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 22 

Voorwoord PCBO  23 

Een belangrijk onderdeel van het werken in scholen is het werken met plannen. Niet om zoveel 24 
mogelijk papier te produceren, maar om aantoonbaar, beredeneerd en planmatig te werken 25 
aan schoolontwikkeling.  26 

Het schoolplan is in dit kader een belangrijk beleidsdocument waarin de school vastlegt aan 27 
welke doelen gewerkt wordt. 28 

Het schoolplan van de school is opgesteld binnen de kaders van het strategisch beleidsplan 29 
“Meesterschap op Zuid” van stichting PCBO, het schoolbestuur waar de school bij hoort. Want 30 
ook voor de stichting geldt dat planmatig werken een kwaliteitseis is.  31 

Beide plannen worden tussentijds jaarlijks geëvalueerd en beleidskeuzes worden eventueel 32 
bijgesteld. 33 

De ambities van stichting PCBO worden door de school op de volgende vier thema’s 34 
geconcretiseerd: 35 

 kinderen centraal 36 
 ouders als partners 37 
 vakmanschap en meesterschap 38 
 externe oriëntatie 39 

 40 

In dit schoolplan leest u daar de schoolspecifieke uitwerking van. 41 

 42 

Veel leesplezier. 43 

 44 

 45 

Kees Terdu 46 

Voorzitter College van Bestuur PCBO 47 

 48 
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 61 

Leeswijzer 62 

Voor u ligt het Schoolplan 2016 – 2020 van de Prinses Margrietschool. De school heeft de 63 
laatste jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt, die zich heeft vertaald in goede 64 
onderwijsopbrengsten, een toenemend leerlingenaantal en een sterke toename van de 65 
leerkrachtvaardigheden. De school is trots op de behaalde resultaten, maar is ervan 66 
doordrongen dat stilstaan achteruitgang betekent. 67 

    68 

In dit vierjarenplan staat beschreven op welke manier de school de komende jaren gaat werken 69 
aan de verdere uitbouw van de kwaliteit. We doen dat aan de hand van vier hoofdthema’s: 70 
Kinderen centraal, Ouders als partners, Vakmanschap is meesterschap en Externe oriëntatie. 71 

  72 

Ons schoolplan bestaat uit drie onderdelen: 73 

 Een beschrijvend deel over de bovengenoemde thema’s, aangevuld met de stand van 74 
zaken, context en onze missie en visie 75 

 De beleidsvoornemens 76 
 De strategische doelen 77 

 78 

Tot slot vindt u de planning en de bijlagen. 79 

 80 

Namens ons team wens ik u veel inspiratie toe bij het lezen over de verdere ontwikkelingen 81 
van de school. 82 

 83 

 84 

Niek Stoop 85 

Directeur Prinses Margrietschool 86 

 87 

 88 

     89 
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     91 
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     93 

     94 
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 96 
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     97 

Missie 98 

De Prinses Margrietschool heeft als slogan: “De school waar uw kind tot bloei komt”. 99 

Het tot bloei komen van kinderen geven wij gestalte door het aanbieden van onderwijs van 100 
hoge kwaliteit. Op onze school werken goed geschoolde leerkrachten, die hoge verwachtingen 101 
hebben van de kinderen en de samenwerking met ouders, die oog hebben voor 102 
talentontwikkeling en de leerstof aanbieden op het specifieke niveau van het kind. Vanuit een 103 
brede analyse ontvangt ieder kind een beredeneerd en passend aanbod, waardoor het vooraf 104 
met elkaar gestelde doel bereikt kan worden. 105 

 106 

Visie op onderwijs 107 

Op de Prinses Margrietschool werken leerkrachten en ouders samen om het beste resultaat 108 
voor het kind te kunnen behalen.  109 

Onze school besteedt veel tijd en aandacht aan taal, rekenen en begrijpend lezen, omdat wij 110 
dit zien als de kernvakken. 111 

Onze visie op de ontwikkeling van kinderen en het daarbij behorende passende onderwijs is 112 
echter veel breder. 113 

Een sterk sociaal pedagogisch klimaat in de groep is een vereiste om tot goed onderwijs te 114 
kunnen komen. Binnen dit klimaat, werken we continu en doelgericht aan de sociale 115 
competenties van kinderen. Dit schooljaar gaan wij starten met Leefstijl, een nieuwe methode 116 
voor Sociale Competenties. Leefstijl sluit nauw aan met hetgeen wij de leerlingen willen leren 117 
en meegeven. Leerlingen worden zich bewust van de normen en waarden in de maatschappij 118 
en leren hiermee om te gaan. 119 

 120 

Didactisch handelen 121 

Onze visie op het didactisch handelen in de groep bestaat uit de volgende kernpunten: 122 

 We werken met heterogene groepen 1/2. De groepen 3 t/m 8 werken volgens het 123 
jaarklassensysteem 124 

 In alle groepen wordt er gewerkt met het Directe Instructiemodel 125 
 Zowel de resultaten van de methode gebonden als de niet-methode gebonden toetsen 126 

worden grondig geanalyseerd. Op basis van deze analyse worden er individuele- en 127 
groepsplannen gemaakt met een beredeneerd aanbod. 128 

 Leerlingen worden ingedeeld n.a.v. vooraf gemaakte toetsen in het Talent-, Basis- en 129 
Intensief arrangement. Daarnaast zijn er aparte plannen voor leerlingen die met een 130 
apart programma werken (opp) 131 

 Leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de kinderen en spreken deze ook uit. 132 
 Leerkrachten scholen zich bij op die gebieden die voor de school het meest effectief zijn 133 
 Leerlingen worden gestimuleerd in het geloof in eigen kunnen, in het gevoel van 134 

waardering van anderen en in het gevoel iets te kunnen (leren) zonder hulp 135 
 Samen werken en van elkaar leren neemt een prominente plaats in binnen de lessen. 136 

  137 

   138 

 139 

 140 
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 141 

Sociaal/pedagogisch handelen 142 

 Het kennen van onze leerlingen, hun ouders en hun achtergrond zien wij als deel van 143 
onze professionaliteit 144 

 Op onze school gaan wij uit van de “gouden driehoek” kind, ouders, school.  145 
 Rust, veiligheid, uitdaging en structuur zijn kernbegrippen voor onze school. Zonder 146 

deze elementen zijn onze gezamenlijke doelen nauwelijks te realiseren. 147 
 Op onze school is niet iedereen gelijk, maar wel gelijkwaardig. Dit laten we zien door 148 

een omgangsstijl, die gekenmerkt wordt door wederzijds respect en vertrouwen 149 
 Wij vinden een positieve betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind op 150 

school essentieel. 151 
 Kinderen komen op school om hun talenten te ontwikkelen en om te leren. De 152 

kernvakken taal, rekenen en begrijpend lezen krijgen in verhouding veel aandacht.  153 
 Onze verantwoording is echter de totale ontwikkeling van de leerling, waaronder de 154 

cognitieve-, sociaal-emotionele-, creatieve- en maatschappelijke ontwikkeling.  155 

 156 

Identiteit 157 

De Prinses Margrietschool is een Christelijke school, die deel uit maakt van de Stichting voor 158 
Protestant Christelijk Onderwijs. 159 

Wij geloven in de ontmoeting tussen verschillende geloofsovertuigingen en culturele 160 
achtergronden. We kiezen ervoor om te werken vanuit de Christelijke geloofsovertuiging. Deze 161 
inspiratie is van invloed op de inrichting van ons onderwijs en onze omgang met de leerlingen.  162 

Alle kinderen zijn, ongeacht hun levensovertuiging, in principe toelaatbaar. De school heeft een 163 
open aannamebeleid, waarbij waarden als gastvrijheid, respect, tolerantie, acceptatie en zorg 164 
voor een ander essentieel zijn. 165 

Iedere leerling, ouder en medewerker weet dat er wordt gewerkt vanuit de Christelijke 166 
levensovertuiging. Vanuit deze overtuiging staan we open voor een overbrugging van de 167 
traditionele grenzen tussen godsdienstige stromingen en het voeren van de dialoog. Wij 168 
verwachten en vertrouwen erop, dat door het eveneens open staan van de ander deze 169 
overbrugging gestalte gegeven kan worden. 170 

 171 

 172 

 173 

 174 

 175 

 176 

 177 

 178 

 179 
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 180 

Omgeving van de school: 181 

De Prinses Margrietschool ligt tussen de wijken Sportdorp en Kreekhuizen en is hiermee een 182 
echte wijkschool. Sportdorp kenmerkt zich door laagbouw. Een deel van deze wijk is 183 
weggehaald om plaats te maken voor, relatief duurdere, nieuwbouwwoningen. De bewoners 184 
van Sportdorp wonen hier vaak al generaties achtereen en kenmerkt zich door een vooral 185 
autochtone bevolkingsgroep. 186 

Kreekhuizen kent laagbouw maar ook een aantal flatgebouwen. In deze wijk wonen meer 187 
mensen met een allochtone achtergrond. 188 

De schoolpopulatie is een afspiegeling van bovengenoemde wijken. Er komen steeds meer 189 
leerlingen op school die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen. Het 190 
opleidingsniveau van de ouders is relatief laag en er spelen veel multi problematieken. 191 

Een lastige bijkomende factor is het verschil in etniciteit en achtergrond. Dit maakt dat er met 192 
enige regelmaat spanningen zijn welke een weerslag hebben op de kinderen. 193 

Als we kijken naar het opleidingsniveau van de ouders dan zien we de afgelopen drie jaar 194 
een verschuiving in het percentage ouders dat geen onderwijs heeft gevolgd of alleen de 195 
basisschool heeft gedaan. We zien het percentage dalen van 16 % in 2013-2014 naar 4% in 196 
het schooljaar 2015-2016. Echter het percentage hoger opgeleide ouders, dus ouders die 197 
een MBO, HBO of Universitaire opleiding hebben afgerond, daalt. In 2013-2014 is nog 60% 198 
MBO of HBO opgeleid, in 2015-2016 is dit nog maar 47%. In het stuk onder eindresultaten, 199 
zetten wij het opleidingsniveau af ten opzichte van de uitstroom van de leerlingen. Voor een 200 
voorzichtige gevolgtrekking verwijzen wij u naar dit hoofdstuk. 201 

 202 

SWOT analyse: 203 

  Sterke kanten: 204 

 De school kent een kwalitatief sterk team 205 
 Leerkrachten gaan uit van hoge maar haalbare doelen voor de leerlingen 206 
 De zorg is meer dan in orde. De school wordt door PPO zelfs gekenmerkt als 207 

voorbeeldschool voor Passend Onderwijs 208 
 Er wordt op minimaal drie niveaus lesgegeven 209 
 Als een leerling niet voldoende heeft aan het aanbod op drie niveaus, wordt het aanbod 210 

aangepast om hiermee een onderwijsaanbod te creëren waarbij uit wordt gegaan van 211 
de kansen en mogelijkheden van de individuele leerling 212 

 Er wordt bij ons uitgegaan van kansen en niet van onmogelijkheden. Hierdoor kunnen 213 
wij een open en transparant aannamebeleid hanteren waarbij altijd gekeken wordt of wij 214 
een leerlingen datgene kunnen bieden wat de leerling nodig heeft 215 

 De groepshandelingsplannen, individuele plannen en analyses zijn goed 216 
 Het DIM wordt in alle lessen ingezet 217 
 Alle methodes zijn up to date en voldoen aan de kerndoelen 218 
 Vanaf groep 1 tot en met groep 8 wordt er Engels gegeven 219 
 Wij beschikken over een Plusklas waarbij leerlingen, die net wat meer mogelijkheden 220 

hebben, extra uitdaging krijgen 221 
 In alle groepen zijn er digiborden 222 
 Wij hebben het keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0. De ouderbetrokkenheid is de laatste 223 

jaren vergroot 224 
 Er heerst een open sfeer waardoor ouders, kinderen en leerkrachten toegankelijk zijn 225 

voor elkaar 226 
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 227 

 Het eigenaarschap van leerlingen wordt steeds groter doordat er is gestart met het zelf 228 
stellen van doelen en het reflecteren hierop 229 

 Wij hebben een leerlingenraad die de betrokkenheid van leerlingen vergroot 230 
 Er is een goed lopende cyclische aanpak van functioneringsgesprekken, 231 

beoordelingsgesprekken en doelstellingengesprekken 232 
 De resultaten van de LVS toetsen worden teambreed besproken en geanalyseerd 233 
 Het team heeft de cursus Teach Like a Champion gevolgd en zet deze methodiek in 234 
 Bij de groepen 0-2 is er gestart met het werken vanuit doelen waarmee het aanbod 235 

beter wordt afgestemd op de leervraag van de leerlingen. Deze lijn wordt vanaf dit 236 
schooljaar ook doorgezet naar de groepen 3-8. Bij rekenen zal er gestart worden met 237 
het hervormgeven van de groepsplannen waarbij de doelen uitgangspunt zijn. De 238 
groepsplannen krijgen een directe vertaling naar de weekplanningen waarin het 239 
concrete handelen wordt verwoord. 240 

 241 

Kansen: 242 

 Eind schooljaar 2014-2015 heeft er een CSA plaats gevonden in de groepen 0-2. Hieruit 243 
zijn een aantal aandachtspunten gekomen welke zijn verwerkt in een plan van aanpak. 244 

 Wij hebben met het team een keuze gemaakt voor een nieuwe methode Sociale 245 
Competenties, Leefstijl. De keuze voor deze methode moet er voor zorgen dat zaken 246 
niet meer curatief hoeven te worden benaderd maar dat er een manier van omgang 247 
ontstaat waarbij preventief wordt ingespeeld op mogelijke problemen binnen de sociale 248 
context. 249 

 De plusklas kan worden uitgebreid naar de lage groepen. Op dit moment is de plusklas 250 
voor de groepen 6 tot en met 8 251 

 Er zal dieper worden ingegaan op de loopbaanontwikkeling van onze kinderen. De 252 
afstemming van het bedrijfsleven en het onderwijs wordt nu al vormgegeven door 253 
bezoeken aan onder andere de haven, Europoort en bouw. Dit zal worden uitgebreid 254 
met de detailhandel. Deze drie vakgebieden sluiten nauw aan bij het merendeel van de 255 
beroepsprofielen van onze leerlingen. 256 

 Er is gestart met het stellen van eigen doelen en de reflectie hierop door onze 257 
leerlingen. Dit zal worden uitgebreid naar een portfolio waarin leerlingen hun 258 
ontwikkeling zelf kunnen aantonen. 259 

 260 

Opbrengsten: 261 

Inspectierapport 262 

Op 7 juli 2014 heeft de inspectie voor onderwijs een bezoek aan onze school gebracht in het 263 
kader van de vierjaarlijkse bezoeken.  264 

Op basis van de rapportage, die op 24 september 2014 is vastgesteld, blijkt dat wij op de 265 
onderzochte punten: onderwijsresultaten, begeleiding, zorg en kwaliteitszorg minimaal 3  266 
punten scoren en zelfs 4 punten op planmatig werken aan verbeteractiviteiten en borging 267 
van de kwaliteit van het onderwijsleerproces.  268 

Er werd op 1 subonderdeel 2 punten gescoord te weten; het bepalen van de zorg voor 269 
zorgleerlingen op basis van analyse van verzamelde gegevens.  270 

Aan dit onderdeel hebben wij de afgelopen jaren, maar met name in het schooljaar 2015-271 
2016, zeer nadrukkelijk gewerkt door het traject met Carolien van Dijk. Dit traject heeft zich 272 
specifiek geënt op het rekenen maar is zeker ook bij andere vakgebieden toe te passen.  273 
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 274 

Het spitst zich toe op de manier waarop er geanalyseerd wordt, middels de HGW cyclus, en 275 
de concrete vertaling naar de groep. De groepshandelingsplannen worden hiermee 276 
specifieker gemaakt en de instructie wordt daadwerkelijk aangepast aan de 277 
leerlingkenmerken en de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 278 

 279 

Eindtoets 280 

Op de eindtoets van 2015 hebben wij een score behaald van 536,2. Dit was boven het 281 
landelijk gemiddelde ( LG). In 2016 heeft de school, ondanks het steeds lager wordende 282 
percentage gewogen leerlingen, een score van 537,1 behaald. In deze score is een PRO 283 
leerling met indicatie en een lager IQ buiten beschouwing gelaten. Zouden wij deze leerling 284 
wel meetellen dan zou de score op 536,3 komen, wat ook nog boven het landelijk 285 
gemiddelde valt. Met een percentage van 22 % gewogen leerlingen moest een minimale 286 
score van 533,8 behaald worden om op het landelijk gemiddelde te scoren. Dit is wederom 287 
ruimschoots gelukt. 288 

Bij analyse van de CITO Eindtoets zien wij dat er op het onderdeel begrijpend lezen, afgezet 289 
tegen het LG en de andere deelvaardigheden van lezen, minder goed gescoord wordt. Het 290 
schooljaar 2015-2016 was hierop een uitzondering. Het samenvatten van teksten en het op 291 
de juiste manier hanteren van informatiebronnen blijken tevens onderdelen die moeilijk 292 
gevonden worden. We kunnen hieruit concluderen dat de studievaardigheden een 293 
aandachtspunt zijn. 294 

Uit analyse blijkt ook dat bij rekenen de deelvaardigheden getallen & bewerkingen en meten 295 
& meetkunde, in vergelijking met de andere deelvaardigheden van het rekenen, beter 296 
beheerst worden. De onderdelen verhoudingen en het leggen van verbanden, worden door 297 
de jaren heen net op of iets onder de inspectienorm gescoord. Omdat deze trend voor ons 298 
onvoldoende bevredigend is, hebben wij in het cursusjaar 2015-2016 bewust extra ingezet 299 
op het rekenen middels het traject van Carolien van Dijk. 300 

 301 

Tussenopbrengsten 302 

De tussenopbrengsten worden minimaal twee maal per jaar geanalyseerd op schoolniveau 303 
en groepsniveau. Tevens wordt er gekeken naar de trend die te zien is over een aantal 304 
leerjaren. Hieronder ziet u een korte analyse van de opbrengsten op basis van een drietal 305 
jaren. Voor de uitgebreide analyse, waarin tevens aanbevelingen worden gedaan voor de 306 
borging dan wel verbetering van de resultaten, willen wij u verwijzen naar de bijlage 307 
Schoolanalyse opbrengsten. 308 

 309 

Begrijpend lezen: 310 

De resultaten op het gebied van begrijpend lezen liggen over het algemeen op een V niveau. 311 
In vergelijking met voorgaande leerjaren is gemiddeld een lichte groei waarneembaar. 312 
Gezien de te lage scores over de afgelopen leerjaren heeft dit vakgebied prioriteit. 313 

De invoering van de methode Nieuwsbegrip, naast onze methode Tekstverwerken, heeft de 314 
resultaten niet doen verhogen. Gemiddeld genomen zijn de vaardigheden van technisch 315 
lezen en woordenschat van een voldoende niveau. Tijdens de afname van de CITO 316 
Begrijpend Lezen toets lijken de leerlingen snel afgeleid. Daarnaast geven de leerkrachten 317 
aan dat de leerlingen de grote stukken tekst niet overzien. 318 

 319 
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 320 

Een andere oorzaak voor de achterblijvende resultaten, kan gezocht worden in de 321 
leerlingpopulatie. Onze leerlingen krijgen over het algemeen onvoldoende algemene kennis 322 
mee over de omgeving en de wereld. Dit maakt dat er onvoldoende referentiekaders zijn 323 
waarmee het begrijpend lezen gemakkelijker wordt. 324 

Het lukt de leerkrachten onvoldoende om leerlingen actief te betrekken bij de lesstof en de 325 
instructie. Daarom zal er in het schooljaar 2016-2017 worden ingezet op de 326 
leerkrachtvaardigheden en de betrokkenheid van leerlingen bij het Begrijpend Lezen. 327 

 328 

Woordenschat: 329 

Vanaf medio 2015 scoren alle groepen, behalve groep 3 en 4, op een niveau I-II. Deze trend 330 
zet zich door op de medio 2015 en de eind 2015. Daarnaast zien we dat de resultaten in 331 
leerjaar 3 en 4 zijn verbeterd naar een score op niveau I. 332 

Ook al zijn de resultaten meer dan bevredigend, blijft het belangrijk om woordenschat in het 333 
vizier te houden. Een goede woordenschat is basis voor een beter niveau op begrijpend 334 
lezen. 335 

 336 

Technisch lezen: 337 

In alle groepen zien wij een trend van scores boven de inspectieondergrens. In vergelijking 338 
met voorgaande jaren is het niveau zelfs nog verbeterd. Wij zien een consistente lijn met 339 
niveaus die schommelen tussen niveau III en II wat maakt dat het voldoende tot goed is. 340 
Toch blijft ook technisch lezen een vak wat constante aandacht krijgt. 341 

 342 

Spelling: 343 

Op de CITO toets eind 2014 scoorden nog drie groepen onder het landelijk gemiddelde. Op 344 
de CITO eind 2015 is dit nog maar 1 groep. Op afnamemoment medio 2016 scoort elke 345 
groep boven of op het landelijk gemiddelde. We zien daarmee een goede vooruitgang op de 346 
laatste 3 meetmomenten. Groep 3 valt in positieve zin op omdat deze groep behoorlijk boven 347 
het landelijk gemiddelde scoort. De methodiek van spelling lijkt zijn vruchten af te werpen 348 
waardoor continuering vanzelfsprekend is. 349 

 350 

Rekenen: 351 

We zien in de meest recente CITO afnamen dat alle groepen hoger score dan bij de vorige 352 
afname. Het gaat hierbij dan om een minimale groei van één niveau met als uitzondering 353 
groep 7, deze groep blijft op niveau. Omdat wij de groei nog onvoldoende groot en 354 
structureel vinden, zullen wij het rekenonderwijs nog verder gaan uitdiepen. In het 355 
schooljaar 2015-2016 is hier al een start mee gemaakt. Wij zullen in het schooljaar 2016-356 
2017 hiermee doorgaan door te gaan werken vanuit de doelen, hierbij het groepsplan 357 
compacter en werkbaarder te maken en een concrete vertaling te formuleren in de 358 
weekplanning. 359 

