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Inleiding 
 

In de periode van het Schoolplan 2015-2019 bouwen we onderwijs voor hoofd, hart en handen uit om 

Worden wie je zijn mag te realiseren. In de afgelopen jaren hebben we veel aandacht gehad voor 

onderwijs met ‘het hoofd’, door Opbrengstgericht werken en de invoering van het Zwols Model. 

Technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen en wiskunde kregen veel aandacht. In de komende 

tijd zullen we ons vooral richten op onderwijs voor ‘hart en handen’.  

 

Het Schoolplan verwijst naar onder andere het Strategisch bestuursbeleidskader, de Schoolgids, het 

Bestuursverslag voor meer informatie. Deze documenten zijn via de website www.jandebakkerschool.nl 

beschikbaar. 

 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 geeft een korte beschrijving van het ontstaan en de doelgroep van de school. 

  

In hoofdstuk 2 volgt het doel en de functie van het schoolplan. Het geeft ook het proces van het tot stand 

komen van dit plan weer en sluit af met een sterkte – zwakte analyse. 

 

Hoofdstuk 3 beschrijft de kern van de missie, de visie en de doelen die uitvoerig zijn beschreven in het 

Strategisch bestuursbeleidskader. Het sluit af met de kernwaarden en de uitwerking hiervan op ons 

handelen. De Bijbel is de basis van ons handelen. Ons onderwijs is gericht op toerusting van kinderen. 

We maken dat visueel in de boom met kernwaarden. Dit hoofdstuk laat ook zien dat gezin, school en 

kerk samen optrekken. We gaan voor ‘goed onderwijs’ met een evenwichtige benadering van hoofd, 

hart en handen.  

 

Hoofdstuk 4 gaat over Kwaliteit van het onderwijs.  

 

Hoofdstuk 5 gaat over het Onderwijs met als eerste een toelichting op het onderwijsconcept Zwols 

Model. Dan volgt een verantwoording van de gebruikte methoden en speerpunten voor de komende 

beleidsperiode.  

 

Hoofdstuk 6 heet Ondersteuning en begeleiding. In dit hoofdstuk is het Schoolondersteuningsprofiel in 

het kader van Passend Onderwijs opgenomen. Dan volgt onze ondersteuningsstructuur en beschrijven 

we onze aandacht voor hoogbegaafdheid en ouderbetrokkenheid. 

 

In hoofdstuk 7 gaat het over Personeel en beschrijft wat we uitbouwen en wat we in de komende periode 

ontwikkelen.  

 

Hoofdstuk 8 beschrijft de Communicatie en noemt ouders de belangrijkste belanghebbenden van de 

school. 

 

Tot slot is de planning opgenomen van onderwerpen die we in de komende vier jaar aandacht geven. 

Voor meer informatie over Financiën verwijzen we naar het Strategisch bestuursbeleidskader. 

 
 
 
 
 
 

http://www.jandebakkerschool.nl/
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1. De school 
 

1.1 Ontstaan, het bestuur en de medezeggenschapsraad 

De Stichting Reformatorisch Onderwijs voor Woerden en omgeving is opgericht in 1970 en heeft één 

school onder haar beheer, namelijk de Jan de Bakkerschool. De aanleiding tot het oprichten van deze 

stichting en het opzetten van een school ligt in een gevoelde noodzaak om de kinderen onderwijs te 

geven overeenkomstig de reformatorische levensovertuiging. De Jan de Bakkerschool is geopend in 

1972. 

 

Het schoolbestuur bestaat uit vijf personen en heeft de toezichthoudende rol. Aan de directeur zijn de  

bestuurstaken gedelegeerd die in het managementstatuut zijn beschreven. Deze splitsing van bestuur 

en toezicht staat omschreven in het Strategisch beleidskader.  

