 2 volgen we de ontwikkelingen met een observatie-instrument zoals on-

der andere KIJK 

 De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd met de SCOL 

 Elk jaar analyseren wij de eindresultaten van groep 8 naar aanleiding van de Eind-

toets. Indien nodig worden op schoolniveau aanpassingen gedaan in het aanbod.  

 Jaarlijks wordt de Veiligheidsmonitor afgenomen en geanalyseerd.  

 Elk jaar wordt er een nascholingsplan gemaakt door de directeur waarbij de scholing 

van het gehele team, maar ook van individuele medewerkers inzichtelijk is.. 

 

6.3.2 Zicht op merkbare/meetbare opbrengsten: 

Meetbare opbrengsten brengen we in kaart zoals hierboven beschreven. Merkbare op-

brengsten zijn niet altijd te meten door toetsen. Wij krijgen hier zicht op door gesprekken 

te voeren met leerkrachten, ouders en leerlingen. Wij proberen voor zowel ouders als 
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leerlingen laagdrempelig te zijn en open. Dit creëert een sfeer van vertrouwen waarin in-

formele gesprekken gevoerd worden en we zicht krijgen op de beleving van ouders en 

kinderen. Formele input kan ook via de MR komen. Zij zijn waardevol in het zicht krijgen 

op hoe de school en de onderwijskwaliteit door ouders en team wordt ervaren. De MR be-

staat uit 3 leerkrachten en 3 ouders.  

Daarnaast hebben we een leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten kinderen uit groep 4 

t/m 8. Doel is om kinderen te betrekken bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit, en 

om door het gesprek aan te gaan te kunnen peilen wat er onder leerlingen leeft. De leer-

lingenraad komt 5 keer per jaar bij elkaar. Uiteraard voeren leerkrachten ook kindgesprek-

ken en is voor leerlingen de mogelijkheid met een schoolmaatschappelijk werkster te 

spreken. 

  

6.4. Hoe wij werken aan onderwijskwaliteit  

Wat we vragen van onze medewerkers in hun didactisch en pedagogisch handelen en 

hun bijdrage aan school/onderwijsontwikkeling: 

De leerkracht doet ertoe! Voorgaande is de kern van ons onderwijs. De leerkracht is een 

professional met hart voor kinderen en onderwijs. De leerkracht zet het kind centraal en 

ziet het kind echt! De leerkracht moet zich kunnen inleven in de wereld van het kind en de 

juiste manier van communiceren hanteren. Optimaal leren lukt alleen als er een veilig 

leer- en leefklimaat is en de leerkracht is hierin degene die dit kan neerzetten. Iedere leer-

kracht is gericht op de optimale ontwikkeling van ieder kind. Hiervoor zijn een aantal din-

gen nodig: 

 goed klassenmanagement  

 goede didactisch vaardigheden 

 Kennis van leerlijnen 

 Afstemmen van onderwijsbehoeften  

Onze leerkrachten zijn onderdeel van het team en samen komen we tot de beste resulta-

ten. Een leerkracht moet een teamplayer zijn die samen wil leren. Hij/zij moet altijd willen 

leren, en dit met name in samenwerking met anderen 

 

6.4.1 Onderwijskwaliteit en leiderschapsstijl 

Relatie is op onze school van groot belang. Wij willen met elkaar in relatie zijn om samen 

onze doelen te bewerkstelligen. Een leider zal in onze organisatie dus zeker een people 

manager moeten zijn. Hij/zij moet de mensen daadwerkelijk kennen en hen zien. Net als 

dat we dat van de leerkrachten vragen naar de kinderen toe.  Een leider moet inspireren 

en visionair zijn. Leiderschap vraagt situationeel leiderschap. Zeker in een organisatie als 

een school waarin elke dag anders is en er steeds weer nieuwe dingen op ons pad ko-

men. Door de juiste strategische keuzes te maken waar de school om vraagt zal er een 

situatie ontstaan waarin voortdurend wordt verbeterd. Niet alleen de directie zijn leiders 

binnen de organisatie. Ook de Intern Begeleiders, de coaches en de bouw coördinatoren 

hebben een leidende rol in de organisatie 
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6.4.2 Betrekking en samenwerking maatschappelijke omgeving 