 360 

 361 

 362 

 363 
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 364 

ICT: 365 

In het hedendaagse onderwijs is ICT niet meer weg te denken. Op onze school worden 366 
digitale leermaterialen ingezet om zo het beste uit de individuele leerlingen te halen. Voor 367 
bijna elk vakgebied is er computersoftware aanwezig. De lessen worden gegeven middels 368 
digibord software wat maakt dat differentiatie makkelijker is en er meer gebruik kan worden 369 
gemaakt van visualisering en auditieve ondersteuning. 370 

In elke groep zijn computers aanwezig die gebruikt worden voor verwerking of extra 371 
oefening dan wel meer uitdaging. Daarnaast gebruiken de leerlingen, in met name de 372 
bovenbouw, de computers regelmatig voor het maken van presentaties en verslagen. 373 

In de bredere zin wordt ICT ingezet om ouders de kinderen te bereiken. Wij vinden het van 374 
groot belang dat wij de driehoek; school, ouders, kind optimaal inzetten. Door ouders te 375 
informeren over dingen die er op school spelen, raken zij meer betrokken.  376 

Dit laatste doen wij onder andere door het gebruik van Facebook, de website en de app 377 
Klasbord. Ten tijden van dit schrijven, hebben wij contracten afgesloten voor een schoolapp 378 
die nog meer mogelijkheden heeft om met ouders te communiceren. Hierbij moet gedacht 379 
worden aan het delen van informatie, plannen van rapportgesprekken, delen van 380 
nieuwsbrieven, ziekmeldingen enzovoort.  381 

 382 

Schoolstandaard 383 

De afgelopen jaren zien wij over het algemeen een groei in de scores van de verschillende 384 
toetsen. 385 

Wij hebben er eind schooljaar 2015/2016 voor gekozen met een schoolstandaard te gaan 386 
werken.  387 

De schoolstandaard is tot stand gekomen door een gemiddelde te nemen van de 388 
verschillende toetsen, per periode en groep, over de afgelopen drie jaar. Wij zien deze 389 
schoolstandaard als een soort nulmeting. De schoolstandaard is voor ons op dit moment het 390 
minimum doel wat behaald moet worden. Het is echter van groot belang jaarlijks te 391 
evalueren en te bekijken hoe de schoolstandaard zich verhoudt ten opzichte van de, in dat 392 
jaar behaalde doelen. Uiteraard moet dan ook de mogelijkheid bestaan de schoolstandaard 393 
aan te passen. Voor een overzicht van de schoolstandaard verwijzen wij u naar de bijlagen.  394 

Daarnaast streven wij naar de volgende niveau verdeling met betrekking toet de uitslagen 395 
van de CITO. 396 

20% niveau I 397 

20% niveau II 398 

20% niveau III 399 

20% niveau VI 400 

20% niveau V 401 

Ervaring leert dat het behouden van 20% niveau I en 20% niveau II leerlingen inspanning 402 
vergt. Het is van belang deze leerlingen te stimuleren en uit te dagen waardoor zij het 403 
niveau kunnen behouden. 404 

 405 

 406 
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 407 

Daarnaast moet binnen het V niveau scherp gekeken worden naar de D en E leerlingen. De 408 
D leerlingen zitten als het waren “verstopt” in het V niveau en het is van groot belang hen 409 
binnen dit niveau niet verder af te laten glijden maar op niveau te houden of te doen laten 410 
groeien. 411 

Wij denken met het inslaan van deze manier van kijken recht te doen aan de kinderen en 412 
het niveau van de school. Door constante evaluatie en het mogelijk aanscherpen van de 413 
standaard en daarbij het streven de verdelingen aan te houden zoals hierboven beschreven, 414 
denken wij hoge maar wel haalbare doelen te stellen voor onze leerlingen. 415 

 416 

Verwijzingen VO 417 

In het schooljaar 2013-2014 wordt een hoger percentage dan de vergelijkingsgroep 418 
verwezen naar VMBO basis en HAVO. De verwijzing percentages naar de overige niveaus 419 
is lager dan de vergelijkingsgroep. 420 

In 2014-2015 wordt een hoog percentage verwezen naar VMBO basis in vergelijking met de 421 
verwijzing naar VMBO Basis/Kader en VMBO Gemengd/Theoretisch. Een verklaring 422 
hiervoor kan liggen in het feit dat er, volgens de Plaatsingwijzer, geen gemengde adviezen 423 
meer gegeven mochten worden. Bij twijfel werd er aan bijvoorbeeld een VMBO Basis/Kader 424 
leerling een VMBO basis advies gegeven. We zien voornoemd schooljaar tevens een lager 425 
percentage verwijzing naar HAVO/VWO. Waarschijnlijk met dezelfde reden. 426 

In het schooljaar 2015-2016 mochten er, volgens de plaatsingwijzer, wel gemengde 427 
adviezen worden gegeven. Dit maakt dat de “ twijfelgevallen” het voordeel van de twijfel 428 
hebben gekregen. Een verwijzing naar MAVO/HAVO was nu weer mogelijk terwijl je in het 429 
jaar ervoor een keuze had moeten maken voor een enkelvoudig advies MAVO of HAVO. 430 

We zien de laatste jaren ene verschuiving in de schoolkeuze van onze schoolverlaters. In de 431 
schooljaren 2013-2014 en 2014- 2015 koos ongeveer 30% voor het Farelcollege en tussen 432 
de  35 en 40 % voor het Calvijn. In 2015-2016 hebben wij geen enkele verwijzing gedaan 433 
naar het Farelcollege en is het aandeel van het Calvijn gegroeid naar 60%. In dit laatste jaar 434 
zien wij ook het aandeel van Eduldelta groeien van nihil naar 10%. 435 

Als we kijken naar de niveaus waarop de afgelopen jaren is verwezen, zien wij een 436 
verschuiving in het aantal verwijzingen naar HAVO en VWO. In het schooljaar 2013-2014 437 
wordt 15% van de leerlingen naar deze niveaus verwezen. In het schooljaar 2014-2015 is dit 438 
percentage al gestegen naar 25 % en in het schooljaar 2015-2016 is dit zelfs gestegen naar 439 
54%. Wij hebben geprobeerd een causaliteit vast te stellen tussen het verwijzingsniveau en 440 
de opleidingen van de ouders. Deze causaliteit is niet per definitie vast te stellen. Wat wij 441 
zien is dat in het schooljaar 2013-2014 een percentage van 16% van de ouders geen of 442 
alleen Basisonderwijs had gevolgd. In het schooljaar 2015-2016 is dit 4 %. Hieruit zou je 443 
kunnen concluderen dat het percentage echt laag opgeleide ouders meer dan de helft groter 444 
is waardoor de uitstroom HAVO/VWO ook lager is. 445 

Als we echter kijken naar het percentage hoger opgeleide ouders dan zien we geen 446 
verband. Sterker nog, het aantal hoger opgeleide ouders in 2013-2014 was groter dan in 447 
2015-2016. In het eerstgenoemde jaar was het percentage MBO/HBO opgeleide ouders 448 
60% en in het laatst genoemde jaar was dit 47%.  449 

De enige voorzichtige gevolgtrekking kan dus inderdaad zijn dat hoe groter het percentage 450 
laag opgeleide ouders, hoe groter de kans op een lager percentage HAVO en VWO  451 

verwijzingen. We kunnen echter niet zeggen dat hoe hoger het opleidingsniveau is  452 

( MBO/HBO) dit een voorbode is voor een groot percentage HAVO en VWO verwijzingen. 453 
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 454 

Doelstellingen: 455 

Voor de periode 2015-2019 is er een plan van aanpak gemaakt welke de 456 
beleidsvoornemens beschrijft. Deze beleidsvoornemens staan tevens in het kader van het 457 
Strategisch beleidsplan van het PCBO en van de thema’s van leren Loont die door de 458 
gemeente Rotterdam zijn opgesteld. 459 

Voor een volledige uitwerking verwijzen wij u graag naar het Plan Van Aanpak die als bijlage 460 
is toegevoegd. Hieronder zullen wij kort de belangrijkste items benoemen. 461 

Thema :   Vliegende Start 462 

Indicator:  Kind Centraal / Ouders als Partner 463 

 HBO VVE coach 464 
 CSA uitwerking groepen 0-2 465 
 Ouderanalyse PSZ 466 
 Plan van Aanpak naar aanleiding van CSA 467 

 468 

Thema:    De beste leerkracht 469 

Indicator:  Vakmanschap en Meesterschap 470 

 Registratie beroepsregister 471 
 Ontwikkeling POP leerkrachten 472 

 473 

Thema:   Werken aan vakmanschap 474 

Indicator:  Externe Oriëntatie  475 

 Digitaal portfolio vanaf groep 7 476 
 Verbinding onderwijs en bedrijfsleven 477 

 478 

Thema:   Aansluiting onderwijs/jeugdhulp 479 

Indicator:  Externe Oriëntatie/ Kind Centraal 480 

 Nadere uitwerking Passend Onderwijs 481 
 Samenwerking PPO en omliggende scholen binnen het Passend Onderwijs 482 

 483 

Thema:   Kwaliteit Schoolontwikkeling 484 

Indicator:  Vakmanschap en Meesterschap 485 

 Borging en verdieping doelstellingengesprekken 486 
 Borging en verdieping kwaliteit groepshandelingsplannen 487 
 Borging en verdieping leerstofaanbod en gebruikte methodes 488 
 Borging en verdieping drieslagleren 489 
 Borging en verdieping toetsanalyses 490 
 Voortzetten project Bibliotheek op school 491 
 Plusklas inzetten voor meerdere groepen 492 
 Borging gebruik Rotterdamse Plaatsingswijzer 493 
 Keuze en invoeren nieuwe methode Sociale Vaardigheid 494 
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 495 

 496 

Thema:  Ouderbetrokkenheid 497 

Indicator: Ouders als Partners 498 

 Borging, verdieping en naleving Keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0 499 

 500 

Bovengenoemde beleidvoornemens worden jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 501 

 502 

 503 
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 504 

De inrichting van ons onderwijs: 505 

 506 

Kwaliteitszorg 507 

Om een goede schoolontwikkeling te realiseren werken wij met een systeem voor 508 
kwaliteitszorg. Kwaliteitszorg is een proces waarbij de school zelf systematisch de kwaliteit 509 
van het onderwijs bespreekt, deze beschrijft, uitvoert, beoordeelt en uiteindelijk evalueert. Dit 510 
alles gebeurt volgens een planning welke beargumenteerd is en gericht is op borging en 511 
verbetering.  512 

Kwaliteit is een breder begrip. Het gaat enerzijds om de eisen die de overheid en de 513 
gemeente stellen. Dit is de basiskwaliteit. Anderzijds gaat het ook om de eigen 514 
schoolambities. Deze ambities komen onder andere voort uit het hierboven beschreven 515 
proces. Door dit proces steeds weer te doorlopen, krijgen wij als school een goed beeld van 516 
de kwaliteit op onder andere de volgende onderdelen: 517 

 De opbrengsten van de leerlingen. 518 
 Het handelen van onze eigen medewerkers en de invloed die dit heeft op het 519 

ontwikkelingsproces 520 
 De interne processen binnen de school 521 

De opbrengsten van de leerlingen worden op een aantal momenten in het schooljaar 522 
teambreed dan wel individueel besproken. Daarnaast vindt er tevens een verantwoording 523 
plaats naar het bestuur. 524 

Na elke toetsronde van CITO worden er doelstellingengesprekken gevoerd. Leerkrachten 525 
hebben van te voren een doel gesteld voor hun groep per vakgebied. Samen wordt gekeken 526 
of deze doelen behaald zijn en wat mogelijke oorzaken kunnen zijn voor het behalen dan wel 527 
niet behalen van deze doelen. Tijdens dit gesprek worden tevens eigen ambities en 528 
ontwikkelpunten, in de vorm van een Persoonlijk Ontwikkelings Plan ( POP ) besproken en 529 
waar nodig extra ondersteuning ingezet. 530 

Daarnaast worden de resultaten teambreed besproken. Dit gebeurt met behulp van de HGW 531 
cirkel ( waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren). Deze manier van werken maakt dat er 532 
goed zicht is op de resultaten en de factoren die van invloed hierop zijn. Daarnaast maakt 533 
voorgaande dat er een gedegen plan kan worden geformuleerd voor de volgende periode 534 
waarbij gekeken is naar groepsfactoren en individuele factoren. 535 

 536 

 537 

 538 

 539 

 540 

 541 

 542 

 543 

 544 
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 545 

Passend Onderwijs 546 

Binnen het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam is afgesproken 547 
dat alle scholen in een schoolondersteuningsprofiel beschrijven welke vorm van Passend 548 
Onderwijs de school kan bieden, in welke gebieden de school zich wil ontwikkelen en welke 549 
expertise kan worden ingezet binnen het Samenwerkingsverband. Voor een volledige versie 550 
van het Schoolondersteuningsprofiel, willen wij u verwijzen naar de bijlage. Wij zullen echter 551 
hieronder kort aangeven wat de kernpunten zijn in deskundigheid, de grenzen en ambities 552 
van de Prinses Margrietschool. 553 

 554 

Deskundigheid: 555 

 Ondersteuning leerlingen met gehoor- en/of taalproblemen 556 

 Ondersteuning van leerlingen met ernstige leesproblematiek 557 

 Ondersteuning van leerlingen met ernstige rekenproblemen 558 

 Afgestemd aanbod voor leerlingen die zich over de hele lijn langzamer ontwikkelen 559 

 Sociale vaardigheidstrainingen intern en extern 560 

 Ondersteuning en samenwerking met logopedisten en fysiotherapeuten 561 

 Ondersteuning van leerlingen met een lichte fysieke beperking 562 

 Ondersteuning van leerlingen met astma en diabetes. 563 

 Interventies op de werkhouding door onder andere DIM, beloningssystemen 564 
enzovoort 565 

 Ondersteuning bij opvoedproblemen 566 

 Ondersteuning van ouders met een Nederlands als tweede thuistaal 567 

 568 

Grenzen: 569 

 Gedragproblematiek waarbij de veiligheid van andere leerlingen in het gedrang komt 570 

 Bij fysieke beperkingen onvoldoende zelfredzaamheid van de leerling 571 

 Leerlingen met een gecombineerde problematiek van gedragsproblemen, cognitieve 572 
mogelijkheden en problemen op sociaal-emotioneel gebied. 573 

 Leerlingen die door een werkhoudingprobleem ernstig verstorend gedrag vertonen 574 

 Leerlingen van ouders die niet samen willen werken met school en mogelijke externe partners. 575 

  576 

               Ambities: 577 

 Uitbreiden van de plusgroep  578 

 Vergroten van eigenaarschap bij leerlingen 579 

 580 
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 581 

Uiteraard is het van belang om op gepaste momenten met elkaar te kijken naar de wijze 582 
waarop de school het Passend Onderwijs vorm geeft en of dit voldoet aan de minimale 583 
basisondersteuning.  584 

Eind schooljaar 2015-2016 hebben wij een groot compliment in ontvangst mogen nemen. De 585 
medewerkers van PPO wilden op onze school langskomen omdat onze school een voorbeeld 586 
is voor de wijze waarop Passend Onderwijs ingezet zou moeten worden. 587 

Wij trachten oprecht het Passend Onderwijs zo goed mogelijk in te zetten. Het gaat naar ons 588 
idee om de basisvisie waarmee er naar kinderen wordt gekeken. Wij zullen bij elk kind, wat 589 
zich bij ons op school aanmeldt, kijken naar de mogelijkheden die wij hebben om deze 590 
leerling op een passende wijze binnen onze school op te nemen. Uiteraard hebben wij onze 591 
beperkingen hierin, deze zijn hierboven reeds genoemd. Maar mochten er mogelijkheden zijn 592 
dan zullen wij er niet voor weglopen deze in te zetten.  593 

Mogelijkheden kun je creëren. Dit doen wij onder andere door de manier waarop wij ons 594 
onderwijs inrichten. Het werken vanuit de doelen, leerlingen meer verantwoordelijk maken 595 
voor hun eigen leren, het analyseren van resultaten, kijken naar leerling-kenmerken en het 596 
passend maken van het onderwijsaanbod bij zowel leerlingen die meer in hun mars hebben 597 
als leerlingen die het lastiger vinden. 598 

Daarnaast zorgt onder andere de inzet van Leefstijl voor een veilige omgeving waarbij 599 
leerlingen leren om te gaan met mogelijk sociaal lastige situaties, leren op een goede manier 600 
voor zichzelf op te komen met respect voor de ander. 601 

 602 

Zorgplan 603 

Iedere school geeft op eigen wijze vorm aan de zorg voor de leerlingen. In het zorgplan 604 
wordt beschreven op welke wijze de zorgstructuur is vormgegeven, welke personen hierbij 605 
betrokken zijn en welke procedures en protocollen worden gehanteerd. Met de afspraken in 606 
het document geven we vorm aan kwalitatief goed onderwijs. Het zorgplan sluit aan bij de 607 
schoolgids en het schoolplan. Het onderwijszorgplan is een levend document en wordt 608 
jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. 609 

In het zorgplan wordt onder andere de visie op zorg beschreven. Wij streven ernaar 610 
leerlingen met leer- en of gedragsproblemen zo lang mogelijk binnen het reguliere 611 
basisonderwijs te laten blijven. In sommige gevallen zijn de leer- en of gedragsproblemen 612 
echter zo groot, dat het niet mogelijk is een leerling binnen het reguliere basisonderwijs te 613 
houden. In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij beschreven welke zorg wij kunnen 614 
bieden en waar onze grenzen liggen. Onze aandacht richt zich daarnaast niet alleen op 615 
leerlingen met leerproblemen, maar ook op de talentvolle leerlingen, die bijvoorbeeld 616 
onderpresteren of op het hoogste niveau in vaardigheidscore dalen. 617 

 618 

 619 

 620 
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 621 

In het zorgplan wordt onder andere aandacht besteed aan: 622 

 Groepsplannen en Individuele plannen voor leerlingen 623 
 Het Directe Instructie Model 624 
 De verschillende arrangementen die worden aangeboden in de groep 625 
 Het Ontwikkelingsperspectief 626 
 De wijze van signalering en diagnostisering 627 
 De verschillende toetsmomenten en wijze van toetsing 628 
 Het leerlingdossier 629 
 De communicatie met ouders 630 
 De externe partijen waarmee wordt samengewerkt 631 
 De meldcode 632 
 De aanmeldprocedure 633 

 634 

Voor het volledige zorgplan verwijzen wij u naar de bijlage. 635 

  636 

Onderwijskundigprofiel: 637 

 638 

DIM/OPP 639 

Wij hanteren binnen ons onderwijs het jaarklassensysteem. Binnen dit systeem wordt 640 
gewerkt met het Directe Instructie Model. Deze wijze van instructie geven zorgt ervoor dat er 641 
te allen tijde op drie niveaus wordt lesgegeven. Doordat er vanuit de HGW cirkel ook wordt 642 
gekeken naar de resultaten op leerlingniveau, kunnen de leerlingkenmerken goed in kaart 643 
worden gebracht. Dit maakt dat de verlengde instructie zich niet beperkt tot het nogmaals 644 
uitleggen van de stof maar verdiept wordt door de instructie daadwerkelijk aan te passen op 645 
de leerlingkenmerken.  646 

Daarnaast zijn er leerlingen die een Ontwikkelings Perspectief hebben. Deze leerlingen 647 
blijken, na intensieve begeleiding, het niveau van de groep niet aan te kunnen en krijgen 648 
voor één of meerdere vakken een eigen leerlijn.  649 

 650 

Data analyse/rekenen 651 

In het schooljaar 2015-2016 hebben wij teambreed een traject gevolgd rondom analyse van 652 
data en de vertaling hiervan in een Groepshandelingsplan. Dit traject heeft zich specifiek 653 
geënt op het rekenen maar is zeker ook bij andere vakgebieden toe te passen omdat het met 654 
name gaat om de manier waarop er geanalyseerd wordt, middels de HGW cyclus, en de 655 
concrete vertaling naar de groep. Deze manier van werken maakt dat leerlingen nog meer op 656 
hun eigen niveau worden aangesproken. Deze afstemming beoogt twee zijde. Enerzijds 657 
wordt de instructie nog beter afgestemd op de leerlingen. Hierbij valt te denken aan het niet 658 
zo maar herhalen van de lesstof aan de instructietafel maar het daadwerkelijk aanspreken 659 
van de leerlingkenmerken om de instructie aan te laten sluiten. Anderzijds betekent het ook 660 
dat er specifieker wordt gekeken naar de al bestaande vaardigheden. Niet elke leerling die 661 
het rekenen lastig vindt, is slecht in elk rekenonderdeel.  662 
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 663 

Tijdens de instructie wordt hier ook rekening mee gehouden. Een leerling die bijna altijd 664 
verlengde instructie krijgt, kan een bepaald onderdeel al beheersen en behoeft dan niet in 665 
die instructiegroep. 666 

Voorgaande maakt dat er specifiek wordt ingespeeld op de leerbehoeften van de kinderen. 667 
Daarnaast maakt het dat leerlingen succeservaringen ervaren waardoor de intrinsieke 668 
motivatie groeit.  669 

 670 

Plusklas 671 

Voor de leerlingen die net wat meer kunnen dan de gemiddelde leerling hebben wij een 672 
plusklas. Eén maal per week komen verschillende leerlingen uit de groepen 4 tot en met 8 673 
een dagdeel naar de plusklas. Wij werken in de plusklas met de Pittige Plustoren. 674 

De leerlingen worden per toetsperiode opnieuw geselecteerd. Dit wordt gedaan op basis van 675 
de toetsgegevens maar ook zeker op basis van het beeld dat de leerling geeft in de groep. 676 
Dit om te voorkomen dat eventuele onderpresteerders niet naar de plusklas kunnen. 677 

Ten tijden van dit schrijven zijn wij bezig met het onderzoeken van een samenwerking met 678 
Calvijn. Zij hebben programma’s waarbij meer begaafde leerlingen naar het Calvijn kunnen 679 
gaan om daar les te krijgen. 680 

 681 

Leren Loont 682 

Door het “Leren Loont” programma van de gemeente Rotterdam, hebben wij als school een 683 
aantal zaken kunnen inzetten die zonder deze gelden niet mogelijk waren geweest maar wel 684 
van groot belang zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen. 685 

De gelden zijn ingezet voor: 686 

 Leertijduitbreiding 687 
 Bibliotheek op school 688 
 Begrijpend lezen 689 
 Sociale Competenties “Leefstijl” 690 

In het stuk wat u hieronder treft zullen wij beschrijven hoe, onder andere deze onderdelen, 691 
zijn vormgegeven. 692 

 693 

Leertijduitbreiding 694 

Binnen het “Leren Loont” programma van de gemeente Rotterdam hebben wij 695 
leertijduitbreiding aangevraagd en toegekend gekregen. De extra leertijd die wij hiermee aan 696 
de leerlingen kunnen geven worden besteed aan rekenen, taal en lezen. De 697 
leertijduitbreiding wordt door de eigen leerkrachten ingevuld. Die keuze is bewust gemaakt 698 
omdat leerkrachten, beter dan wie dan ook, weten hoe een leerling het beste tot leren komt, 699 
waar de mogelijke hiaten zitten en welke kindkenmerken er mee spelen in het leren.  700 

 701 

 702 
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 703 

Bibliotheek op school 704 

Vanuit dit zelfde “Leren Loont” programma hebben wij al een aantal jaar achter elkaar de 705 
Bibliotheek op school. Wij hebben hierbij gekozen voor de wisselcollectie. Een aantal keer 706 
per jaar krijgen de groepen kisten met nieuwe boeken. Dit verhoogt het leesplezier. 707 
Daarnaast worden er soms gastlessen gegeven en hebben wij de beschikking over extra 708 
materiaal bij bijvoorbeeld de Kinderboekenweek. Om voorgaande goed te laten verlopen is 709 
er binnen onze school een lees coördinator aangewezen die alle contacten met de 710 
bibliotheek verzorgt en het team informeert over ontwikkelingen binnen het leesonderwijs.  711 

 712 

Begrijpend lezen 713 

Zowel op de CITO Eindtoets als bij de tussenopbrengsten zien wij een onvoldoende score op 714 
begrijpend lezen. De leerkrachten geven aan dat de leerlingen onvoldoende gemotiveerd 715 
lijken. Wij hebben daarom bewust gekozen voor de inzet op leerkrachtvaardigheden bij het 716 
begrijpend lezen. Hiervoor hebben wij een externe partij ingehuurd in de persoon van Ernst 717 
Keijsers van het CED. 718 

Tijdens deze trainingen zal er met name worden ingezet op het daadwerkelijk teruggaan 719 
naar de kern, namelijk de tekst. Hierbij zal in eerste instantie geen aandacht worden 720 
geschonken aan de vragen die bij een tekst staan. Middels modellen leren de leerlingen een 721 
tekst te analyseren, begrijpen en verder dan te tekst te lezen. Voorgaande moet maken dat 722 
de kinderen weer zin krijgen in het begrijpend lezen en goede begrijpend leesstrategieën 723 
aangeleerd krijgen. 724 

 725 

Sociale competenties “Leefstijl” 726 

In de maatschappij waarin wij leven krijgen kinderen steeds vaker te maken met complexe 727 
sociale situaties waarin zij zich staande moeten houden. Wij willen onze kinderen 728 
voorbereiden op de maatschappij waarin zij leven. Daarvoor willen wij hen sociaal vaardig 729 
maken maar ook weerbaar, waarbij zij op een correcte manier voor zichzelf en hun 730 
menig/keuzes kunnen opkomen. 731 

Met deze gedachten, hebben wij in het schooljaar 2014-2015 met het team gekeken naar 732 
een methode voor Sociale Competenties die hierbij het beste aansluit en daarbij ook minder 733 
curatief en meer preventief is. De keuze is gevallen op de methode “Leefstijl” 734 

Leefstijl is een methode waarbij leerlingen zich bewust worden van de normen en waarden in 735 
de maatschappij. Competenties als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, 736 
luisteren, je gevoelens uiten en rekening houden met anderen zijn competenties waar onder 737 
andere de nadruk op ligt. Leefstijl legt ook de nadruk op deze competenties om de 738 
emotionele intelligentie te stimuleren waardoor kinderen zich competenter gaan voelen.  739 

Voor een gedegen implementatie van deze methode is een uitgebreide teamtraining nodig 740 
en uiteraard de aanschaf van de methode. Deze zijn mogelijk gemaakt door de subsidie van 741 
“Leren Loont”. 742 

 743 

 744 

 745 
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 746 

Engels 747 

In het schooljaar 2014-2015 zijn wij gestart met de methode “Groove Me”. Deze methode is 748 
gebaseerd op hedendaagse popmuziek die de kinderen aanspreekt. De methode wordt 749 
ingezet vanaf groep 1 tot en met groep 8. Groove Me roept bepaalde emoties op, er worden 750 
verschillende leerstijlen aangesproken en er is uiteraard sprake van veel ritme en klank. Dit 751 
samen maakt dat het leren van Engels gemakkelijker verloopt, zelfs bij de kleuters. 752 

 753 

Loopbaanleren 754 

Wij stimuleren binnen de school de samenwerking met het bedrijfsleven en met name de 755 
oriëntatie op de loopbaanontwikkeling in de groepen 7 en 8. 756 

Hiervoor maken wij in groep 8 gebruik van Talentenwijzer. Dit is een lessenserie voor de 757 
groepen 7 en 8 over beroepen en talenten in de Wetenschap en Technologie. De 758 
lessenserie geeft leerlingen een beter en breder beeld van beroepen in Wetenschap 759 
&Technologie. Tijdens de lessenserie gaan jongens en meisjes op zoek naar hun talenten, 760 
maken zij kennis met beroepsbeoefenaars uit de wereld van W&T en ontdekken zij welke 761 
talenten voor deze beroepen nodig zijn. Daarnaast gaan de leerlingen aan de slag met een 762 
praktische opdracht. Talentenkijker heeft als doel de stereotypering over bèta/technische 763 
beroepen en beroepsbeoefenaars te doorbreken.  764 

Tevens stimuleren wij de samenwerking met het bedrijfsleven om hiermee de oriëntatie op 765 
het werkveld voor de groepen 7 en 8 te vergroten. Wij willen hierbij aansluiten bij de 766 
uitstroom van onze leerlingen zodat de aansluiting reëel is. Hierbij ligt de nadruk op de bouw, 767 
werken in de haven en de detailhandel. In het schooljaar 2015-2016 hebben de leerlingen 768 
van de groepen 7 en 8 meegedaan aan “Port Rangers”. Bij dit project gaan de leerlingen 769 
naar de haven en maken daar kennis met de verschillende dimensies. Dit project is tevens 770 
gericht op de taalvaardigheid en het begrip van leerlingen. 771 

 772 

Borging 773 

Het is van belang alle ingezette methodes en leerlijnen te borgen. Dit gebeurt door alle 774 
onderdelen cyclisch terug te laten komen in de bouwvergaderingen. Alle afspraken worden 775 
opgenomen in het handboek van de Prinses Margrietschool zodat een ieder weet hoe er 776 
wordt gewerkt en wat de uitgangspunten zijn. Mogelijke aanpassingen naar aanleiding van 777 
evaluaties worden ook opgenomen in het handboek. 778 

Daarnaast werken wij met een plan van aanpak. Het plan van aanpak zoals het er nu ligt is 779 
geschreven voor een periode van vier jaar. Deze periode sluit aan bij de beleidstukken 780 
“Leren Loont” van de gemeente Rotterdam. Dit plan van aanpak wordt tevens elk jaar 781 
geëvalueerd. Mogelijke aanpassingen worden hierin opgenomen. 782 

 783 

 784 

 785 

 786 

 787 
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  788 

VVE / overgang 0 naar 1/2 789 

Sinds januari 2013 is binnen onze school Peuterspeelzaal Pippeloentje gevestigd. Deze 790 
Peuterspeelzaal valt onder de verantwoordelijkheid van SPIJ ( Stichting Peuterspeelzaal 791 
IJsselmonde).  792 

In augustus 2015 is er een CSA afgenomen, een Collegiale School Analyse, in de groepen 0 793 
tot en met 2. Naar aanleiding hiervan is een Plan van Aanpak geschreven. Tevens is er een 794 
HBO VVE coach aangesteld in de persoon van onze Intern Begeleider onderbouw/ 795 
Onderbouwcoördinator. Voor het volledige plan van aanpak verwijzen wij u graag naar de 796 
bijlage. 797 

Op de nulgroep staan twee van onze eigen HBO leerkrachten. De nulgroep participeert als 798 
een volwaardige groep mee binnen onze organisatie. Zij nemen deel aan de 799 
onderbouwvergaderingen waardoor de doorgaande lijn gewaarborgd blijft. Zij bereiden, 800 
zoveel als mogelijk, dezelfde thema’s voor als bij de kleutergroepen waardoor de aansluiting 801 
geoptimaliseerd wordt. Zowel de kleutergroepen als de nulgroepen werken met KIJK. KIJK is 802 
een kindvolgsysteem waarmee de ontwikkeling in kaart gebracht kan worden door observatie 803 
en registratie, de onderwijsbehoeften bepaald kunnen worden en er mede op basis hiervan 804 
een beredeneerd aanbod kan worden ontworpen. 805 

De nulgroep heeft, net als alle andere groepen, groepsbesprekingen met de Intern 806 
Begeleider van de onderbouw. Op deze manier kunnen risico leerlingen vroegtijdig worden 807 
gesignaleerd en kan hierop ingespeeld worden. Daarnaast blijft de doorgaande lijn beter 808 
gewaarborgd als hier met regelmaat door de Intern Begeleider naar gekeken wordt.  809 

Sinds het schooljaar 2015-2016 heeft onze eigen Schoolmaatschappelijk Werkster ook uren 810 
gekregen voor de nulgroep. Dit maakt dat leerkrachten en ouders al in een vroeg stadium de 811 
hulp en expertise van de SMW-er in kunnen schakelen. 812 

Doordat de nulgroep volledig geïntegreerd is binnen de Prinses Margrietschool is de 813 
overgang naar groep 1 / 2  erg laagdrempelig en gestructureerd. Er is kennis over de 814 
ontwikkeling van de leerling door het gebruik van KIJK. Leerlingen die wellicht problemen 815 
hebben zijn al vroegtijdig bekend bij de Intern Begeleider en mogelijk de School 816 
Maatschappelijk Werkster.  817 

Dit hele pakket aan informatie wordt overgedragen en besproken met de leerkracht van 818 
groep 1/2 voordat deze naar de kleutergroep gaat. Zorgleerlingen worden in een warme 819 
overdracht overgedragen. De leerling wordt ruim van te voren uitgenodigd om te komen 820 
wennen op de basisschool waarna ouders de benodigde informatie krijgen. 821 

 822 

 823 

 824 

 825 

 826 

 827 

 828 

 829 
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 830 

Plaatsingswijzer 831 

Sinds het schooljaar 2014-2015 werken wij met de Rotterdamse Plaatsingswijzer. In de 832 
Rotterdamse Plaatsingwijzer staan afspraken waaraan alle Rotterdamse basisscholen en 833 
Voortgezet Onderwijsscholen zich zullen houden. Voor de basisschool staan er onder 834 
andere richtlijnen in voor het opstellen van een goed basisschooladvies. Daarnaast regelt de 835 
plaatsingswijzer de handelingen van het Voortgezet Onderwijs ( VO) ten aanzien van de 836 
plaatsing van aangemelde kinderen. 837 

Sinds het schooljaar 2015-2016 wordt de overdracht van leerlingen tussen basisschool en 838 
Voortgezet Onderwijsschool geregeld via Onderwijstransparant. Dit is een digitaal 839 
overdrachtssysteem waarin een dossier wordt aangemaakt van een leerling. Het systeem 840 
was al bekend voor de verwijzingen van de Leerwegondersteunend onderwijs( LWOO) en 841 
Praktijkonderwijs (PRO) leerlingen. Het fijne aan het systeem is dat, na het definitief maken 842 
van het dossier, de ouders een unieke code meekrijgen waarmee ze hun kind kunnen gaan 843 
aanmelden bij het VO. Het VO kan met deze code het dossier ophalen. Daarnaast kunnen 844 
wij exact zien of een leerling is aangemeld, aangenomen dan wel afgewezen. 845 

Om de verwijzing naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen is het 846 
van groot belang ouders tijdig te informeren over de mogelijkheden en de gang van zaken. 847 
Daarom organiseren wij in januari/februari een informatie avond voor de ouders van de 848 
groepen 6 en 7. Tijdens deze avond geven wij de ouders informatie over de wijze van 849 
verwijzen en de werking van de Rotterdamse Plaatsingswijzer. Hierbij komt ook nadrukkelijk 850 
aan de orde dat de verwijzing nu verloopt op basis van de LVS Medio toetsen uit de groepen 851 
6,7 en 8.  852 

Om er voor te zorgen dat ouders tijdig een beeld hebben van het niveau waarnaar hun kind 853 
zou kunnen uitstromen, wordt er eind groep 7 een voorlopig advies gegeven op basis van de 854 
Medio toetsen uit de groepen 6 en 7.  855 

In september van het schooljaar wordt er een informatie avond georganiseerd. Nu voor de 856 
ouders van groep 8. Hierin wordt wederom ingegaan op de verwijzing en de plaatsingswijzer 857 
en wordt er informatie gegeven over de Eindtoets.  858 

In februari volgen dan de adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs voor de groep 8 op basis 859 
van de Medio toetsen 6,7 en 8. Tijdens deze gesprekken wordt het advies besproken en het 860 
Onderwijskundig Rapport doorgenomen met ouders. Het dossier wordt dan definitief 861 
gemaakt in Onderwijstransparant waarna ouders de code meekrijgen voor aanmelding. Het 862 
Onderwijskundig Rapport wordt gemaild naar ouders. 863 

Uiteraard zijn er ook leerlingen die in aanmerking komen voor Leerwegondersteuning of 864 
Praktijkonderwijs. Deze leerlingen worden eind groep 7 al geselecteerd en ouders worden 865 
geïnformeerd. Begin groep 8 worden ouders benaderd en wordt het traject Zorg leerling in 866 
Beeld gestart. Deze leerlingen hebben, indien zij een indicatie krijgen, allemaal in januari een 867 
plek op het Voortgezet Onderwijs. Voor ouders komt dit traject niet onverwachts omdat het 868 
hierbij gaat om leerlingen die veelal een Ontwikkelingsperspectief hebben. Als er een 869 
Ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld wordt dit met de ouders besproken en dan komt 870 
ook het uitstroomprofiel aan de orde. 871 

 872 

 873 

 874 
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 875 

Gedragsprotocol 876 

Binnen onze school hanteren wij een gedragsprotocol. In dit protocol beschrijven wij het 877 
wenselijke gedrag. In het gedragsprotocol wordt gesproken over een gele en rode kaarten 878 
systeem. De gele kaart is een waarschuwing. Deze kaart wordt gegeven als een leerling, na 879 
meermaals gewaarschuwd te zijn, zijn gedrag niet verbetert. Een rode kaart krijgt een 880 
leerling als hij/zij binnen een periode van een aantal weken drie gele kaarten heeft gekregen 881 
of dusdanig grensoverschrijdend gedrag vertoont dat hier direct op geanticipeerd dient te 882 
worden. Als een leerling een rode kaart krijgt, worden ouders hierover geïnformeerd en moet 883 
de leerling de afgesproken regels van de klas overschrijven. 884 

In het schooljaar 2014-2015 hebben wij in een studiedag gekeken naar welke sociale 885 
competenties wij onze leerlingen graag mee zouden willen geven. Sleutelbegrippen hierin 886 
zijn: respect voor elkaar en een veilige werk-, speel- en leefomgeving. Wij vinden het 887 
belangrijk, dat kinderen in verschillende situaties passend gedrag kunnen vertonen. Het 888 
ontwikkelen van inzicht in sociale situaties en – relaties is daarbij van groot belang. 889 

We willen er naar streven de kinderen sociaal vaardig genoeg te maken om te kunnen 890 
samenwerken en spelen. Leerlingen moeten weerbaar zijn, voor zichzelf op kunnen komen, 891 
achter hun keuzes kunnen blijven staan en grenzen aan kunnen geven, zonder het belang 892 
van anderen uit het oog te verliezen.  893 

We willen ze communicatief vaardig genoeg maken om gedachten en meningen onder 894 
woorden te brengen en naar anderen te luisteren, om zodoende begrip voor elkaars 895 
eigenheid te vergroten en meningsverschillen respectvol en geweldloos op te kunnen lossen.  896 

Ook willen we onze leerlingen verantwoordelijkheid bijbrengen voor anderen, de omringende 897 
leefwereld en voor eigen keuzes die ze in situaties maken. Bovenstaande competenties 898 
moeten bijdragen aan een positief zelfbeeld en een gevoel van zelfvertrouwen. 899 

Voorgaande is de basis geweest voor het zoeken naar een andere methode Sociale 900 
Competenties waarin wij minder curatief en meer preventief willen gaan handelen door de 901 
leerlingen tools te geven om conflicten te vermijden, deze zelf op te lossen, je mening te 902 
geven met respect voor de ander. 903 

Er is door het team gekozen met de methode Leefstijl te gaan werken. Leefstijl is een 904 
methode waarbij leerlingen zich bewust worden van de normen en waarden in de 905 
maatschappij. Dit leren ze in de praktijk en niet op een theoretische manier. Door samen met 906 
klasgenoten allerlei activiteiten en opdrachten te doen wordt het besef van ‘goed met elkaar 907 
omgaan’ versterkt.  908 

Competenties als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens 909 
uiten en rekening houden met anderen zijn competenties die voor het optimaal functioneren 910 
van kinderen en het ontwikkelen van talenten onmisbaar zijn. Leefstijl legt ook de nadruk op 911 
deze competenties waardoor zowel de emotionele intelligentie gestimuleerd wordt maar 912 
waardoor kinderen zich ook competenter gaan voelen. Dit laatste maakt dat ook de 913 
cognitieve intelligentie wordt gestimuleerd. 914 

Waarschijnlijk zal het als eerste genoemde gedragsprotocol, met de invoering van de nieuwe 915 
methode, ook niet meer actueel zijn. Het gedragsprotocol is curatief van aard. Iets wat wij 916 
eigenlijk willen voorkomen. Uiteraard zullen er situaties zijn waarin er daadwerkelijk moet 917 
worden opgetreden maar dit valt of staat niet met een protocol dan wel een kaartensysteem. 918 
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 919 

Meldcode huiselijk geweld 920 

In Rotterdam-Rijnmond is de Regionale Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 921 
van kracht. Deze meldcode ondersteunt professionals bij het signaleren en melden van 922 
huiselijk geweld en kindermishandeling.  923 
 924 
De meldcode is een stappenplan dat een professional houvast geeft en helpt zorgvuldig te 925 
handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het uitgangspunt 926 
daarbij is dat huiselijk geweld en kindermishandeling strafbaar zijn en moeten worden 927 
gemeld. De meldcode is geen meldplicht maar een manier van werken, zodat in een 928 
vroegtijdig stadium optimale zorg in een gezin kan worden geboden.  929 

Kinderen kunnen worden gesignaleerd in SISA, dit is een signalerings computersysteem 930 
waarin een betrokken organisatie een signaal kan afgeven als zij zich zorgen maken over 931 
een kind. Als er meerdere partijen een signaal hebben afgegeven, kunnen deze partijen met 932 
elkaar gaan samenwerken om er voor te zorgen dat de zorg met betrekking tot het kind 933 
optimaal en gecoördineerd verloopt.  934 

Uiteraard werken wij binnen onze school ook met de meldcode huiselijk geweld. Om de inzet 935 
hiervan zo goed mogelijk te waarborgen zijn er binnen onze school twee 936 
aandachtsfunctionarissen aangesteld en opgeleid. De aandachtsfunctionaris bewaakt de 937 
interne procedure m.b.t. huiselijk geweld en kindermishandeling en zorgt voor een kwalitatief 938 
goed verlopende procedure bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. 939 

 940 

Aannamebeleid 941 

Alle kinderen zijn, ongeacht hun levensovertuiging, in principe toelaatbaar. Onze school 942 
heeft een open aannamebeleid, waarbij waarden als gastvrijheid, respect, tolerantie, 943 
acceptatie en zorg voor een ander essentieel zijn. 944 

Als ouders contact opnemen voor de inschrijving van een nieuwe leerling, worden zij 945 
doorverwezen naar de directie. Er wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. 946 
Tijdens dit gesprek wordt een en ander uitgelegd over de gang van zaken binnen onze 947 
school. wordt het inschrijfformulier ingevuld en ontvangen de ouders de schoolgids. De intern 948 
begeleiders nemen contact op met de laatstgenoten school van het kind voor aanvullende 949 
informatie.  950 

Het kan voorkomen dat er extra toetsen worden afgenomen om zo een beter beeld te krijgen 951 
van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de leerlingen. Deze toetsen worden door de 952 
interne begeleider afgenomen en besproken met de ouders.  953 

De verlatende school stuurt ons een Onderwijskundig Rapport toe. Dit rapport wordt in 954 
eerste instantie door de interne begeleider bekeken. Daarna krijgt de desbetreffende 955 
groepsleerkracht het OKR ter inzage. Het OKR wordt opgenomen in het leerlingdossier.  956 

Als een leerling onze school verlaat wordt er voor deze leerling ook een Onderwijskundig 957 
Rapport opgesteld en uitgedraaid. Hierin staan alle toetsresultaten en leerling-specifieke 958 
gegevens. De groepsleerkracht vult het OKR verder in en geeft dit aan de interne begeleider. 959 
Deze stuurt dit na inzage door naar de ontvangende school. Een kopie wordt bewaard in het 960 
leerling-dossier. 961 

Kinderen die 4 jaar worden en nog niet eerder een school hebben bezocht, kunnen vanaf de 962 
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eerste dag na hun verjaardag worden geplaatst. De directie bepaalt samen met de interne  963 

begeleider in welke groep het kind wordt geplaatst. Deze leerlingen mogen een aantal keren 964 
een dagdeel in een kleutergroep meedraaien om te wennen aan hun nieuwe omgeving. In 965 
de groep kunnen ze het materiaal bekijken en ermee spelen. In onderling overleg met de 966 
leerkracht wordt een afspraak gemaakt om te komen wennen. 967 

Binnen de wijk zijn er afspraken gemaakt waarin is vastgesteld dat wij niet zo maar 968 
tussentijds leerlingen van andere scholen aannemen. Als deze situatie zich voordoet, zal er 969 
altijd contact zijn tussen de beide directies. 970 

Niet elke leerling komt op school zonder “bagage”. In principe gaan wij er vanuit dat wij elke 971 
leerling een passende plek willen bieden. De praktijk leert echter dat hieraan ook 972 
beperkingen zitten. In het SOP hebben wij deze beperkingen omschreven. Het gaat dan om 973 
leerlingen met: 974 

 Gedragproblematiek waarbij de veiligheid van andere leerlingen in het gedrang komt 975 

 Bij fysieke beperkingen onvoldoende zelfredzaamheid van de leerling 976 

 Leerlingen met een gecombineerde problematiek van gedragsproblemen, cognitieve 977 
mogelijkheden en problemen op sociaal-emotioneel gebied. 978 

 Leerlingen die door een werkhoudingprobleem ernstig verstorend gedrag vertonen 979 

 Leerlingen van ouders die niet samen willen werken met school en mogelijke externe 980 
partners. 981 

 982 

LTP 983 

De LeerlingTevredenheidsPeiling wordt elk jaar afgenomen bij steeds wisselende groepen. 984 
De laatste LTP is afgenomen in april 2016 in de groepen 5,6 en 7. Uit deze LTP blijkt dat er 985 
geen bijzonderheden zijn waar direct aan gewerkt moet worden. Evenals vorig jaar scoort 986 
“de autonomie van de kinderen” niet zo hoog als de andere onderdelen, namelijk een 3,34 987 
op een schaal van 5. 988 

Door de andere wijze van werken, welke in het schooljaar 2015-2016 met name op 989 
rekengebied is ingezet, is de autonomie van leerlingen vergroot. Zij zien zelf aan welke 990 
onderdelen gewerkt moet worden en welke onderdelen zij al beheersen. Dit wordt achteraf 991 
geëvalueerd waardoor zelfinzicht, eigenaarschap en autonomie worden gestimuleerd. 992 

In de groepen 1 en 2 was het werken aan “eigenaarschap”al eerder ingezet. Schoolbreed zal 993 
dit onderdeel de komende jaren nog verder moeten worden uitgediept. Het portfolio kan hier 994 
in de hogere groepen ook zeker aan bijdragen. 995 

 996 

 997 

 998 

 999 
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Ouderbeleid 

De school heeft in januari 2016 het keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0 behaald. 