Iedere school heeft zijn eigen plek in de samenleving. Wij zien onszelf als een belangrijke 

partner van ouders in de wijk. Wij proberen laagdrempelig te zijn en ouders te helpen, ook 

als het gaat om niet schoolse zaken. Wij geloven in de driehoek ouder-kind-school en 

zoeken daarin voortdurend naar de samenwerking. Voorgaande maakt dat we met elkaar 

kunnen zorgen voor een situatie die voor leerlingen optimaal is om te leren en te ontwik-

kelen.  

In het kader van Passend Onderwijs komen de directies en de intern begeleiders uit de 

wijk een aantal keer per jaar bij elkaar, samen met PPO, om te werken aan een sluitend 

netwerk. Doordat men elkaar frequenter ziet, is het laagdrempeliger geworden om elkaar 

te contacten als dit nodig is. Daarnaast worden er bij de directies afspraken gemaakt over 

bijvoorbeeld tussentijdse aanname van leerlingen. 

De intern begeleiders hebben nauw contact en hebben tevens een nascholingstraject uit-

gezet. 

Daarnaast hebben wij nauwe contacten met de wijkagent. Deze komt geregeld even de 

school in zodat ouders en kinderen weten dat er korte lijnen zijn tussen school en wijk-

agent.  

We hebben een goede samenwerking met speeltuin Varkenoord. Onze leerlingen komen 

hier geregeld na schooltijd maar ook wel eens onder schooltijd. In of vanuit de speeltuin 

worden veel activiteiten georganiseerd waarbij wij soms ook kunnen mee participeren. De 

jaarlijkse avondvierdaagse is hier een voorbeeld van. 

Wij zijn een LekkerFit school en vanuit hen worden er, naast meer uren bewegen per 

week, sportevenementen georganiseerd waaraan onze leerlingen mee doen.  

Buurt en Speeltuin Werken zit tegenover onze school. Voor bepaalde activiteiten huren wij 

spullen bij hen. 

De partners waarmee wij samenwerken naast de ouders: 

 Mundo, voor- en naschoolse opvang, gevestigd in het gebouw van de school 

 Mundo Peuteropvang Margriet, gevestigd in ons gebouw 

 Protestantse kerk 
 Jinck 

 Diverse scholen voor Voortgezet Onderwijs  

 Bibliotheek op school 

 De speeltuinvereniging 

 Educatief dierencentrum De Kooi 

 Nationaal kamp Hattem 

 LekkerFit 
 Centrum Educatieve Dienst Rotterdam 

 PABO 

 CJG 

 Wijkteam 

 PPO Rotterdam IJsselmonde 

 Logopedie 

 Politie, wijkagent 
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6.4.3 Constante evaluatie   

Evaluatie van de kwaliteit wordt op verschillende manieren vormgegeven: 

 Het CVB verantwoordt zich extern door middel van onder andere het jaarverslag 

 Het bestuur verantwoordt zich aan de Raad van Toezicht. 

 Het bestuur voert bestuursgesprekken met de onderwijsinspectie 

 Directies verantwoorden zich twee keer per jaar aan het CVB met management-

rapportage en jaarverslag.  

 Verantwoording aan ouders gebeurt formeel via de MR.  

 Voor ouders is het schoolplan opvraagbaar en de schoolgids staat op de website 

 Samenvattingen van tevredenheidsmetingen worden met ouders gedeeld 

 Via Vensters PO is informatie voor externen zichtbaar 

 Schoolgids en schoolplan worden aangeleverd aan de Onderwijsinspectie.  