De doelen die zijn beschreven in dit plan zijn behaald en worden geborgd in de 
regiebijeenkomsten.  

De hoofdpunten en speerpunten voor de komende periode uit het plan 
Ouderbetrokkenheid 3.0 en het Ouderbeleidsplan worden hier in het kort 
weergegeven. De overige informatie kan worden gevonden in de bijlagen. 

 

 Ouders manifesteren zich als ambassadeurs in onze wijk 

 Ouders voelen zich veilig op school om over hun situatie te kunnen 
spreken 

 Ouders worden betrokken bij de school als educatieve partners   

 Bij alle bijeenkomsten die voor, door en met ouders worden 
georganiseerd, wordt de 80% aanwezigheidsnorm behaald 

 Meedenken en meepraten met zaken die met school te maken hebben, 
vinden we het recht en de plicht van ouders 

 Vijf dagen per week is een medewerker ouderbetrokkenheid werkzaam 

 Ouders worden adequaat geïnformeerd over het beleid en de activiteiten 
binnen de school, door Nieuwsbrieven, website, apps en Facebook. Er is 
niet alleen spraken van zenden. 

 Hoewel de school niet streeft naar een zo’n hoog mogelijk tevredenheid 
onder ouders, zijn we blij met de alsmaar stijgende lijn die zichtbaar is in 
de tweejaarlijkse oudertevredenheidspeiling. 

 Op basis van een vve audit is in september 2015 een Plan van Aanpak 
gemaakt, waarin ook de ouderanalyse is opgenomen. 

 Al twee jaar werkt de MOB met de Verteltas voor onderbouwgroepen. 
Ouders maken voor diverse groepen in verschillende thema’s tassen voor 
kinderen en ouders om thuis de lees- en taalbevordering te stimuleren. 
(boeken, luister cd, spelletjes etc.) Het budget haalt de school uit Leren 
Loont 

 

Klachtenregeling 

Als ouders onvrede over de school hebben, kunnen zij een klacht indienen. 

Dit gebeurt in eerste instantie bij de leerkracht en/of de directie. 

Leiden deze contacten niet tot een oplossing, dan kan betrokkene terecht bij de 
vertrouwenspersoon van de school of bij de onafhankelijke vertrouwenspersoon namens van 
ons bestuur. 

Als de klacht dusdanig ernstig is, dat de school deze niet tot tevredenheid kan oplossen, kan 
men terecht bij Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) 

De klacht kan schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij het secretariaat van deze 
commissie. 

Vertrouwenspersoon Prinses Margrietschool: 

 Mevr. K. Mout-Andreae 

 Mevr. N. Vlielander 
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 Vertrouwenspersoon namens ons bestuur: 

 Mevr. A.M. van Wensveen 

 Wilhelminakade 265, 3072 AP  Rotterdam 

 Telefoonnummer: 06 – 18082130 

 Emailadres: wensveen@frishert.nl 
 

 
Stichting GCBO 
Postbus 82324 
2508 EH  Den Haag 
Telefoonnummer: 070 – 386169 
Emailadres: info@gcbo.nl    
www.gcbo.nl 

 

Oudertevredenheidspeiling 

Om de twee jaar neemt de school een oudertevredenheidspeiling af. 

De uitslagen van deze peiling worden door de directie geanalyseerd en gecommuniceerd naar 
de ouders. Samen met ouders wordt er gekeken naar de knelpunten en hoe deze opgelost 
kunnen worden.  

2012  Ingevuld 51%   Eindcijfer 7,2 

2014  Ingevuld 68 %   Eindcijfer 7,8 

2016  Ingevuld 75 %   Eindcijfer 8,1 

 

Uit deze cijfers blijkt een toenemende betrokkenheid in wat ouders van de school vinden en 
een duidelijk hogere tevredenheid. 

Uiteraard stemt dat tot tevredenheid. We weten dat het onmogelijk is om iedereen tevreden te 
stellen en te laten zien waar we goed in zijn en wat we allemaal in huis hebben. Dit is echter 
wel ons doel. 

Veel ouders geven de school een 8 of een 9; een kleine minderheid geeft niet meer dan  een 
voldoende. Hoewel dit een uiterst kleine groep is, mogen we hier niet tevreden over zijn.  

We verwachten dat de activiteiten en ontwikkelingen, genoemd in het Plan van Aanpak en het 
beleidsplan Ouderbetrokkenheid 3.0, leiden tot een positieve en stabiele ontwikkeling van de 
oudertevredenheid over de school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wensveen@frishert.nl
mailto:info@gcbo.nl
http://www.gcbo.nl/
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Hieronder het aantal punten waarover ouders het meest en het minst tevreden zijn: 

 

  Meest tevreden:  

 De vakbekwaamheid, inzet en motivatie van de leerkrachten. Ouders geven aan 

altijd bij de leerkrachten een luisterend oor te vinden 

 De sfeer in de groep en de orde en rust in de school 

 De huidige schooltijden  

 De contacten met de school en de informatievoorziening met betrekking tot de 

vorderingen van de leerlingen 

 De kennisontwikkeling en de persoonlijke ontwikkeling, evenals de aandacht voor 

taal, lezen, wereldoriëntatie etc. 

 

Meest ontevreden: 

 De schoonmaak, vooral de toiletten 

 Onvoldoende speelmogelijkheden op het plein 

 Het is voor ouders niet altijd wat de school allemaal te bieden heeft 

 Aanpak van kinderen met gedragsproblemen.
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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 komende passende aanbod voor iedere leerling. 

De leerkrachten volgen iedere jaar schoolbrede professionele nascholing op het gebied van 
instructie en analyse. Iedere leerkracht beheerst de competenties zoals die zijn beschreven in het 
Persoonlijk Ontwikkelings Plan ( POP) en de kijkwijzer op een voldoende + niveau. De directie en 
de interne begeleiding van de school controleren d.m.v. klassenconsultaties, doelstelling- en 
beoordelingsgesprekken of het gevraagde en bereikte niveau op peil is gebleven. Dit gebeurt 
minimaal vier maar per schooljaar. 

A.d.v. de normjaartaakgesprekken wordt vastgesteld wie welke nascholing en ontwikkeling op 
ander gebied nodig heeft.  

 

IPB 

De school benut de kwaliteiten van de leerkrachten op een effectieve wijze. 

Mits de financiële middelen dit toelaten, is er een intern senioren beleid. 

Door de hoge werkdruk en het wegvallen van de adv-regeling is noodzakelijk rekening te houden 
met de belastbaarheid van de leerkrachten. Oudere leerkrachten worden ontzien in hun jaartaak 
en vrije dagen (parttime, levensloop, duurzame inzetbaarheid, oude bapo) worden gepland 
aansluitend het weekend. Er wordt ook rekening gehouden met de groepskeuze. 

De school houdt rekening met de individuele belastbaarheid van de leerkracht, die per schooljaar 
kan verschillen. 

Leerkrachten met talent en extra wilskracht, worden gestimuleerd zich binnen de school verder te 
ontwikkelen: combinatiegroepen, bouwcoördinatoren, Opleiden in de school, Plusgroep, Lees- en 
rekendeskundigen, gedrag coördinator en gerichte nascholing. 

Daarnaast proberen wij zoveel mogelijk het “leren van en met elkaar” te stimuleren. Dit doen wij 
door zoveel mogelijk bouwvergaderingen te plannen waarin ook ruimte is voor casuïstiek overleg 
en intervisie. Tevens laten wij tijdens de bouwvergaderingen de leerkrachten met grote regelmaat 
samen werken door lessen gezamenlijk voor te bereiden of onderwijsvernieuwingen samen uit te 
werken en vorm te geven. Voornoemde stimuleert eigenaarschap en de gedeelde 
verantwoordelijkheid.  

 

Bekwaamheiddossier/ doelstellingsgesprekken 

Tot vorig schooljaar vulde iedere leerkracht het digitale bekwaamheiddossier in. Binnen de 
nieuwe CAO wordt echter gevraagd naar een actueel Persoonlijk Ontwikkelings Plan ( POP) die 
elke jaar geactualiseerd moet worden.  

Sinds 2011 worden er op onze school twee maal per jaar doelstellinggesprekken gevoerd. De 
directie en de interne begeleiders voeren een gesprek met de individuele leerkracht over de wel 
of niet behaalde doelen op de methode en niet- methode gebonden toetsen. Deze doelen worden 
vooraf geformuleerd op basis van hoge verwachtingen, de vooraf behaalde resultaten, de 
kwaliteit van de leerkracht en het ontwikkelingstraject van de school. De toetsresultaten worden 
vervolgens schoolbreed besproken, waarop de nadruk ligt op de analyse. Succeservaringen 
worden gedeeld, evenals goede praktijken. 
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Na deze tweejaarlijkse bespreking volgen er interne collegiale visitaties, waarin 
goede praktijken getoond en gedeeld kunnen worden. 

Wij hebben er voor gekozen een combinatie te maken van het doelstellingengesprek 
en het volgen van de persoonlijke ontwikkeling door middel van een POP. 

De leerkrachten maken een POP. Hierbij is het bekwaamheidsdossier een soort van onderlegger 
die hen kan helpen in het opstellen van het ontwikkelingsplan. 

Het POP wordt twee maal per jaar besproken. Tijdens dit gesprek wordt ingegaan op 
de doelen die de leerkrachten hebben gesteld wat zij nodig hebben om deze doelen 
te behalen en de voortgang/ evaluatie hiervan.  

Daarnaast worden tijdens dit gesprek de doelen op de methode en niet- methode gebonden 
toetsen besproken. Er wordt gekeken of deze wel dan niet behaald zijn en wat de leerkracht 
denkt te gaan doen om, eventueel niet behaalde doelen, in de volgende periode wel te behalen. 

Wij vinden dat het één niet altijd los te koppelen is van het ander. Een leerkracht kan kleine 
didactische veranderingen doorvoeren om bepaalde doelen te behalen. Echter soms zit hier een 
groter persoonlijk ontwikkelpunt achter. Dit laatste kan dan worden opgenomen in een POP. 

Uiteraard worden deze stukken gevoegd bij het personeelsdossier. Op deze wijze is de 
ontwikkeling van leerkrachten, in de breedste zin, goed te volgen.  

 

Nascholingsplan 

Ieder schooljaar wordt er een nascholingsplan gemaakt voor de school, met daarin opgenomen 
de individuele scholing van de leerkrachten. Dit plan sluit aan bij de richting die de school opgaat 
en het doel dat wij willen bereiken. Individuele wensen die geen aansluiting met het streefdoel 
van de school hebben, worden niet gehonoreerd. 

In het schooljaar 2015/2016 heeft het analyseren van toetsresultaten, met name bij rekenen, 
centraal gestaan. 

De komende 4 jaar werken we aan het analyseren van de opbrengsten voor taal en rekenen. De 
instructievaardigheden voor begrijpend lezen, het invoeren van een methode voor sociaal 
emotionele competentie en begrijpend lezen. Daarnaast houden we rekening met onvoorziene 
ontwikkelingen, die een passende activiteit van de school vragen. (Tegenvallende ontwikkeling 
van een bepaald vakgebied, maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe wetgeving etc.) 

 

Functionerings- en beoordelingscyclus 

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 ontwikkelings- 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 van de 
beoordelingsgesprekken wordt gestuurd naar het bevoegd gezag. 
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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, lio-ers en startende leerkrachten 
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. 

 

Structureel Identiteitsberaad 

Ieder schooljaar besteedt de school tijdens een studiedag aandacht aan de identiteit. 

De school herbergt ouders met een diversiteit aan geloven. We zoeken de juiste Christelijk 
attitude, in een snel veranderende schoolomgeving. Er zijn ouders met een ander geloof dan het 
Christelijke,terwijl het aantal ouders met een actief Christelijk geloof ook toeneemt. Dit heeft 
geleid tot het oprichten van een gebedsgroep, waarvan de samenstelling bestaat uit ouders.  

De school gebruikt de methode Trefwoord.  

Tijdens de identiteitsdagen van het team staat de eigen identiteit centraal. Hoe gaan we om met 
andersgelovigen tijdens de dagopening en de Christelijke feestdagen, hoe gaan we om met de 
feestdagen van andersgelovigen, welke verplichtingen hebben ouders van onze school als het 
gaat om de Christelijke identiteit? 

We hebben een open Christelijke schoolcultuur, waarin plaats en ruimte is voor iedereen, mits er 
respect is voor ieders overtuiging. 

 

Collegiale schoolanalyse (zie bijlage Plan van Aanpak) 

In 2011 heeft er een collegiale schoolanalyse plaatsgevonden. Gedurende drie dagen is de 
school onderzocht op alle essentiële onderdelen. N.a.v. deze analyse is een Plan van Aanpak 
2011 – 2015 opgesteld. Dit plan is het raamwerk van de school. Ieder jaar wordt het plan 
bijgesteld, geëvalueerd en vindt er borging plaats. Deze processen zijn in het plan smart 
geformuleerd. Het nieuwe Plan van Aanpak 2015 – 2017 is als bijlage toegevoegd. Dit document 
maakt deel uit van het schooljaarverslag, dat weer deel uitmaakt van het Schoolplan. 

 

Leer- en/of kenniskring: 

 Executive Room Primair Onderwijs  

 Opleiden in de school 

 Leiderschap 

 Onderzoeksleider Collegiale Schoolanalyse 

 Hoogbegaafdheid 

 Interne analyse en training schoolresultaten 
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Medewerkerstevredenheidspeiling 

Ieder schooljaar houdt de school een MTP. Dit is een peiling die een aantal jaar geleden is 
opgesteld door het bestuur. De school scoort gemiddeld 3,93 op een 5-punt schaal. 

Hoge scores zijn: Autonomie, goede begeleiding, deskundige adviezen, uitdagend, inspirerend. 

Lage scores zijn: salaris in verhouding tot opleiding en aantal uur werken, secondaire 
arbeidsvoorwaarden, evenredige verdeling van de taken, schoolgebouw. 

De MTP wordt ieder jaar met de teamleden besproken. Onderdelen die de directie of het team 
als teleurstellend ervaren, worden opgepakt en uitgezet. De afgelopen drie jaar is er n.a.v. de 
peiling geen aanleiding geweest een vervolgtraject te organiseren.  

 

Doelstellingsgesprekken cvb 

Tweemaal per schooljaar worden de toetsen van groep 1 t/m 8 besproken met het college van 
bestuur. Het betreft hier de toetsen van het Cito rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch  

lezen. De opbrengsten worden besproken aan de hand van de door de school zelf gestelde 
doelen, die van de inspectie en het landelijk gemiddelde. Goede praktijken worden met elkaar 
gedeeld en de oorzaken van tegenvallende resultaten worden geëvalueerd. Uiteraard wordt dit 
aangevuld met een plan van aanpak om de opbrengsten weer op peil te brengen. 

 

Kwaliteitsinstrumenten 

Na de collegiale schoolanalyse in het schooljaar 2010/2011, is de school gaan werken met een 
Plan van Aanpak. In dit plan staan systematisch en smart geformuleerd de ontwikkelpunten van 
de school voor de korte en lange termijn. Eveneens is de borging en de evaluatie opgenomen. 

Het huidige Plan van Aanpak heeft de functie van zelfevaluatie. Zowel binnen de directie, als met 
de intern begeleidsters en het team worden de diverse trajecten binnen de school geëvalueerd 
aan het eind van het schooljaar. Deze bijstellingen worden weer opgenomen in het lopende Plan. 

Andere kwaliteitsinstrumenten die de school gebruikt:  

 Kwaliteitskaarten School Aan Zet voor rekenen gr 1 t/m 8 en Technisch lezen. 

 Kijkwijzer klassenconsultatie BMC 

 School- en toetsanalyse Oog voor Leren  

 Netwerk PCBO intern begeleiders 

 CED Rotterdam: Sociaal Emotionele Competentie ontwikkeling en analyse 
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Samenwerking andere instellingen 

De school werkt met de volgende instellingen samen: 

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

 SPIJ, Stichting Peuteropvang IJsselmonde; Nu groepen gevestigd in ons gebouw 

 Protestantse kerk, voor de vieringen, lessen en informatie over de diverse onderwerpen. 

 De Rotterdamse Haven, voorlichting en excursie 

 Bouwend Nederland, excursie naar bedrijven en aannemers 

 Diverse scholen voor Voortgezet Onderwijs  

 De speeltuinvereniging Varkenoord 

 Educatief dierencentrum De Kooi 

 SKVR 

 Nationaal kamp Hattem 

 Oog voor Leren, analyse van school en opbrengsten 

 Centrum Educatieve Dienst Rotterdam 

 Diverse sportverenigingen voor clinics 

 Sport en Recreatie Rotterdam 

 Kika 

 Giovanni van Bronckhorst Stichting; leren in een aantrekkelijke omgeving  

 Playing for Succes 

 Ichtus Hoge school 

 Hoge School Rotterdam 

 PPO Rotterdam IJsselmonde 

 Wijknetwerk IJsselmonde 

 Politie, wijkagent 

 Bureau Halt, gastlessen voor de groepen 5 t/m 8 

 Schooltuinen IJsselmonde 

 Kinderwijkraad IJsselmonde 

 Talentkijker 

 CPS 

  

 



 

35 
 

 1 

 2 

Samenwerking met partners in de wijk 3 

In het kader van Passend Onderwijs komen de directies en de intern begeleiders uit de wijk een aantal keer 4 
per jaar bij elkaar, samen met PPO, om te werken aan een sluitend netwerk. Doordat men elkaar frequenter 5 
ziet, is het laagdrempeliger geworden om elkaar te contacten als dit nodig is. Daarnaast worden er bij de 6 
directies afspraken gemaakt over bijvoorbeeld tussentijdse aanname van leerlingen. 7 

De intern begeleiders hebben nauwer contact en hebben tevens een nascholingstraject uitgezet. 8 

Daarnaast hebben wij nauwe contacten met de wijkagent. Deze komt geregeld even de school in zodat 9 
ouders en kinderen weten dat er korte lijnen zijn tussen school en wijkagent. Dit is van belang omdat er met 10 
enige regelmaat akkefietjes binnen de school spelen die zijn ontstaan in de wijk. Deze zijn dan lastig op te 11 
lossen en het is erg prettig als de wijkagent hierbij als intermediair kan fungeren. 12 

Naast onze school is het Albeda College gehuisvest. Met regelmaat hebben wij stagiaires van het Albeda in 13 
onze school. 14 

Daarnaast zijn er nauwe banden met de Pelgrimkerk. De dominee komt een aantal keer per jaar 15 
gastlessengeven aan onze groepen. Daarnaast betrekken wij hem soms bij ingrijpende gebeurtenissen 16 
zoals het overlijden van een ouder of kind. 17 

We hebben een goede samenwerking met speeltuin Varkenoord. Onze leerlingen komen hier geregeld na 18 
schooltijd maar ook wel eens onder schooltijd. In of vanuit de speeltuin worden veel activiteiten 19 
georganiseerd waarbij wij soms ook kunnen mee participeren. De jaarlijkse avondvierdaagse is hier een 20 
voorbeeld van. 21 

Vanuit sport en recreatie Rotterdam worden veel sportevenementen georganiseerd waaraan onze leerlingen 22 
mee doen. Daarnaast proberen wij de banden met de sportclubs in de omgeving nauw te houden. Zo 23 
hebben wij een aantal van hen uitgenodigd om clinics te geven op onze sportdag zodat we hen meer 24 
bekendheid geven en mogelijk de deelname aan een sportclub kunnen verhogen.  25 

Buurt en Speeltuin Werken zit tegenover onze school. Voor bepaalde activiteiten huren wij spullen bij hen. 26 

 27 

VO scholen 28 

Onze groep 8 leerlingen gaan met name naar de volgende scholen voor Voortgezet Onderwijs: 29 

 Farel college 30 
 Calvijn Juliana 31 
 Calvijn Vreewijk 32 
 Calvijn Groene Hart 33 
 Focus beroepsacademie 34 
 Edudelta 35 
 Palmentuin 36 
 Veenoord 37 
 Olympia college 38 
 STC 39 
 Grafisch Lyceum 40 

 41 

 42 

 43 

 44 
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 45 

 46 

Elk schooljaar brengen wij een bezoek aan het Farelcollege. Van Calvijn, Focus beroepsacademie en 47 
Edudelta komen ze vaak informatie geven aan de groep. Het Farelcollege komt elk jaar voor een warme 48 
overdracht naar school. Tijdens deze overdracht worden tevens de leerlingen besproken die wij het jaar 49 
ervoor hebben verwezen om zo de voortgang in de gaten te houden. 50 

Daarnaast zal er een samenwerking gestart worden met het Calvijn voor de meerbegaafde leerlingen. Zij 51 
zullen op het Calvijn een pregymnasium kunnen gaan volgen. 52 

 53 

Bedrijfsleven: 54 

Wij stimuleren binnen de school de samenwerking met het bedrijfsleven en met name de oriëntatie op de 55 
loopbaanontwikkeling in de groepen 7 en 8. 56 

Hiervoor maken wij in groep 8 gebruik van Talentenwijzer. Dit is een lessenserie voor de groepen 7 en 8 57 
over beroepen en talenten in de Wetenschap en Technologie. Hierover is al geschreven onder Kind 58 
Centraal; loopbaanleren  59 

Tevens stimuleren wij de samenwerking met het bedrijfsleven om hiermee de oriëntatie op het werkveld 60 
voor de groepen 7 en 8 te vergroten. Wij willen hierbij aansluiten bij de uitstroom van onze leerlingen zodat 61 
de aansluiting reëel is. Omdat veel van onze leerlingen terecht komen in de bouw, de haven of de 62 
detailhandel, proberen wij hier zoveel als mogelijk op aan te sluiten. De groepen 7 en 8 doen daarom mee 63 
aan Portrangers, Shell Eco Marathon en de bezoeken in het kader van Bouwend Nederland. 64 

 65 

Beleid nieuwe media 66 

Het gebruik van het internet, e-mail en mobiele telefoons als informatie- en communicatiemiddel is iets van 67 
deze tijd. Het zijn zaken die leerlingen onder de knie moeten krijgen om in de huidige maatschappij mee te 68 
kunnen draaien. Het is zaak dat leerlingen leren welke omgangsnormen er gehanteerd worden bij deze 69 
informatie- en communicatiemiddelen en hoe deze gebruikt moeten en kunnen worden. Daarom wijzen wij 70 
onze leerlingen hierop tijdens de lessen en daar buiten. In de bovenbouw worden lessen gegeven door 71 
externe over onder andere cyberpesten. 72 

Mochten zich situaties voordoen waarbij wij bemerken dat voornoemde middelen onjuist gebruikt worden, 73 
dan zullen wij de leerlingen hierop aanspreken en ouders op de hoogte stellen. 74 

Binnen de groepen is de afspraak dat mobiele telefoons, op eigen risico, mee naar school mogen worden 75 
genomen maar dat deze tijdens de les wel uit zijn. 76 

Middels deze nieuwe vormen van media proberen wij onszelf als school ook extra te profileren. Wij hebben 77 
een website en een facebook pagina welke regelmatig gebruikt wordt om activiteiten of 78 
wetenswaardigheden met ouders te delen. Facebook wordt dan ook regelmatig door ouders bezocht en 79 
gevolgd. 80 

Daarnaast zijn wij in het schooljaar 2015-2016 gestart met een pilot “klasbord”. Uit de 81 
oudertevredenheidspeiling is naar voren gekomen dat ouders deze app zeer actief gebruiken en 82 
waarderen. Wij zullen ons begin schooljaar 2016-2017 beraden op het gebruik van deze app of een andere 83 
app die wellicht nog meer mogelijkheden heeft om zaken met ouders te delen. Hierbij valt te denken aan 84 
het verspreiden van nieuwsbrieven, algemene informatie enzovoort. 85 

 86 

 87 
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                                                                                                                                                                                                                                           88 
 Organigram 89 
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 124 

Organisatie 125 

De school kent de volgende taken en functies: 126 

 Directeur 127 
 Adjunct-directeur 128 
 (vak)Leerkrachten 129 
 Intern begeleiders 130 
 Bouwcoördinatoren 131 
 Schoolmaatschappelijk werkster 132 
 Administratief medewerkster 133 
 Conciërge 134 
 Interne Opleidingscoach 135 
 Hbo coach/voor- en vroegschoolcoördinator 136 
 Medewerkster ouderbetrokkenheid 137 

 138 

  De school wordt aangestuurd door de directeur. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang 139 
van zaken, het onderwijs, het personeelsbeleid en de bedrijfsvoering en financiën. 140 

De adjunct-directeur heeft eigen, zelfstandige taken, waarvan enkele elkaar overlappen. De 141 
directie heeft eenmaal per week overleg over de afstemming. 142 

De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de zorgstructuur en de uitvoering hiervan. Zij 143 
opereren zelfstandig en hebben eenmaal in de twee weken overleg met de directie over de 144 
ontwikkelingen van hun werk en over de kinderen en leerkrachten. 145 

 146 

Per maand wordt er driemaal vergaderd; tweemaal als bouw o.l.v. de bouwcoördinatoren en 147 
eenmaal als team o.l.v. de directeur. In de vierde week staat er altijd een 148 
onderwijsontwikkelingsthema op de planning. 149 

 150 

R.I.E. en MTP 151 

Beide onderzoeken en peilingen geven geen aanleiding tot een bijstelling van de planning. 152 

Zie “Vakmanschap en Meesterschap”. 153 

 154 

  155 

 156 

 157 

 158 

 159 

   160 

 161 

 162 

 163 
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  164 

Taakverdeling 165 

 Directeur Adjunct-directeur Administratie/IB 

   

Budgetbewaking, alle 
financiële zaken, behalve 
schoolfonds, bijv. subsidies, 
ICT, onderwijsleerpakket, 
gebouw, interieur, 
onderwijsmateriaal, tel, 
kopiëren, lumpsum 

Div. roosters: Plein, 
Aanwezigheid, Groepsindeling, 
Jaarkalender etc. 

Coördinatie jaarbestelling 

Alle buitenschoolse afspraken 
en vergaderingen, o.a. Forum, 
wijknetwerk, Passend 
Onderwijs etc. 

 Gymaanvraag en 
zwemaanvraag, zwembriefjes 

Schooljaarverslag 

Onderwijskundig beleid, 
planning 

Contacten Luizenmoeders Kalender personeel en ouders 

Financieel beleid, planning Personeelsinformatieboekje Prognoses aantal lln, kleuters 

Personeelsbeleid, planning 
(o.a. ook formatie en 
groepsindeling) 

Schoolgids Post halen 

Conflicthantering collega’s 
met ouders, kinderen, 
schorsen etc. 

Ov-kaarten Collega’s informeren over nieuwe 
onderwijskundige ontwikkelingen 

Taakbelasting- en beleid Schooljaarverslag Onderwijskundige verantwoording 
Inspectie en bestuur 

Facilitering materieel Schoolplan 2016 - 2020 Eten ouderavond 

Voorbereiden, leiden 
teamvergaderingen 

Voorbereiden, incidenteel leiden 
van teamvergaderingen 

Kerstpakketten 

Collega’s informeren over 
nieuwe onderwijskundige 
ontwikkelingen 

Oudercommissie, bijwonen 
vergaderingen 

 

Absentie 

Verantwoordelijk voor de 
identiteit 

Jaarplanning Personeelsmutaties 

Onderwijskundige 
verantwoording Inspectie en 
bestuur 

Inschrijvingen Leerlingadministratie 
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Functioneringsgesprekken Oudercommissie 

 

 

Beoordelingsgesprekken Kerstpakketten  

Verantwoordelijk voor het 
vormgeven van 
opbrengstgericht onderwijs  

  

In- uitgaande post   

Schriftelijke communicatie 
naar ouders 

  

Inhoud van de 
personeelsdossiers 

Post halen  

Interne/externe sollicitaties Collega’s informeren over 
nieuwe onderwijskundige 
ontwikkelingen 

 

Aanname beleid leerlingen Onderwijskudige verantwoording 
Inspectie en bestuur 

 

Verlofaanvragen etc. Klassenconsultaties Klassenconsultaties 

Tso Personeelsbeleid, planning (o.a. 
ook formatie en groepsindeling) 

Personeelsbeleid, planning (o.a. 
ook formatie en groepsindeling) 

Verzuim Functioneringsgesprekken Functioneringsgesprekken 

Mr bijwonen Doelstellingsgesprekken Doelstellingsgesprekken 

Klassenconsultaties 
Agenda teamvergadering 

Schoolfonds (geld van ouders): 

O.a. Schoolreis, Sinterklaas, 
kerst, Pasen, Sportdagen etc. 

Info-brief ouders 
Fotograaf 

Rooster rapportavonden 

Agenda teamvergadering 
Verzuim  

Schoolgids 
  

Schooljaarverslag 
  

Schooljaarplan 2012 - 2016 
  

Inschrijvingen 
  

 
  

Doelstellingsgesprekken 
  

 166 
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            167 

Arbobeleid 168 

 De grondslag voor het Arbobeleid binnen het onderwijs is terug te vinden in de Arbowet en het 169 
 Arbeidsomstandighedenbesluit die regels en aanwijzingen bevatten voor het beleid ten aanzien 170 
 van de veiligheid, gezondheid en het welzijn op onze school. De Arbowet verplicht scholen een 171 
 Arbobeleid te voeren. Het arbeidsomstandighedenbeleid is erop gericht gevaren en risico’s 172 
 voor veiligheid, gezondheid of welzijn van leerlingen en medewerkers te minimaliseren. 173 

 Risico’s zijn in de risico-inventarisatie en –evaluatie 2015 opgenomen. 174 

 In het voorjaar van 2015 zijn de risico’s in een risico-inventarisatie en -evaluatie in kaart gebracht 175 
 door middel van de Algemene Schoolvragenlijst (ASV). Informatie wordt ook verkregen door 176 
 melding en registratie van ongevallen en het ziekteverzuimbeleid.  177 
 De aldus verkregen gegevens worden gebruikt om het plan van aanpak op te stellen.  178 
 In het plan wordt met een tijdpad aangegeven welke risico’s bij voorrang worden aangepakt en 179 
 wie hiervoor verantwoordelijk is.  180 

   In de praktijk betekent dit dat iedere werknemer een ergonomisch verantwoorde werkplek heeft,  181 

 een goede stoel, een ruimte met voldoende ventilatiemogelijkheden, een veilige werkomgeving, 182 
 een eerlijke werk- en rust verdeling. Alle werknemers zijn bhv gecertificeerd (2016). 183 

     Daarnaast zal er in 2016 een digitaal veiligheidsplan komen. 184 

 185 

 186 

 187 

 188 

 189 

 190 

 191 

 192 

 193 

 194 

 195 

  196 

 197 

 198 

 199 

 200 

 201 

 202 

 203 

 204 

 205 
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 206 

 Verzuim 207 

 208 

Verzuim Basis 

    

Bedrijfsnaam PCBORdamZuid 

    

Gekozen verslagperiode 01-03-2013 t/m 23-03-2016 

Organisatorische 

eenheid/eenheden 

Prinses Margrietschool voor p.c. basisonderwijs 

In/exclusief Vangnet Inclusief 

Uitgesplitst Locatie/vestiging 

Datum 23-03-2016 15:21:19 
 

  

Organisatorische 
eenheid 

ZVP 
ZMF GZVD FTE WN 

1e jaar 2e jaar Totaal 

  

Prinses 
Margrietschool 
voor p.c. 
basisonderwijs 

 

3,36 % 0,00 % 3,36 % 0,55 8,0 19,36 42,0 

  

Totaal 'Prinses 

Margrietschool 
voor p.c. 
basisonderwijs' 

 

3,36 % 0,00 % 3,36 % 0,55 8,0 19,36 42,0 

 

Toelichting gebruikte afkortingen en symbolen: 

ZVP = ZiekteVerzuimPercentage 

ZMF = ZiekteMeldingsFrequentie 

GZVD = Gemiddelde ZiekteVerzuimDuur 

FTE = Beschikbare arbeidscapaciteit (Full Time Equivalent) 

WN = Aantal WerkNemers 
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 209 

Het verzuimpercentage van de werknemers op de school ligt over de afgelopen 3 jaar op 3,36%. 210 

De directie is tevreden over dit lage, gemiddelde verzuim. 211 

 212 

Oorzaken kunnen worden gezocht in: 213 

 Een goede werksfeer 214 
 Een hecht team 215 
 De wetenschap dat er geen vervanging is, waarvan het gevolg is dat collega’s extra 216 

worden belast. 217 
 Iedere dag telefonisch contact met betrokkene 218 
 Betrokkene zelf, telefonisch ziek laten melden 219 
 Aangepaste werktijden aanbieden als gezondheid een beperkende factor is 220 
 Uitgaan van wat een medewerker nog wel kan. 221 

 222 

Werkbeschrijving functionarissen 223 

De Prinses Margrietschool kent de volgende functies: directeur, adjunct-directeur, (vak) leraar, 224 
intern begeleider, bouwcoördinator, senior leraar, voorschoolleidster, conciërge, medewerker 225 
ouderbetrokkenheid, administratief medewerkster en een schoolmaatschappelijk werkster. 226 

Voor de specifieke werkbeschrijving verwijs ik u naar de bijlage. 227 

 228 

Medezeggenschapsraad 229 

Wat is het doel van een medezeggenschapsraad (MR)? De Wet Medezeggenschap op Scholen             230 
WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is 231 
wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het 232 
orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, worden 233 
vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een 234 
standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de 235 
belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht. Het doel is dat 236 
belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigt. De 237 
MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij 238 
school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren.  239 

 240 

Hoe is de medezeggenschapsraad samengesteld?  241 

De MR bestaat uit ouders en personeelsleden, indien mogelijk in een gelijke verhouding.  242 

De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op onze school bestaat de MR uit 3 ouders 243 
en 3 personeelsleden. Er wordt zes maal per schooljaar vergaderd. De MR kent een voorzitter 244 
en een secretaris. De directeur is vaak aanwezig tijdens de vergaderingen, maar neemt geen 245 
zitting in de MR. 246 

  247 

 248 

 249 

 250 
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 251 

Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad?  252 

Een MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht.  253 

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:  254 

 •  Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;  255 
 •  Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan;  256 
 •  Het schoolreglement;  257 
 •  Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn.  258 

 259 

   De MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:  260 
 •  Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag;  261 
 •  De taakverdeling binnen de schoolleiding;  262 
 •  Het vakantierooster;  263 
 • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school,  264 

 265 

    Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de ouderleden. De 266 
    oudergeleding heeft instemmingbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan, zoals:  267 

 •  verandering van grondslag van de school;  268 
 •  vaststelling van de schoolgids;  269 
 •  vaststelling van de onderwijstijd;  270 
 •  de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussen schoolse opvang.  271 

 272 

Voor-, tussen- en naschoolse opvang 273 

Sinds 2015 heeft onze school een samenwerkingsverband gesloten met Mundo. Mundo is een 274 
organisatie die zich bezig houdt met voor-, tussen- en naschoolse opvang.  275 

Mundo organiseert voor ons de voor- en naschoolse opvang binnen de school. Zij huren een 276 
ruimte, die is omgebouwd als naschoolse voorziening. Van 07.00 uur tot 08.20 uur en van 15.15 277 
tot 18.30 uur kunnen de kinderen bij ons worden opgevangen. 278 

 279 

De opvang tussen de middag wordt georganiseerd door de Medewerker Ouderbetrokkenheid, 280 
met behulp van een aantal extern opgeleide ouders en andere gediplomeerde krachten.  281 

 282 

 283 

 284 

 285 

 286 

  287 
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Beleidsvoornemens      Kinderen centraal                                                                                        

Verbeteronderwerp                                  Wat is het 
uiteindelijke doel 
dat u wilt 
bereiken en 
wanneer?                                           

Prestatie-indicator  

Waaruit blijkt dat het 
doel wordt  bereikt en 
hoe en wanneer wordt 
dat gemeten? 

 

Beschrijving 
activiteiten 
waarmee u de 
verbeterdoelen wilt 
bereiken       (wie 
doet wat, wanneer 
en hoe) 

Evaluatie   
(Op welke momenten en 
met welk instrument 
bepaalt u de voortgang 
en resultaten van de 
verbeter-activiteiten)                                           

Borging      
Hoe zorgt u ervoor dat de 
bereikte resultaten een 
duurzaam karakter 
hebben?                                            

Borging samenwerking 
SPIJ en doorgaande lijn  
groepen 0-2 

De doorgaande lijn 
vanaf groep 0-2 
moet geborgd 
worden en waar 
nodig 
geoptimaliseerd. 

Evaluatie PVA n.a.v. 
CSA. 

Evaluatie in de 
bouwvergaderingen en 
directie/IB overleg. 

Cyclisch terug laten 
komen op de 
bouwvergaderingen 

1 maal per jaar 
evaluatie PVA 

Cyclische inplannen 
van overleg met SPIJ 

Bouwvergaderingen 

Evaluatie PVA 

Overleggen SPIJ 

PVA n.a.v. CSA 0-2 

Continuering van 
leertijduitbreiding van 
minimaal 1,5 uur per 
week 

Meer tijd voor 
rekenen, taal en 
lezen. 

Analyse van de 
toetsgegevens 

 

Leertijduitbreiding die 
wordt ingezet door de 
eigen leerkracht 

Tweejaarlijks analyseren 
van de toetsgegevens 
.Aanpassing van inzet 
formatie en 
onderwijsaanbod naar 
aanleiding van analyse 
toetsgegevens 

PVA 2015-2019 

 

  

In de tabel staan de beleidsvoornemens van PCBO en van de school beschreven. Elk jaar een kopie van het schooljaarverslag (waarin evaluatie en 
beleidsvoornemens per domein staan beschreven) toevoegen. Na vier jaar vormt dit de basis voor het nieuwe schoolplan. 
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Continuering en 
uitbreiding van het 
loopbaanleren/ 
oriëntatie op de 
arbeidsmarkt 

Samenwerking met 
het bedrijfsleven 
en hiermee de 
oriëntatie op het 
werkveld  voor de 
groepen 7 en 8 
vergroten. 
Aansluiten bij de 
uitstroom van onze 
leerlingen zodat 
deze reëel is. 
Werkvelden haven, 
bouw en 
detailhandel.  

Door terugkoppeling in de 
vergadering, met de 
leerkracht en de partners 
zelf. Dit vindt plaats nadat 
een activiteit heeft 
plaatsgevonden. 

Bouwend Nederland 

Port Rangers 

Talentenkijker 

Shell 

 

Terugkoppeling in de 
vergadering 

Evaluaties met partners 

PVA 2015-2019 

Continuering en 
verbetering inzet 
passend Onderwijs en 
samenwerking PPO. 

Levend houden van het 
SOP zodat deze blijft 
aansluiten bij de praktijk 

In de komende 
schooljaren wordt 
het Passend 
Onderwijs zoals wij 
dit nu kennen 
verder 
geoptimaliseerd. Er 
zal meer 
duidelijkheid komen 
over welke partij, 
welke stappen 
onderneemt binnen 
de zorgstructuur. 

Het SOP is een 
levend document 
en zal jaarlijks 
worden 
geëvalueerd en 
waar nodig 
aangepast. In het 
schooljaar 
2016/2017 wordt er 
een wijkplan 

Jaarlijkse evaluatie SOP 

Evaluatie samenwerking 
PPO  

Overleg: 

PPO 

IB 

Directie 

Team 

SOP wordt jaarlijks 
geëvalueerd en waar nodig 
aangepast 

De samenwerking met PPO 
wordt per kwartaal 
besproken in het directie/IB 
overleg 

PVA 2015-2019 
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opgesteld. 

Borging gebruik 
methodes  

Borging van de 
vakgebieden 
rekenen, taal, 
technisch lezen, 
begrijpend lezen, 
woordenschat en 
Engels  

Alle leerkrachten 
voeren de lessen 
van de 
bovengenoemde 
vakgebieden 
voldoende/goed uit 
volgens de 
methoden en de 
kijkwijzers. 

 

Elke leerkracht 
krijgt verspreid 
over het jaar 
minimaal drie 
consultaties van 
directie, IB of 
derden. Hierbij 
wordt altijd 
gekeken naar 
methodegebruik en 
de uitvoering van 
het DIM. voor het 
vakgebied 
rekenen, taal, 
begrijpend lezen 
en technisch lezen. 

Bespreking in de 
bouwvergaderingen. Met 
de nadruk op de 
leerlijnen, de doorgaande 
lijnen en de ( minimum) 
doelen.  

De cyclus is zo 
opgebouwd dat de 
vakgebieden rekenen, 
taal en technisch 
lezen/begrijpend lezen 
één keer per drie/vier 
maanden terugkomen. De 
vakken woordenschat en 
Engels komen om de 
twee maanden terug. 

Beoordeling van lessen 
als voldoende wanneer 
80% van de punten op de 
kijkwijzer als voldoende 
worden aangemerkt. 