 Leerkrachten bespreken in het team en met directie en intern begeleider structu-

reel de behaalde leerresultaten. Leerkrachten informeren extern ouders via rap-

portages en oudergesprekken. 

 

6.4.4 Schoolgebouw en materiaal  

Onze school is gehuisvest in een wat ouder gebouw. Vorig jaar hebben wij de school van 

binnen kunnen opknappen waarbij wij leerpleinen hebben kunnen creëren op de hallen. 

De school is in elke groep voorzien van digiborden en wifi zodat de meest recente metho-

den kunnen worden ingezet. Wij hebben zicht op volledige nieuwbouw binnen drie jaar. 

Ons nieuwe gebouw moet in het teken staan voor een aantal voor ons belangrijke zaken: 

 Bewegen en sporten 

 Samen werken en leren 

 Natuur  

 Energiebewust 

 Digitaal up to date 

 Rust  

Door te werken met meerjaren investeringsplannen wordt beleidsmatig gewerkt om te 

kunnen werken met goede materialen in en om de school, nu en in de toekomst. Deze 

toekomst is leidend, omdat het huidige onderwijs snel verandert 

 

6.4.5 Handelen van bestuur en directies 

Bestuurders, bestuurlijke staf en schoolleiders moeten gezamenlijk alle expertise in huis 

hebben om optimale kwaliteit te leveren in de scholen. Hierbij is samenwerking van groot 

belang, waarbij ieder met zijn talenten of specifieke taken een bijdrage levert. Structureel 

overleg tussen alle partijen en planmatig werken vormen de basis voor kwaliteit. Directies 

en dus de scholen, krijgen voldoende ruimte om hun eigen ambities te bereiken omdat er 
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een cultuur van vertrouwen is. Door de managementrapportages, gesprekken en analy-

ses van leerresultaten zijn er voldoende mogelijkheden om zicht te houden op de kwaliteit 

van de scholen. 

 

6.4.6 Inzet mensen en middelen  

Wij hanteren als uitgangspunt dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor goede kwali-

teit van onderwijs. Door uit te gaan van wat een school of een groep nodig heeft, worden 

zoveel als mogelijk de juiste mensen met de benodigde competenties ingezet en wordt 

kennis gedeeld. Dit zie je onder ander in de IB-netwerken, de overleggen meer-en hoog-

begaafdheid, het forum waar directies bij elkaar komen en zaken delen en het bestuurs-

bureau waar mensen met expertise zitten die de directies en de scholen kunnen onde-

steunen op alle gebieden: financieel, onderwijskundig, personeelsbeleid, opleiden in de 

school enzovoort. 

 

6.5. Verantwoording onderwijskwaliteit 

Wij verantwoorden ons op de volgende manieren: 

 Het CVB van verantwoordt zich extern door middel  rapportages en via het jaar-

verslag aan de Raad van Toezicht.  

 Het CvB voert bestuursgesprekken met de onderwijsinspectie.  

 Directies verantwoorden zich twee keer per jaar aan het CVB met management-

rapportage en jaarverslag.  

 Directies bespreken in de MR de jaarplannen en evaluaties hiervan. Verantwoor-

ding aan ouders gebeurt formeel via de MR. 

 Samenvattingen van tevredenheidsmetingen worden aan ouders verstrekt. 

 Vensters PO wordt actueel gehouden, zodat externen zicht hebben op de kwali-

teit. 

 Schoolgids en schoolplan worden aangeleverd aan de Onderwijsinspectie.  

 Leerkrachten bespreken in het team en met directie en intern begeleider structu-

reel de behaalde leerresultaten. Leerkrachten informeren extern ouders via rap-

portages en oudergesprekken. 
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Bijlagen 
 

Zorgplan 
 

SOP 
 

Pestprotocol 
 

Gedragsprotocol 
 

Inwerkprogramma nieuwe leerkrachten 

 

 

 

 

 

 