 

Eén of meerdere 
consultaties van directie, 
IB of derden.  

Terugkoppeling in de 
bouwvergaderingen 

  

Gemaakte afspraken 
komen in het 
handboek 
Margrietschool. 

Uitkomsten van 
verslaglegging, en 
terugkoppeling naar 
aanleiding van de 
consultaties 

Terugkoppeling in de 
bouwvergadering 

Nabespreking consultaties 

PVA 2015-2019 

Borging en verbetering 
van data analyse en de 

Leerkrachten 
hebben kennis van 

Toetsbesprekingen in het 
team en tijdens 

Leerkrachten voeren 
de methodiek uit in 

Terugkoppeling in de PVA 2015-2019 
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vertaling naar de praktijk het drieslag leren 
en zetten dit in 
binnen het 
onderwijsaanbod ( 
verlengde 
instructie). 

Leerkrachten 
kunnen specifieker 
de toetsen 
analyseren. De 
analyse leidt tot 
een beredeneerd 
leerstofaanbod 
voor de groep en 
de individuele 
leerlingen. 

Leerkrachten 
hebben kennis van 
de leerlijnen 
kunnen deze 
inzetten in het 
bepalen van het 
leerstofaanbod. 

Leerlingen worden 
betrokken in het 
stellen van eigen 
doelen waardoor 
eigenaarschap 
ontstaat en de 
intrinsieke motivatie 
stijgt.  

Leerkrachten 
kunnen de doelen 
samen met de 
leerlingen stellen, 
monitoren en 
afstemmen 

doelstellingengesprekken 

 

Overleg directie/IB 

de groepen. 

IB en directie houden 
vinger aan de pols in 
de overleggen en de 
bouwvergaderingen. 

Bij de 
toetsbesprekingen 
worden de gegevens 
teambreed bekeken 
en geanalyseerd. 

CITO LVS uitslagen 
Midden en Eind laten 
vorderingen zien 

 

bouwvergaderingen 

IB/Directie overleg 

Toetsvergaderingen 
teambreed 

Doelstellingengesprekken 
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Bibliotheek op school Uitdagende 
leesomgeving 
bieden waardoor 
leerlingen het 
leesniveau wordt 
verhoogd. 
Leerlingen met een 
normale 
leesontwikkeling is 
dit AVI plus. Bij 
leerlingen met een 
beperkte 
leesontwikkelingen 
houden wij AVI E5 
als doel.  

Het project BoS 
wordt 
gecontinueerd. 

Er is ambulante tijd 
beschikbaar voor 
de leescoördinator. 

Het leesplan wordt 
elk jaar 
geëvalueerd en 
waar nodig 
aangepast. 

Uiteindelijk doel is 
het creëren van 
een 
schoolbibliotheek. 

AVI/DMT toetsen LVS 

 

Evaluatie leesplan 

 

Evaluatie leesmonitor 

Elk kwartaal wordt 
BoS besproken in de 
bouwvergadering 

Technisch lezen komt 
een maal per 
kwartaal terug op de 
bouwvergadering 

Aan het einde van 
het jaar wordt het 
leesplan geëvalueerd 
en waar nodig 
aangepast 

De Monitor wordt 
jaarlijks afgenomen 
en geëvalueerd.  

Evaluaties welke worden 
opgenomen in het leesplan 
en PVA 

PVA 2015-2019 

Leesplan 

Continering en 
verdieping van de 
plusklas 

Samenwerking met 

Leerlingen uit de 
groepen 4-8 
kunnen deel 
nemen aan de 

Evaluaties plusklas Tweejaarlijkse 
evaluaties plusklas 
en samenwerking 
externe partijen 

Evaluaties vinden plaats 
tijdens de terugkoppelingen 
in de bouwvergaderingen 
zoals hierboven genoemd. 

PVA 2015-2019 
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Calvijn voor Pre 
Gymnasium 

plusklas. 

Er wordt een 
samenwerking 
opgestart met het 
Calvijn zodat 
leerlingen naar het 
pre gymnasium 
kunnen. 

Daarnaast vindt evaluatie 
plaats door de gesprekken 
met IB, directie en externe 
partijen 

Continuering werken 
met de Rotterdamse 
plaatsingswijzer  

Continuering 
werken met de 
Rotterdamse 
plaatsingswijzer 

Alle leerlingen zijn tijdig 
verwezen en in 
onderwijstransparant 
gezet. Alle leerlingen 
hebben uiterlijk na de 
derde plaatsingsronde 
een VO school gevonden. 

Interne evaluatie na 
plaatsing tussen 
directie/IB en 
leerkracht groep 8 

Eventuele aanpassingen 
worden opgenomen in het 
PVA en handboek 

PVA 2015-2019 

Implementatie nieuwe 
methode Sociale 
Competenties 

Implementatie 
nieuwe methode 
Sociale 
Competenties 

Eventuele 
aanpassing 
gedragsprotocol 

De methode Leefstijl eind 
2016-2017 volledig 
ingevoerd. Leerkrachten 
kunnen de methode goed 
hanteren. 

In het handboek zijn 
nieuwe afspraken 
vastgelegd over het 
gebruik van de methode. 

Er is een besluit genomen 
over het wel dan niet 
continueren van het 
gebruik vd gele en rode 
kaarten. Het 
gedragsprotocol is waar 
nodig aangepast 

Evaluaties met 
externe, IB, directie 
en team naar 
aanleiding van de 
consultaties en de 
studiebijeenkomsten. 

 

De werkwijze wordt 
opgenomen in het 
handboek. 

 

Eventuele aanpassingen 
aan het gedragsprotocol 
worden opgenomen in het 
gedragsprotocol. 

In het PVA wordt een 
nadere uitwerking gemaakt 
van de implementatie. 

PVA 2015-2019 

Gedrags 

protocol 

Handboek 
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Beleidsvoornemens              Ouders als partner                                                                                     

Verbeteronderwerp                                   Wat is het 
uiteindelijke doel 
dat u wilt bereiken 
en wanneer?                                           

Prestatie-indicator  

Waaruit blijkt dat 
het doel wordt  
bereikt en hoe en 
wanneer wordt dat 
gemeten? 

 

Beschrijving activiteiten 
waarmee u de 
verbeterdoelen wilt 
bereiken       

 (wie doet wat, wanneer 
en hoe) 

Evaluatie  

(Op welke 
momenten en met 
welk instrument 
bepaalt u de 
voortgang en 
resultaten van de 
verbeter-
activiteiten)                                           

Borging      

Hoe zorgt u ervoor dat de bereikte 
resultaten een duurzaam karakter 
hebben?                                            

Ouders betrekken bij 
het beleid van de 
school en ze leren 
hun kind educatief te 
ondersteunen 

Educatief 
partnerschap, dat 
leidt tot hogere 
opbrengsten en 
lerende kinderen.  

 

 

De regiegroep blijft 
in tact, waardoor het 
onderwerp niet van 
de agenda verdwijnt 

- 6 maal per jaar 
regiegroep ouders 
- Leervraag in de 
Nieuwsbrief 
- 
Kennismakingsgesprekken 
voor de groepen 0 t/m 8 
- Inloop voor de groepen 0 
t/m 4, tweemaal per week, 
waarbij ouder gericht met 
de kinderen spelen 
- Thema spelend Leren, 
waarbij de medewerker 
Ouderbetrokkenheid a.d.v. 
de  door de gemeente 
beschikbaar gestelde 
educatieve spellen ouders 
leert te spelen. 
- driemaal per jaar open 
lessen voor de groepen 5 
t/m 8 
- Vaderweek 

6 maal per jaar 
regiegroep (deze 
bestaat uit ouders 
en leerkrachten en is 
opgericht n.a.v. het 
traject 
Ouderbetrokkenheid 
3.0) 

Plan van Aanpak 15/17 en 
schooljaarverslag 

Ouders manifesteren 
zich als 
ambassadeurs in de 
wijk 

Sterker laten zien 
wat we in 

Het doel is de school 
nog meer letterlijk en 
figuurlijk zichtbaar te 
maken binnen de 
wijken Sportdorp en 
Kreekhuizen. Uit de 
peilingen blijkt dat 

We zien een 
toenamen van het 
aantal lln., in de 
volle breedte. Ook 
het aantal kinderen 
dat via de psz 
doorstroomt naar 

- Vlag en bord aan de rand 
van de school/straat 

- Open lessen, waardoor 
ouders zien hoe zij hun 
kind het best kunnen 
ondersteunen 

- Lln.telling 

- Ouderpeiling 

- Regiegroep 

Plan van Aanpak 15/17 en 
schooljaarverslag 
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onderwijskundig 
opzicht in huis 
hebben 

daar nog winst is te 
behalen  

onze basisschool 
stijgt. De school is 
zichtbaar en positief 
in het nieuws. 

- Ouders als ambassadeur 
een taak geven, 
bijvoorbeeld in gesprekken 
met nieuwe ouders 

- Ouders nemen deel in het 
identiteit vraagstuk van de 
school: wie willen we zijn, 
wat willen we uitdragen 

- Minimaal een maal per 
week een vermelding op 
Facebook 

- PR groep met ouders en 
leerkrachten 

Regiegroep 
Ouderbetrokkenheid 
3.0 in stand houden 

De regiegroep, 
bestaande uit ouders 
en leerkrachten is 
opgericht aan de 
vooravond van het 
traject 
ouderbetrokkenheid 
3.0. Na het behalen 
van het keurmerk, is 
besloten de groep in 
stand te houden, om 
het beleid “ouders 
als partner” te 
kunnen borgen en 
uit te bouwen. 

Grotere 
betrokkenheid bij de 
activiteiten die de 
school in 
samenspraak met 
de ouders 
organiseert.  

In het beleidsplan 
staan in absolute 
percentages de 
opkomst van 
ouders, verspreidt 
over alle 
onderdelen. 

Zie boven - Lln.telling 

- Ouderpeiling 

- Regiegroep 

Plan van Aanpak 15/17 en 
schooljaarverslag 

      

Gericht blijven 
inzetten van 
medewerker 
ouderbetrokkenheid 

 

Zij is de spil van dit 
beleid. Zonder deze 
functie is dit beleid 
nauwelijks uit te 
voeren. Het doel is 

Dat is te zien aan 
het aantal ouders 
dat zich op school 
laat zien op de 
diverse 

Zie boven 

Het complete overzicht van 
de activiteiten van de MOB 
is te vinden in de bijlage. 

- Lln.telling 

- Ouderpeiling 

- Regiegroep 

Plan van Aanpak 15/17 en 
schooljaarverslag 
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om nieuwe ouders 
snel te laten 
participeren binnen 
de school: Thuis, 
passief als educatief 
betrokken bij de 
ontwikkeling van het 
kind, of actief als 
deelnemer van de 
open lessen, 
inloopochtenden etc. 

contactmomenten. 
Een goede 
ouderbetrokkenheid 
heeft een 
aanzuigende 
werking op andere 
ouders 

Ouderanalyse vve 
omzetten in gericht 
beleid bij de 
onderbouw 

Het doel is dat de 
leidsters met hun 
activiteiten kunnen 
aansluiten bij de 
ouders en de 
kinderen. Dit leidt tot 
een goed 
beredeneerd 
aanbod. 

Het leidt tevens tot 
een hogere 
educatieve 
ouderbetrokkenheid. 

Door het 
beredeneerde 
passende aanbod 
zijn leerkrachten 
beter in staan om 
situaties aan te 
bieden waarin er 
werkelijk met een 
doel geleerd wordt. 
Als je een doel kunt 
stellen, kan je 
tijdens de evaluatie 
ook nagaan of het is 
behaald.  

De aangeboden activiteiten 
tijdens de inloop en de 
lessen. 

Zie verder bijlage 
ouderanalyse 

Deze werkwijze 
wordt geëvalueerd in 
het geplande, 
maandelijkse 
overleg tussen de 
directie en de hbo 
coach 

Plan van Aanpak 15/17 en 
schooljaarverslag 
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Beleidsvoornemens                         Vakmanschap is meesterschap                                                                           

Verbeteronderwerp                                   Wat is het 
uiteindelijke doel dat 
u wilt bereiken en 
wanneer?                                           

Prestatie-indicator  

Waaruit blijkt dat het 
doel wordt  bereikt en 
hoe en wanneer wordt 
dat gemeten? 

Beschrijving 
activiteiten 
waarmee u de 
verbeterdoelen wilt 
bereiken        

(wie doet wat, 
wanneer en hoe) 

Evaluatie   

(Op welke momenten 
en met welk instrument 
bepaalt u de voortgang 
en resultaten van de 
verbeter-activiteiten)                                           

Borging      

Hoe zorgt u ervoor 
dat de bereikte 
resultaten een 
duurzaam karakter 
hebben?                                            

Analyse opbrengsten Begrijpend 
Lezen, invoering nieuwe 
methode 

De opbrengsten voor 
begrijpend lezen blijven 
achter bij de andere 
vakgebieden. Het doel 
is minimaal de 
inspectienorm, 
schoolbreed, te 
behalen. 

Opbrengsten 
Citotoetsen 

O.l.v. de organisaties 
Oog voor Leren 
(Carolien van Dijk) en 
CED (Ernst Keijzers) 
volgt het team een 
traject waarin zij 
leren opbrengsten te 
evalueren en te 
analyseren. 
Vervolgens wordt 
geleerd hoe er met 
deze gegevens beter 
en effectiever 
onderwijs gegeven 
kan worden.  

Inhoudelijk worden 
de leerkrachten 
geschoold in de 
nieuwste Begrijpend 
Leestechnieken en 
het implementeren 
van een nwe 
methode 

Klassenconsultaties, 
groeps- en 
handelingsplannen, 
doelstellingsgesprekken, 
Citotoetsen 

Zie plan van Aanpak 

Uitbreiden Plusklas naar groep 3 
en 4 en lln. uit de groepen 6,7 
en 8 laten instromen in Pre-
gymnasium of masterclass van 
het Calvijn 

We zorgen voor een 
passend aanbod voor 
meer- en 
hoogbegaafden lln. uit 
de onderbouw. 
Kinderen uit de 

Uit de analyse van 
toetsgegevens blijkt dat 
resultaten van de A – 
lln. niet altijd 
vastgehouden kunnen 
worden, doordat de 

Plusklas o.l.v. Eline 
Verhamme en div. lln 
naar Calvijn 
pregymnasium en 
masterclass. 

Opbrengsten toetsen Plan van Aanpak 15-
19 
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bovenbouw melden we 
aan op het 
Pregymnasium van 
Calvijn. Naast de 
Plusklas ontvangen zij 
op deze wijze een 
passend anbod. 

aandacht uitgaat naar 
de midden- en 
intensieve groep. Door 
deze inzet kunnen we 
dat aantoonbaar 
verbeteren middels de 
opbrengsten. 

Analyseren opbrengsten Taal 
“Oog voor Leren” 

In 2016 gestart met 
rekenen met dit zeer 
zinvolle traject. Dit 
wordt nu uitgebreid 
naar Taal. Het doel is 
de 
leerkrachtvaardigheden 
op dit onderdeel te 
vergroten, wat moet 
leiden tot hogere 
opbrengsten. 

Toetsgegevens Traject Oog voor 
Leren o.l.v. Carolien 
van Dijk 

Klassenconsultaties, 
groeps- en 
handelingsplannen, 
doelstellingsgesprekken, 
Citotoetsen 

Plan van Aanpak 15-
19 

Invoeren digitaal Portfolio Een digitaal portfolio, 
dat aansluit op groep 8 
en het VO en de 
plaatsingswijzer. 

Nov 2016: formeren 
werkgroep. 

 Mei 2017 format 
gereed. 

September 2017: groep 
7 start met vullen van 
portfolio 

Formeren werkgroep. 

Mei 2017: werkgroep 
presenteert eerste 
opzet. 

Juni: presentatie 
eindproduct en tijd 
voor kleine 
aanpassing. 

3 maal per jaar gepland 
op de 
bouwvergaderingen 

Borging opgenomen 
in PvA 15/19 

Invoeren methode Sociale 
Competentie en werk/ziens wijze 
binnen de school 

Het gericht werken aan 
burgerschapsvorming, 
normen, waarden en 
omgangsvormen, zodat 
de kinderen zich goed 
staande kunnen 
houden in een snel 
veranderende 

Minder meetbare 
incidenten, betere 
conflicthantering en 
oplossingsvaardigheden 
toepassen. 
Aantoonbare sterk 
pedagogisch en veilig 
leerklimaat. 

Werkgroep 
geformeerd o.l.v. 
Frank Theunissen 
van het Ced. In kaart 
gebracht: wat willen 
we en wat doen we 
al. 

Conclusie: nieuwe 

Geplande studiedagen, 
bouw- en 
teamvergaderingen. 

Borging opgenomen 
in PvA 15/19 
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maatschappij. 

Traject samen met de 
ouders implementeren. 

Zichtbaar op het lln. 
volgsysteem van de 
methode 

invalshoek, methode, 
werkwijze nodig. 

Frank helpt de school 
met het opzetten van 
een veilige 
leergemeenschap. 

Extra gelden middels subsidie 
(Leren Loont)) en prestatiebox. 

Optimale 
leeromstandigheden 
voor de kinderen, door 
het creëren van LTU 
en werkbare groepen 
van maximaal 31 lln. 

Door de hoge doelen 
die de school tot nu toe 
heeft bereikt en de 
ambitie die de school 
voor de komende jaren 
heeft, is LTU 
noodzakelijk om hieraan 
te kunnen voldoen. 

Leertijdverlenging 
van 2,0 uur per week, 
gegeven door eigen 
leerkrachten, die al in 
dienst zijn van de 
school en bestuur. 

Groepen onder de 32 
houden 

 

Leerkracht ambulant 
maken voor de 
Plusgroep 

Opbrengsten en 
Citotoetsen 

De LTU hanteren we 
voor het 4e jaar en is 
verankerd in ons 
lesrooster. De extra 
gelden en de 
bestemming, doelen 
en borging zijn 
opgenomen in het 
Plan van Aanpak 
15/19 

Uitbreiden 
Loopbaanotwikkelingsactiviteiten 

Door het aanbieden 
van lessen over en bij 
de haven en de Shell, 
zetten we lln. op het 
spoor zich in deze 
richting te interesseren 
en te ontwikkelen. 

Aantoonbaar aantal lln. 
dat een 
vervolgopleiding kiest 
richting deze sectoren 

Talentkijker 

Portrangers 

Shell Eco Marathon 

Loopbaangesprekken 

Aantoonbaar aantal lln. 
dat een vervolgopleiding 
kiest richting deze 
sectoren 

PvA 15/19 

Uitbreiding Curriculum met 
Techniek 

Schooljaar 17/18 
maakt techniek deel uit 
van het curriculum. 
Doel is kinderen zich te 
laten interesseren voor 
dit vakgebied. 

Opgenomen in het 
rooster op basis van 
projecten 

De kinderen maken 
kennis met 
verschillende 
techniek vormen en 
leren waarvoor ze 
toepasbaar zijn. 
Praktische lessen, 
waarin het gaat om 
het doen. 

Bouwvergaderingen PvA 15/19 
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Passend Onderwijs inbedden in 
de schoolorganisatie 

Iedere kind binnen de 
school of wijk een 
beredeneerd en 
passend  kunnen 
geven. 

De school heeft sinds 4 
jaar geen ll.naar het s.o. 
gestuurd. Veel kinderen 
werken binnen de groep 
met een aparte leerlijn, 
soms per vakgebied.  

 

Nauwkeurig 
analyseren  
toetsgegevens. 

Preventief hulp/ 
onderzoek 
organiseren via het 
netwerk  

Passend en 
beredeneerd aanbod 
realiseren. 

 

Eenmaal per twee 
weken dir/ib overleg 

6 maal per jaar PPO 
overleg met wijkscholen 
en 
wijknetwerkmedewerkers 
. 

PvA 15/19 

Invoeringsplan ppo.  

Onderwijs 
ondersteuningsplan 

In 2020 nieuwe reken- en 
taalmethode 

Aansluiten op de 
nieuwe ontwikkelingen 
op dit gebied. 

Implementeren nieuwe 
methoden. 

Schooljaar 2019 
werkgroep formeren.  

Analyseren en 
onderzoeken wat de 
school specifiek 
nodig heeft 

Onderwijsinhoudelijke 
teamvergaderingen, 
eenmaal per maand 

PvA 15-19 

Onderwijsontwikkelingen  “Leren 
in de 21e eeuw” volgen en waar 
mogelijk inbedden 

De school laten 
meegroeien naar de 
veranderende vraag 
van kennis en 
vaardigheden door de 
maatschappij. 

Moeilijk meetbaar, is 
geleidelijk proces 

ICT mogelijkheden 

Andere vaardigheden 
aanleren: 
onderzoeken, 
analyseren, binden 

We beschouwen 
Nederlands, Engels, 
rekenvaardigheid 
(inclusief wiskunde), 

digitale geletterdheid 
en burgerschap als 
verplichte onderdelen 
van het 
kerncurriculum. 

Dat omvat daarnaast 
kennis die leerlingen 

 Nog geen concrete 
borging 
instrumenten. 
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nodig hebben om de 
wereld te kunnen 

begrijpen en eraan bij 
te dragen. Om het 
onderwijs meer 
betekenis voor 
leerlingen te 

geven, hanteren we 
drie leerdomeinen: 
Mens & Maatschappij, 
Natuur & 
Technologie, Taal & 
Cultuur 

(actuele) ICT ontwikkelingen 
doorvoeren binnen de lessen 

Zinvolle, nieuwe en 
educatieve 
mogelijkheden 
invoeren voor een zo’n 
efficiënt mogelijke 
leeromgeving. 

Vormgeven digitaal 
portfolio 

Werken in de cloud 

Tablets 

16/17 schrijven nieuw 
ICT plan 

Aanstellen ICT 
coördinator 

Functionerings- en 
beoordelingsgesprekken 

Team- en 
bouwvergaderingen 

PvA 15-19 
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Beleidsvoornemens                          Externe oriëntatie                                                                          

Verbeteronderwerp                                   Wat is het 
uiteindelijke 
doel dat u wilt 
bereiken en 
wanneer?                                           

Prestatie-
indicator  

Waaruit blijkt 
dat het doel 
wordt  bereikt 
en hoe en 
wanneer wordt 
dat gemeten? 

Beschrijving 
activiteiten 
waarmee u de 
verbeterdoelen 
wilt bereiken        

(wie doet wat, 
wanneer en hoe) 

Evaluatie   

(Op welke 
momenten en 
met welk 
instrument 
bepaalt u de 
voortgang en 
resultaten van de 
verbeter-
activiteiten)                                           

Borging      

Hoe zorgt u ervoor dat de bereikte resultaten 
een duurzaam karakter hebben?                                            

Continuering samenwerking 
partijen in de wijk 

Continuering 
samenwerking 
partijen in de 
wijk 

De 
samenwerking 
met partijen 
verloopt soepel. 
Er is een relatie 
van wederzijds 
respect en er kan 
een beroep op 
elkaar worden 
gedaan. 

Met name directie, 
IB, 
bouwcoördinatoren 
hebben contact 
met de externe 
partijen. 

Rondom 
sportclubs hebben 
ook de 
gymdocenten 
contact met hen. 

Evaluatie naar 
aanleiding van 
activiteiten waarbij 
externe een rol 
hebben gespeeld 

Evaluaties 

Continuering contacten VO 
scholen 

Continuering 
contacten VO 
scholen 

Leerlingen 
krijgen door 
bezoeken en 
gastlessen 
voldoende 
informatie om 
een gedegen 
keuze voor een 
VO school te 
maken. 

 

Leerlingen 

IB 

Directie 

Leerkracht groep 8 

 

Evaluatie na de 
verwijzingsperiode 

Evaluatie vindt 
plaats na de 
verwijzingsperiode 

Evaluaties 
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worden middels 
een warme 
overdracht 
overgedragen 
naar de VO 
school 

Loopbaanleren Zie 
beschrijving 
Kind Centraal 

    

Nieuwe media Keuze voor 
ouder 
communicatie 
app 

Definitieve keuze 
voor bepaalde 
app voor de 
voorjaarsvakantie 
2017. 

Team en directie 
tijdens de 
vergadering. 

Peiling bij ouders 

Bespreking in het 
team 

Peiling ouders en evaluaties in teamvergadering. 
Mogelijke  aanpassingen in gebruik opnemen in 
het handboek. 
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Strategische doelen  

Prinses Margrietschool 

Te bereiken schooldoel 
en wanneer 

Prestatie-indicator 
(waaruit blijkt dat het 
doel wordt bereikt en 
hoe en wanneer wordt 
dat gemeten?) 

Evaluatie op welke 
momenten en met 
welk instrument 
bepaalt u de 
voortgang van de 
verbeteractiviteiten.  

Borging. Hoe zorg je ervoor 
dat het bereikte resultaat een 
duurzaam karakter heeft.  

We bieden een veilige school met een goed 
pedagogisch klimaat waar leerlingen welkom 
zijn. 

Implementatie nieuwe 
methode Sociale 
Competenties 

 

Eventuele aanpassing 
gedragsprotocol 

De methode Leefstijl is 
eind 2016-2017 volledig 
ingevoerd. 

 

Leerkrachten kunnen de 
methode goed hanteren. 
Dit wordt gemeten door de 
consultaties van directie/ib 
en externe trainer. 

 

In het handboek zijn 
nieuwe afspraken 
vastgelegd over het 
gebruik van de methode. 

 

Er is een besluit genomen 
over het wel dan niet 
continueren van het 
gebruik vd gele en rode 
kaarten 

 

Het gedragsprotocol is 
waar nodig aangepast 

Evaluaties met 
externe, IB, directie 
en team naar 
aanleiding van de 
consultaties en de 
studiebijeenkomsten. 

 

De werkwijze wordt 
opgenomen in het handboek. 

Eventuele aanpassingen aan 
het gedragsprotocol worden 
opgenomen in het 
gedragsprotocol. 

In het PVA wordt een nadere 
uitwerking gemaakt van de 
implementatie. 
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We behalen optimale resultaten bij elk kind door 
excellente instructiekwaliteit en een beredeneerd 
en passend aanbod in onderwijs en zorg. 

Leerkrachten hebben 
kennis van het drieslag 
leren en zetten dit in 
binnen het 
onderwijsaanbod ( 
verlengde instructie). 

Leerkrachten kunnen 
specifieker de toetsen 
analyseren. De 
analyse leidt tot een 
beredeneerd 
leerstofaanbod voor de 
groep en de individuele 
leerlingen. 

Leerkrachten hebben 
kennis van de 
leerlijnen kunnen deze 
inzetten in het bepalen 
van het 
leerstofaanbod. 

Leerlingen worden 
betrokken in het stellen 
van eigen doelen 
waardoor 
eigenaarschap ontstaat 
en de intrinsieke 
motivatie stijgt.  

Leerkrachten kunnen 
de doelen samen met 
de leerlingen stellen, 
monitoren en 
afstemmen 

 

Toets besprekingen in het 
team en tijdens 
doelstellingengesprekken 

 

Overleg directie/IB 

Leerkrachten voeren 
de methodiek uit in 
de groepen. 

IB en directie houden 
vinger aan de pols in 
de overleggen en de 
bouwvergaderingen. 

Bij de toets 
besprekingen worden 
de gegevens 
teambreed bekeken 
en geanalyseerd. 

CITO LVS uitslagen 
medio en eind laten 
vorderingen zien 

 

Terugkoppeling in de 
bouwvergaderingen 

IB/Directie overleg 

Toets vergaderingen 
teambreed 

Doelstellingengesprekken 

Opname werkwijze in 
handboek 
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We bieden elk kind waar mogelijk een 
doorlopende leerlijn, zo nodig in overleg met 
externe partners. 

Continuering en 
verbetering inzet 
passend Onderwijs en 
samenwerking PPO. 

Levend houden van 
het SOP zodat deze 
blijft aansluiten bij de 
praktijk 

 

 

 

 

 

OPP’s worden 
opgesteld voor 
leerlingen in de 
groepen 6-8. 
Leerlingen in de lagere 
groepen krijgen daar 
waar nodig een IHP. 

 

 

In de komende 
schooljaren wordt het 
Passend Onderwijs zoals 
wij dit nu kennen verder 
geoptimaliseerd. Er zal 
meer duidelijkheid komen 
over welke partij, welke 
stappen onderneemt 
binnen de zorgstructuur. 

Het SOP is een levend 
document en zal jaarlijks 
worden geëvalueerd en 
waar nodig aangepast. 

 

 

Evaluaties van de OPP’s 
en IHP’s na elke toets 
ronde door IB en 
leerkrachten en 
aanpassing waar nodig 

 

 

SOP wordt jaarlijks 
geëvalueerd en waar 
nodig aangepast 

De samenwerking 
met PPO wordt per 
kwartaal besproken 
in het directie/IB 
overleg 

 

 

 

 

 

Zie voorgaande 

 

Jaarlijkse evaluaties en 
kwartaal evaluaties. 

Aanpassing SOP 

Opname PVA 2015-2019 en 
zorgplan. 

 

 

 

 

 

 

Eventuele aanpassingen 
worden opgenomen in het 
zorgplan. 

 

Kinderen hebben bij het verlaten van onze 
school voldoende handvatten om vanuit 
verschillende perspectieven om te gaan met 
levensvraagstukken en een stevige basis voor 
burgerschap in de moderne maatschappij. 

Leefstijl is een 
dusdanige brede 
methode dat 
voornoemde indicator 
tevens gedekt wordt.  

   

We zorgen voor diversiteit in het curriculum. 

 

Engels als 2e taal, 
ingevoerd voor de 
groepen 1 t/m 8 in 

Bespreking in de 
bouwvergaderingen. Met 
de nadruk op de 

Terugkoppeling in de 
bouwvergaderingen 

PVA 2015-2019, hierin staan 
de evaluatie en borgings 
momenten beschreven. 
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. 

 

 

2014/15. 

Keuzevak techniek, 
werkwijze en/of 
methode invoering in 
17/18. De bedoeling is 
om niet methodisch te 
werken, maar in 
projectvorm.  

 

Keuzevak oriëntatie op 
ondernemen. Groep 8 
neemt deel aan de 
Talentkijker, een 
oriëntatie op 
toekomstige beroepen 
van de kinderen. 

 

LOB activiteiten:  

Wij stimuleren binnen 
de school de 
samenwerking met het 
bedrijfsleven en met 
name de oriëntatie op 
de 
loopbaanontwikkeling in 
de groepen 7 en 8. 
Hiervoor maken wij in 
groep 8 gebruik van 
Talentenwijzer. Dit is 
een lessenserie voor de 
groepen 7 en 8 over 
beroepen en talenten in 
de Wetenschap en 
Technologie. De 
lessenserie geeft 

leerlijnen, de doorgaande 
lijnen en de ( minimum) 
doelen.  

De cyclus is zo 
opgebouwd dat de 
vakgebieden rekenen, 
taal en technisch 
lezen/begrijpend lezen 
één keer per drie/vier 
maanden terugkomt. De 
vakken woordenschat en 
Engels komen om de 
twee maanden terug. 

Beoordeling van lessen 
als voldoende wanneer 
80% van de punten op de 
kijkwijzer als voldoende 
worden aangemerkt. 

Eén of meerdere 
consultaties van directie, 
IB of derden.  

  

 

Gemaakte afspraken 
staan in het 
handboek 
Margrietschool. 

Uitkomsten van 
verslaglegging, en 
terugkoppeling naar 
aanleiding van de 
consultaties 

 

Er is een Handboek 
voor algemene regels 
en afspraken binnen 
de school, voor het 
toetsen, ontwikkelen 
en borgen en voor 
het VVE beleid. 

 

Handboek. 
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leerlingen een beter en 
breder beeld van 
beroepen in 
Wetenschap 
&Technologie. Tijdens 
de lessenserie gaan 
jongens en meisjes op 
zoek naar hun talenten, 
maken zij kennis met 
beroepsbeoefenaars uit 
de wereld van W&T en 
ontdekken zij welke 
talenten voor deze 
beroepen nodig zijn. 
Daarnaast gaan 
de leerlingen aan de 
slag met een praktische 
opdracht. Talentenkijker 
heeft als doel de 
stereotypering over 
bèta/technische 
beroepen en 
beroepsbeoefenaars te 
doorbreken.  

Tevens stimuleren wij 
de samenwerking met 
het bedrijfsleven om 
hiermee de oriëntatie 
op het werkveld voor de 
groepen 7 en 8 te 
vergroten. Wij willen 
hierbij aansluiten bij de 
uitstroom van onze 
leerlingen zodat de 
aansluiting reëel is. 
Hierbij ligt de nadruk op 
de bouw, werken in de 
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haven en de 
detailhandel. 

In het schooljaar 2015-
2016 hebben de    
leerlingen van de 
groepen 7 en 8 
meegedaan aan “Port 
Rangers”. Bij dit project 
gaan de leerlingen naar 
de haven en maken 
daar kennis met de 
verschillende 
dimensies. Dit project is 
tevens gericht op de 
taalvaardigheid en het 
begrip van leerlingen 

De Shell Eco Marathon 
is ook bezocht door de 
groepen 7 en 8. Gezien 
het enthousiasme van 
de kinderen en de 
doelstellingen van de 
school, worden deze 
trajecten de komende 
jaren voortgezet. 

Dit jaar zijn we in groep 
8 gestart met 
loopbaangesprekken. 
Kinderen geven na hun 
advies gesprek aan 
welke baan ze voor 
ogen hebben en welke 
richting ze op willen 
gaan. We willen dit 
voortzetten, hoewel 
veel kinderen het lastig 
vinden in dit stadium al 
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een richting te bepalen. 

Op elke school is de professionele kwaliteit 
(kennis, competenties en houding) aanwezig om 
het kind centraal te kunnen stellen. 

    

De komende jaren investeren wij verder in de 
kwaliteit van de overgang tussen voorschool en 
basisschool en tussen basisschool en school 
voor voortgezet onderwijs door deze vanuit het 
belang van het kind te bezien. 

 Alle leerlingen zijn tijdig 
verwezen en in 
onderwijstransparant 
gezet. Alle leerlingen 
hebben uiterlijk na de 
derde plaatsingsronde 
een VO school gevonden. 

Interne evaluatie na 
plaatsing tussen 
directie/IB en 
leerkracht groep 8 

PVA 2015-2019  
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Domein B: Ouders als partner  

 

Strategische doelen  

Prinses Margrietschool 

Te bereiken schooldoel 
en wanneer 

Prestatie-indicator 
(waaruit blijkt dat het 
doel wordt bereikt en hoe 
en wanneer wordt dat 
gemeten?) 

evaluatie op welke 
momenten en met 
welk instrument 
bepaalt u de 
voortgang van de 
verbeteractiviteiten.  

Borging. Hoe zorg je 
ervoor dat het bereikte 
resultaat een duurzaam 
karakter heeft.  

We intensiveren onze communicatie met ouders, 
geven inzicht in wederzijdse rechten, plichten en 
verwachtingen. 

De school heeft in 
januari 2016 het 
keurmerk 
Ouderbetrokkenheid 3.0 
behaald. 

 

Ouders manifesteren 
zich als ambassadeurs 
in de wijk. Dit gebeurt 
nu al.  

 

We zijn transparant in 
ons beleid en de 
behaalde resultaten. 
(Nieuwsbrief, 
schoolgids, 
schooljaarverslag, 
Vensters) 

Bij de intake worden 
ouders op de hoogte 
gesteld van hun rechten 
en plichten en daarvoor 
wordt ook getekend. 

De school neemt iedere 2 
jaar een OTP af, afgeleid 
van Scholen met Succes.  

In het ouderbeleidsplan, 
dat in samenwerking met 
het CPS is opgesteld staat 
op welke wijze wij de 
ouders als educatieve 
partners binden. 

 

Uitslag 2016: 

Plus: 

- Vakbekwaamheid, inzet, 
motivatie leerkrachten 

- Orde en rust in de school 

- Schooltijden 

- Contacten met school en 
informatievoorziening 

- De kennisontwikkeling en 
de persoonlijke 
ontwikkeling, aandacht 
voor taal, lezen, w.o. etc. 

Tweejaarlijkse 
evaluatie OTP en 
bijeenkomsten 
Regiegroep CPS 
(samenstelling wisselt) 

Ouderbetrokkenheid is 
opgenomen in het Plan van 
Aanpak 15/19 

 

Doelen Keurmerk 3.0 
handhaven en uitbreiden 
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Min:  

- Schoonmaak 

- Speelmogelijkheden op 
het plein 

- Aanpak 
gedragsproblematiek 

- Meer duidelijk maken wat 
de school te bieden heeft. 

 

 

 

We versterken de zorg voor ouders door onze 
gastvrijheid te intensiveren. Ouders voelen zich 
gehoord en gekend door onze oprechte aandacht 
voor hen en hun situatie. 

We organiseren open 
lesmomenten voor de 
ouders bij hun kinderen 
in de groep 

 

Kennismakingsavond 
eerste week schooljaar. 

 

We hanteren de gouden 
driehoek: Kind – Ouder 
– School. 

80 % norm opkomst 
educatieve avonden. 

 

Hoge instroom van lln., 
zowel van buiten de 
Nulgroep als daarbinnen.  

 

Ouders functioneren dit 
schooljaar nadrukkelijk als 
ambassadeurs van de 
school, mede door OBH 
3.0 

 

OTP 2016 

OTP en bijeenkomsten 
Regiegroep (OBH 3.0) 

Ouderbetrokkenheid is 
opgenomen in het Plan van 
Aanpak 15/19 

 

Doelen Keurmerk 3.0 
handhaven en uitbreiden 
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We betrekken ouders als educatief partner intensief 
bij het onderwijs.  

In een ouderbeleidsplan geven we aan hoe we hun 
betrokkenheid structureel vergroten ten behoeve 
van de verhoging van de leer- en 
ontwikkelprestaties van hun kinderen. 

Iedere ouder tekent 
voor Educatief 
Partnerschap bij 
inschrijving, niet alleen 
bij inschrijving in groep 
0, 1 of 2. 

 

Leeshulp in diverse 
groepen 

De school neemt iedere 2 
jaar een OTP af, afgeleid 
van Scholen met Succes.  

In het ouderbeleidsplan, 
dat in samenwerking met 
het CPS is opgesteld staat 
op welke wijze wij de 
ouders als educatieve 
partners binden.  

Tweejaarlijkse 
evaluatie OTP en 
bijeenkomsten 
Regiegroep CPS 
(samenstelling wisselt)  

Ouderbetrokkenheid is 
opgenomen in het Plan van 
Aanpak 15/19 

 

Doelen Keurmerk 3.0 
handhaven en uitbreiden 

We versterken de positie van ouders als partners bij 
het vormgeven van burgerschap. 

Ouders worden jaarlijks 
ingezet in groep 8 in het 
kader van de 
Talentkijker. Ouders 
vertellen over hun 
beroep, wat je er voor 
moet kunnen, welke 
opleiding, dagelijkse 
bezigheden etc. 

 

 

 

 

We betrekken ouders bij 
het tot stand komen van 
een sociaal emotionele 
ontwikkelingslijn/methode 
binnen de school 

Jaarlijks evaluatie met 
alle ouders die 
betrokken zijn geweest 
bij de 
schoolontwikkeling. 
(geen specifiek 
instrument) 

Ouderbetrokkenheid is 
opgenomen in het Plan van 
Aanpak 15/19 

 

Doelen Keurmerk 3.0 
handhaven en uitbreiden 

We zien ouders als ambassadeurs van de school in 
de wijk. 

De afgelopen 1,5 jaar is 
het lln aantal gegroeid, 
o.a. door dat ouders van 
de school andere 
ouders informeren over 
de goede kwaliteit van 
de school. Het gaat niet 
zozeer om 
tevredenheid, maar 

Op het inschrijfformulier 
wordt aangegeven waarom 
er voor onze school 
gekozen is. 

Tweemaal per jaar, na 
de 1 oktober en 1 
februari telling.  
 
Eenmaal per 2 jaar 
OTP 
Zes maal per jaar MR 
Zes maal per OR 
 

De school werkt met een 
Plan van Aanpak, dat ieder 
jaar wordt geëvalueerd en 
vastgesteld en wordt 
gekoppeld aan het 
schooljaarverslag 
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vooral om aantoonbare 
kwaliteit. De school 
koestert deze 
ontwikkeling en breidt 
deze uit.  

 

We streven naar een kwaliteitskeurmerk 
ouderbetrokkenheid. 

Behaald in oktober 
2015, uitgereikt in 
januari 2016 

Geslaagde keuring oktober 
2015 

De regiegroep OBH 
3.0 blijft bestaan. Het 
behalen van het 
keurmerk is het begin 
van onze 
samenwerking 

Ouderbetrokkenheid is 
opgenomen in het Plan van 
Aanpak 15/19 

 

Doelen Keurmerk 3.0 
handhaven en uitbreiden 
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Domein C: Vakmanschap en meesterschap  

 

Strategische doelen  

Prinses Margrietschool 

Te bereiken schooldoel 
en wanneer 

Prestatie-indicator 
(waaruit blijkt dat het 
doel wordt bereikt en 
hoe en wanneer wordt 
dat gemeten?) 

evaluatie op welke 
momenten en met 
welk instrument 
bepaalt u de 
voortgang van de 
verbeteractiviteiten.  

Borging. Hoe zorg je ervoor 
dat het bereikte resultaat een 
duurzaam karakter heeft.  

Medewerkers presenteren de (meer)waarde 
van PCBO-scholen in een pakkend verhaal aan 
de buitenwereld. 

Medewerkers kiezen 
bewust voor onze 
school vanwege sfeer, 
instelling, werkklimaat, 
identiteit en 
aanspreekcultuur.  

 

Medewerkers 
Tevredenheidpeiling en 
klein verloop binnen het 
team 

MTP MTP is jaarlijks. Ook in de 
jaarlijkse 
functioneringsgesprekken is dit 
een onderwerp. 

Scholen organiseren een Structureel 
Identiteitsberaad en zijn daarmee 
onderscheidend naar buiten. 

Ieder schooljaar 
besteedt de school één 
studiedag aan identiteit. 
Het doel is om de juiste 
Christelijke attitude te 
ontwikkelen in een snel 
veranderende 
schoolomgeving. 

Moeilijk meetbaar. Door 
de continue dialoog die 
we voeren met ouders, is 
merkbaar dat het 
onderwerp leeft. Kunnen 
vraag over identiteit 
opnemen in de OTP 

Geen instrument, wel 
éénmaal per jaar op de 
studiedag een 
evaluatiemoment. 

Terugkerende studiedag op de 
kalender en meerjarenplanning 

Identiteit, als Corporate Identity, verbindt de 
scholen binnen PCBO. 

De school wil met 
nadruk een Christelijke 
school zijn, in een wijk 
waar de religieuze 
diversiteit groot is 

Moeilijk meetbaar. 
Tijdens de intake wordt er 
vaak bewust gekozen 
voor een Christelijke 
school, maar het is ook 
wel eens een argument 
om een andere school te 
kiezen. 

Geen instrument, wel 
éénmaal per jaar op de 
studiedag een 
evaluatiemoment 

Terugkerende studiedag op de 
kalender en meerjarenplanning 
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Onze visie op identiteit beschrijven wij in het 
schoolplan en de schoolgids. Ankerpunten zijn 
de keuze voor bepaalde methoden, 
dagopeningen, liedkeuze, vormen van 
vieringen, contacten met ouders. 

Zie beschrijving missie 
en visie. 

De school werkt met 
Trefwoord, we vertellen 
minimaal 3 maal per 
week de verhalen uit de 
Bijbel, we bidden en 
danken met elkaar, we 
zingen de Christelijke 
liedjes, we vieren de 
Christelijke feestdagen 
waarop iedereen welkom 
is, we houden 
dagopeningen en we 
hebben een open 
aanname beleid; ieder 
kind is welkom, ongeacht 
achtergrond, taal, ras, 
geloof of 
levensovertuiging. 

 

In 16/17 wordt 
onderzocht of er door en 
met ouders een 
gebedsgroep kan worden 
gestart. 

Geen instrument, wel 
éénmaal per jaar op de 
studiedag een 
evaluatiemoment 

Terugkerende studiedag op de 
kalender en meerjarenplanning 

     

We werken samen met opleidingen van 
medewerkers en directeuren zodat de instroom 
van nieuwe medewerkers voldoet aan de eisen 
van PCBO. 

De school maakt deel uit 
van Opleiden In De 
School, binnen het 
bestuur.  

De samenwerking is 
beschreven in een 
tweejaarlijks bij te stellen 
notitie “Opleiden In De 
School”. 

Evaluatiepunten 
Opleiden in de school 
doen we aan de hand 
van ingevulde 
kwaliteitskaarten. 

Het Opleiden In De School heeft 
een bovenschools karakter en 
wordt in die ook geborgd. 
Daarnaast wordt iedere twee 
jaar onze interne notitie 
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Onze school voert een 
streng opleidingsbeleid. 
Lio-ers en stagiaires 
ontvangen goede 
begeleiding en coaching. 
We leggen de lat hoog 
voor onze toekomstige 
collega’s. 

 

 

bijgesteld. 

Bij de selectie van nieuwe leerkrachten richten 
we ons op de basiskwaliteit. 

Goede leerkrachten 
vormen het luchtbed 
waarop de school drijft. 
De gevraagde 
basiskwaliteit is niet 
voldoende om onze 
kinderen te geven wat 
ze nodig hebben. 
Daarom legt de school 
de lat hoger. De school 
zorgt ervoor dat de 
leerkrachten zich 
continu ontwikkelen en 
verbeteren. Op dit 
moment hebben alle 
leerkrachten de basis + 
norm. 

Twee maal per schooljaar 
kijkt de directie adv de 
Kijkwijzer het 
ontwikkelingsniveau van 
de leerkrachten. Per 
individu moet de 80% 
norm worden gehaald 

Twee maal per 
schooljaar kijkt de 
directie adv de 
Kijkwijzer het 
ontwikkelingsniveau 
van de leerkrachten. 
Per individu moet de 
80% norm worden 
gehaald 

De kwaliteit van leerkrachten en 
de ontwikkeling hiervan maakt 
deel uit van het cyclische 
proces. Dit komt ieder jaar terug 
in het schooljaarverslag en in het 
Plan van Aanpak. 

De gesprekkencyclus met leerkrachten is 
gebaseerd op klassenconsultatie en richt zich 
op basiskwaliteit. De gegeven feedback is niet 
vrijblijvend 

Zie hierboven. Iedere 
leerkracht heeft 
minimaal 4 gesprekken 
per schooljaar over het 
functioneren. 2 

De vooraf gestelde 
doelen, zowel qua 
prestaties als 
ontwikkeling, liggen vast 
en worden gecontroleerd. 

De vooraf gestelde 
doelen, zowel qua 
prestaties als 
ontwikkeling, liggen 
vast en worden 

Opgenomen in schooljaarverslag 
en daarbij behorende 
beleidsvoornemens. 
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doelstellingsgesprekken, 
1 funtionerings- of 
beoordelingsgesprek en 
een gesprek over het 
invullen van de 
werktijden voor volgend 
schooljaar. 

gecontroleerd. 

Driemaal per jaar. 

Een beginnende leerkracht concentreert zich 
de eerste vier jaren uitsluitend op de 
basiskwaliteit. 

 

Als een leerkracht 
getalenteerd is en zich 
dusdanig ontwikkelt, 
wordt dit uitgangspunt 
losgelaten om het 
ontwikkelingsproces niet 
te doen vertragen 

Kijkwijzer en 
gesprekkencyclus 

Kijkwijzer en 
gesprekkencyclus 

Opgenomen in het handboek 
van de school 

Strategische doelen  

Prinses Margrietschool 

Te bereiken 
schooldoel en 
wanneer 

Prestatie-indicator 
(waaruit blijkt dat het 
doel wordt bereikt en 
hoe en wanneer wordt 
dat gemeten?) 

evaluatie op welke 
momenten en met 
welk instrument 
bepaalt u de 
voortgang van de 
verbeteractiviteiten.  

Borging. Hoe zorg je ervoor 
dat het bereikte resultaat een 
duurzaam karakter heeft.  

We expliciteren onze visie op leiderschap Binnen ons bestuur is 
de visie op leiderschap 
een actueel onderwerp. 
Er is een werkgroep 
geformeerd om dit 
begrip meer inhoud te 
geven. Binnen het team 
is deze visie gedeeld en 
besproken.  
Kernwoorden in onze 
visie zijn: open 
organisatie, lange 
termijn strategie, 

Onderwerp tijdens de 
gesprekkencycli 

Onderwerp tijdens de 
gesprekkencycli 

Onderwerp is opgenomen in het 
schooljaarverslag. 
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innovatie en kwaliteit 
van de medewerkers.  In 
2018 is dit de gedeelde 
visie van de 
medewerkers. 

Het effectief schoolleiderschap van de 
schoolleider is gericht op het bereiken van 
onderwijskundige doelen. 

Effectief leiderschap 
heeft invloed op de 
resultaten van het 
primaire proces. Het 
behalen van de voor 
onze school goede 
opbrengsten is het 
hoofddoel van de 
werkzaamheden. Dit 
resultaat is behaald in 
2013 en heeft zich 
voorgezet. 

Opbrengstresultaten zijn 
voldoende en de 
ontwikkeling van het 
team is goed. 

Toetsen en 
doelstellingsgesprekken 

 

Analyses van de 
opbrengsten a.d.v. het 
format van Oog voor 
Leren en de 
kwaliteitskaarten van 
School Aan Zet voor 
Technisch lezen en 
Rekenen voor alle 
groepen 

Schooljaarverslag 

Op basis van onze visie implementeren we een 
ontwikkeltraject 

Op basis van onze visie 
en op basis van wat de 
school op dat moment 
nodig heeft, worden de 
ontwikkeltrajecten 
samengesteld 

Kijkwijzers, consultaties, 
toetsuitslagen, uitslagen 
diverse peilingen, 
pedagogisch klimaat en 
sociaal emotionele 
ontwikkeling. 

Kijkwijzers, 
consultaties, 
toetsuitslagen, 
uitslagen diverse 
peilingen, pedagogisch 
klimaat en sociaal 
emotionele 
ontwikkeling. 

Schooljaarverslag 

We stimuleren en faciliteren onderling leren en 
kennis uitwisselen (binnen een school of 
tussen scholen).  

De school heeft een 
voorbeeldfunctie in PPO 
netwerk. De kennis die 
leerkrachten opdoen 
tijdens werkzaamheden 
en studies, wordt 
gedeeld. Door de 

Dit blijkt uit de 
jaarverslagen, analyses 
en Plan van Aanpak. 

 

 

Dit blijkt uit de 
jaarverslagen, analyses 
en Plan van Aanpak. 

 

Dit blijkt uit de jaarverslagen, 
analyses en Plan van Aanpak. 
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toenemende 
groepsgrootte en krappe 
personeelsbezetting, 
wordt het moeilijker dit  
verbeterproces te 
faciliteren. 

 

     

Onderwijsontwikkeling en innovatie zijn in 
principe ‘evidence-based’-georiënteerd en 
duurzaam van aard. Er is ruimte voor innovatie 
en experiment. 

De school heeft een 
open blik naar buiten en 
heeft haar onderwijs 
stelselmatig en 
duurzaam verbeterd en 
veranderd. We gaan 
verder met het 
ontwikkelen van ons 
analyserend vermogen 
en passen 
vernieuwingen toe als 
het gaat om het 
curriculum. 

 

Resultaten worden 
gemeten door de toetsen, 
waaruit blijkt dat het 
onderwijs van goede 
kwaliteit is. 

Jaarlijkse evaluatie 
schooljaarverslag 

Analyse Plan van Aanpak 

We versterken de formele contactencyclus 
tussen schoolleiders en CvB en CvB en Raad 
van Toezicht. 

Er zijn minimaal 4 maal 
per jaar formele 
gesprekken tussen cvb 
en directeur ( 2x 
doelstellingen, 1x fg of 
bo en 
begrotingsgesprek)  

 Opgenomen in de 
gesprekkencyclus 

Opgenomen in de 
gesprekkencyclus 

We verwerken in ons personeelsbeleid de 
consequenties van hoge eisen stellen, ruimte 
maken voor talenten van medewerkers en 

We profiteren van 
elkaars kwaliteiten en 
zetten iedereen op de 

Het beleid wordt 
zichtbaar in de behaalde 
resultaten en het tot 

Schooljaarverslag Schooljaarverslag en Plan van 
Aanpak 
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inspireren. meest effectieve plaats. 
We leggen de lat erg 
hoog vwb ons aanname 
beleid van nieuwe 
leerkrachten. Talenten 
dagen we uit en binden 
we.  

stand komen van een 
lerende gemeenschap, 
team 
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Domein D: Externe oriëntatie  

 

Strategische doelen  

Prinses Margrietschool 

Te bereiken schooldoel 
en wanneer 

Prestatie-indicator 
(waaruit blijkt dat het 
doel wordt bereikt en hoe 
en wanneer wordt dat 
gemeten?) 

evaluatie op welke 
momenten en met 
welk instrument 
bepaalt u de 
voortgang van de 
verbeteractiviteiten.  

Borging. Hoe zorg je 
ervoor dat het bereikte 
resultaat een duurzaam 
karakter heeft.  

We betrekken de volgende stakeholders expliciet bij 
onze beleidsontwikkeling: ouders, gemeente 
Rotterdam, organisaties die voorschoolse en 
naschoolse opvang en onderwijs bieden, 
toeleveranciers en bedrijfsleven. 

We betrekken op dit 
moment, 2016, alle 
genoemde stakeholders 
bij de ontwikkeling van 
de school en ons 
onderwijs. Het doel is dit 
de komende 4 jaar te 
intensiveren. 

Deze ontwikkeling is 
letterlijk zichtbaar binnen 
de school: Leertijd 
Uitbreiding (Leren Loont) 
Ouderbetrokkenheid (CPS 
3.0) Mundo (voor- en 
naschoolse opvang binnen 
de school)  

De groepen 7 en 8 doen 
mee aan Portrangers, Shell 
Eco Marathon, Talentkijker 
en de bezoeken in het 
kader van Bouwend 
Nederland 

Eenmaal per jaar 
evalueren we alle 
trajecten en 
ontwikkelingen binnen 
de school. 
Opgenomen in het 
Plan van aanpak. 

Borging is vastgelegd in 
het Plan van aanpak 

Ons marktaandeel is in 2017 terug op het niveau van 
het jaar 2000. Dit doen we door het versterken van 
ouderbetrokkenheid tot ambassadeurschap, met trots 
en zelfvertrouwen onze goede onderwijsresultaten te 
presenteren naar buiten, de school steviger te 
verankeren in de wijk, het ontwikkelen van een 
PCBO- verhaal dat iedere medewerker kan vertellen 
en alumnibeleid. (Zie ook Ba en Bb en Ca) 

De school groeit 
gestaag en kent in 
percentage de 
afgelopen 2 jaar een 
grotere groei dan de 
omringende scholen. In 
januari 2016 is het 
keurmerk 
Ouderbetrokkenheid 3.0 
behaald. Door de goede 
resultaten, de open 

Leerlingenaantal, 
marktaandeel, 
opkomstpercentage 
ouders, rapporteren van 
opbrengsten en 
ontwikkelingen. 

Eenmaal per jaar 
evalueren we alle 
trajecten en 
ontwikkelingen binnen 
de school. 
Opgenomen in het 
Plan van aanpak. 

Borging is vastgelegd in 
het Plan van aanpak en 
schooljaarverslag 
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teamsfeer en de 
transparantie over de 
behaalde resultaten en 
het beleid, zijn veel 
ouders echte 
ambassadeurs van de 
school geworden. De 
school heeft jaarlijks 
relatief veel stagiaires, 
van diverse 
opleidingsscholen.  

We breiden ons curriculum uit met 
keuzemogelijkheden zoals tweetalig onderwijs met 
Engels als tweede taal, een vak Oriëntatie op 
Ondernemen en het vak Techniek. 

In 2014 is gestart met 
Engels voor groep 1 t/m 
8 (Groove me) Techniek 
wordt opgenomen in het 
schooljaar 17/18 

Aanschaf methode, 
gegeven lessen, 
beoordelingen, 
opbrengsten 

Eenmaal per jaar 
evalueren we alle 
trajecten en 
ontwikkelingen binnen 
de school. 
Opgenomen in het 
Plan van aanpak. 

Borging is vastgelegd in 
het Plan van aanpak en 
schooljaarverslag 
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Strategische doelen  

Prinses Margrietschool 

Te bereiken schooldoel en 
wanneer 

Prestatie-indicator 
(waaruit blijkt dat het 
doel wordt bereikt en hoe 
en wanneer wordt dat 
gemeten?) 

evaluatie op welke 
momenten en met 
welk instrument 
bepaald u de 
voortgang van de 
verbeteractiviteiten.  

Borging. Hoe zorg je 
ervoor dat het bereikte 
resultaat een duurzaam 
karakter heeft.  

We formuleren beleid/inrichting ten aanzien van 
nieuwe media. 

We hanteren de 
Elektronische informatie- 
en 
communicatiemiddelen 
(EIC)- modelregeling voor 
personeel PO van de 
Besturenraad.  

Gezien de snelle 
ontwikkeling op dit gebied 
zal dit protocol 
bestuursbreed of als 
individuele school moeten 
worden aangepast. 

 

In het schooljaar 
2016/2017 is er een nieuw, 
actueel beleidsplan 

Eenmaal per jaar 
evalueren we alle 
trajecten en 
ontwikkelingen binnen 
de school. 
Opgenomen in het 
Plan van aanpak. 

Borging is vastgelegd in 
het Plan van aanpak en 
schooljaarverslag 

Wij leggen verantwoording af over de kwaliteit van 
het door de scholen geleverde onderwijs en de 
gerealiseerde onderwijskundige doelen. 

Twee maal per jaar 
leggen we 
verantwoording af over 
de opbrengsten aan het 
bestuur. Eenmaal per jaar 
over de gerealiseerde 
doelen en ontwikkelingen. 
We delen onze resultaten 
met ouders na de 
toetsmomenten (2 maal 
per jaar) en eenmaal per 
jaar via de 
schoolgids/website. 

Zie hiernaast Eenmaal per jaar 
evalueren we alle 
trajecten en 
ontwikkelingen binnen 
de school. 
Opgenomen in het 
Plan van aanpak. 

Borging is vastgelegd in 
het Plan van aanpak en 
schooljaarverslag 
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Uiteraard staan onze 
resultaten ook in 
Vensters PO. 

We richten de formele momenten van onderlinge 
verantwoording tussen alle lagen in PCBO op (het 
realiseren van) de onderwijskundige doelen. 

Zie bovenstaande    
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Planning 2016 – 2020 

 

             

   

Onderwerp Wie Cyclus 
S
e
p 

O
k 

t 

N
o
v 

D
e
c 

J
a
n 

F
e
b 

M
a
a 

A
p 

r 

M
e 

I 

J
u
n 

J
u 

l 

Kinderen 
Centraal 

             

Citotoetsen 
afnemen 

personeel 
2 x per 
jaar 

     x   x x  

Doelstellings 

gesprekken 

Dir/persone
el 

Cvb/dir 

2x per jaar 

 
     x    x  

Doelstellingen 
formuleren 

Leerkrachte
n, ib,dir 

      x    x  

Toetsresultaten 
bespreken 
teambreed 

Team, dir, 
ib 

2 x per 
jaar 

      x   x  

Continuering LTU 
van minimaal  1,5 
uur per week  

Dir Jaarlijks          x  

Uitbreiding 
LOB/oriëntatie op 
de arbeidsmarkt 

Dir 

Jaarlijks 
en 
evaluatie
moment in 
mei 

        x   

Continuering en 
verbetering van 
huidige sterke 
positie in het PPO 
samenwerkingsve
rband 

Dir/ib Continue            

Bibliotheek op 
school  

Dir/ib Aanvraag 
LL 1 x per 

        x   
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jaar 

Uitbouwen 
samenwerking 
Calvijn met oog 
op meer- en 
hoogbegaafde 
kinderen. 

 

Uitbreiding van 
de Plusklas naar 
de groepen 3 en 
4. 

Dir, ib, 
leerkracht 
plusgroep 

Continue            

Implementatie 
nieuwe 
methodes: 
Sociale 
Competentie 
(burgerschaps 
vorming), 
Nieuwsbegrip XL, 
Wereldoriëntatie, 
oriëntatie taal- en 
rekenmethode 
2019 

Oriëntatie 
methode 
voortgezet 
technisch lezen 
en Aanvankelijk 
technisch lezen. 

Dir, ib, 
werkgroepe
n 

Eenmaal 
in de 8 a 
10 jaar 

        

X 
2
0
1
7 

 

X 

2
0
1
8 

 

X
2
0
1
9 

  

LTP 
3 tal 
groepen 

1x per jaar         x   

              

              

Ouders als 
partners 

             

Ouders betrekken 
bij educatieve 
ondersteuning 
van hun kinderen 

MOB,dir continue            
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Regiegroep 
Ouderbetrokken 

heid 3.0 
betrekken bij 
beleid 

Dir continue            

Doelgericht 
inzetten van MOB 

Dir/mob continue            

Ouderanalyse 
vve omzetten in 
doelgericht beleid 
in de onderbouw 
(gespecificeerd 
aanbod) 

Vve coach, 
ib 
onderbouw 

jaarlijks         x   

OTP Dir/ouders 
1 x in de 
twee jaar 

        

2
0
1
8 

  

Bijstellen 
Ouderbeleidsplan 

Dir/Mob Jaarlijks         X    

              

Vakmanschap 
en 
Meesterschap 

             

Structureel 
Identiteits Beraad 

Dir/team/we
rkgroep 

jaarlijks      x      

Plan van Aanpak 
evalueren en 
bijstellen 

Dir jaarlijks        x    

Nascholingsplan 
opstellen 

Dir jaarlijks         x   

Functionerings 
gesprekken 

Dir 
2 x in de 3 
jaar 

    x x      

Beoordelings 
gesprekken 

Dir 
1 x in de 3 
jaar 

    

J
a
n 
2
0
1
7 

F
e
b 
2
0
1
7 
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MTP Dir/team jaarlijks         x   

RIE 
Dir/veilighei
dscoördinat
or, bhv 

1x in de 2 
jaar 

       

X 

2
0
1
7 

   

Analyse 
opbrengsten 

 

Dir/ib/team 
2 x per 
jaar 

     x    x  

Digitaal Portfolio Ir/ib jaarlijks       

X
2
0
1
7 

    

Aanvragen en 
verantwoorden 
Leren Loont 

Dir jaarlijks         x   

 

 

 

 

 

Onderwerp 

 

 

 

 

 

Wie 

 

 

 

 

 

Cyclus 

S
e
p 

 

 

 

O
k 

T 

 

 

 

 

N
o
v 

 

 

 

 

D
e
c 

 

 

 

J
a
n 

 

 

 

 

F
e
b 

 

 

 

 

M
a
a 

 

 

 

 

A
p 

r 

 

 

 

 

M
e 

I 

 

 

 

J
u
n 

 

 

 

 

 

J
u 

L 

 

 

 

 

 

Uitbreiden 
curriculum met 
Techniek 

Dir/werk 
groep 

jaarlijks  

X 
2
0
1
7 

         

Onderwijsontwikk
elingen Leren in 
de 20e eeuw 
volgen en kansen 
benutten. 

Dir Continue            
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Nieuwe ICT 
ontwikkelingen 
toepassen binnen 
de lessen. 

Dir/ICT 
coördinator 

Continue            

              

Externe 
Oriëntatie 

             

Continueren en 
uitbreiden 
samenwerking 
partijen in de wijk 

Dir Continue            

Loopbaanleren 
Dir/Ib/leerkr
achten 7 en 
8 

2 a 3 maal 
per jaar 

   x x   x    

Invoeren nieuwe 
media 

Dir/ICT 
coördinator 

jaarlijks 

X 

2
0
1
7 

          

Goede kwaliteit in 
samenwerken 
met VO scholen 
handhaven en 
mogelijk 
uitbreiden 

Dir/Ib/leerkr
acht gr 8 

jaarlijks     x x x     

Schoolgids/jaarka
lender 

Dir jaarlijks        x x   

Nieuwe website 
Dir/ICT 
coördinator 

     

X 

2
0
1
8 

      

Vensters PO Dir 
2 maal per 
jaar 

 x        x  

              

Bedrijfsvoering              

Schooljaarverslag Dir/Ib jaarlijks        x x   
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Meerjaren 
begroting 

Dir jaarlijks  x x         

Lump sum 
begroting 

Dir jaarlijks  x x         

PAB begroting Dir jaarlijks         x   

Prognose 
llnaantal 

Dir 
2 x per 
jaar 

 x     x     

Schoolfonds 
verantwoording 

Dir/adm 
med 

jaarlijks  x          

Verzuimbeleid 
evalueren 

Dir/team jaarlijks         x   
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Lijst van bijlagen: 

 

 Basis beoordelingsformulier 

 Gedragsprotocol 

 Handboek algemeen deel 

 Handboek becijfering 

 Handboek VVE 

 Inwerkprogramma nieuwe leerkrachten 

 Opzet doelstellingen 

 Ouderbeleid 2015 nulgroep/analyse 

 Ouderbeleidsplan Prinses Margrietschool 

 Ouderbetrokkenheid 3.0 

 PAB verdeling 

 Plan van Aanpak Prinses Margrietschool 

 Schoolgids 

 Schoolstandaard 

 SOP Prinses Margrietschool 

 Verantwoording PAB 

 Verzuimprotocol 

 Verzuimcijfers 

 Werkbeschrijvingen functionarissen 

 