 

De medezeggenschapsraad van de school heeft advies- en instemmingsbevoegdheid. Ze bestaat uit 

twee vertegenwoordigers van de ouders en twee personeelsleden van de school. De raad geeft 

gevraagd en ongevraagd advies en moet instemmen met de voorgenomen besluiten van het 

schoolbestuur conform de Wet medezeggenschap op scholen. 

 

1.2 Doelgroep en voedingsgebied 

De Jan de Bakkerschool wordt bezocht door leerlingen van ouders die de grondslag en de doelstelling 

van de stichting, zoals deze verwoord zijn in de artikelen 2 en 3 van de statuten, onderschrijven. De Jan 

de Bakkerschool heeft een streekfunctie. Ongeveer 70% van de leerlingen woont in de gemeente 

Woerden, waaronder ook de bijbehorende dorpen. De andere kinderen wonen in omringende 

gemeenten en komen met georganiseerd busvervoer naar de school. De demografische gegevens over 

de leerlingen staan in het Bestuursverslag. 

 

1.3 Schoolgrootte 

Op 1 oktober 2014 telt de school 217 kinderen. De prognose, gebaseerd op dooplijsten van de 

Gereformeerde Gemeente te Woerden, laat zien dat het aantal leerlingen in de komende vier jaar daalt. 

Dit heeft gevolgen voor de inkomsten van de school en zal consequenties hebben op de personele 

bezetting. 

 

1.4  Het schoolgebouw 

Het huidige schoolgebouw dateert uit 1979. In 1989 is de school uitgebreid met drie lokalen en heeft nu 

elf lokalen en een speellokaal. In 2003 is een zorgruimte aangebouwd, waarin de IB-ers kantoor houden. 

In 2010 is de binnenzijde van de school geschilderd, zijn de vloerbedekking, de plafonds en de 

verlichting vernieuwd en er is dubbel glas aangebracht. In 2015 zijn de toiletgroepen gerenoveerd. Voor 

de lessen lichamelijke oefening wordt gebruik gemaakt van twee gemeentelijke gymzalen. Nadere 

gegevens hierover staan in de Schoolgids. 
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2. Het schoolplan 
 

2.1 Doel en functie van het schoolplan 

Een schoolplan beschrijft hoe de school vanuit levensbeschouwelijke identiteit vorm geeft aan de 

pedagogisch didactische identiteit. Het gaat om een samenhangend geheel, waarbij het beleid ter 

bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, het onderwijskundig beleid en het 

personeelsbeleid een belangrijke rol spelen. Het schoolplan geldt voor de middellange termijn. De 

inspectie controleert de inhoud en de toepassing ervan.  

 

2.2 Input voor het schoolplan 

Het Strategisch bestuursbeleidskader 2014-2018 draagt het motto ‘Koersvast voorwaarts’. Dit plan geeft 

de kaders voor het Schoolplan 2015-2019. 

 

De inspectie van het onderwijs bezocht op 26 februari 2013 de school. Het verslag is te vinden op de 

website van de inspectie www.onderwijsinspectie.nl. De kwaliteit van het onderwijs is voldoende, maar 

de inspectie noemt wel een aantal verbeterpunten die in dit plan zijn verwerkt. 

 
Vanuit Integraal zijn vragenlijsten uitgezet. In november 2013 is de Zelfevaluatie vragenlijst door het 

team gemaakt. De Oudervragenlijst is afgenomen in mei 2014 en herhaald in mei 2015. De 

leerlingvragenlijst is in mei 2014 afgenomen en opnieuw afgenomen in juni 2015.  

 
De uitkomsten uit de interne en externe analyse zijn in een confrontatiematrix gezet die in paragraaf 2.4 

is opgenomen, waarbij kansen en bedreigingen zijn gekoppeld aan sterkten en zwakten. 

 

2.3 Proces tot het schoolplan 

Op 14 oktober 2014 maakte het team, ter voorbereiding op de studiedag over het schoolplan, een 

SWOT-analyse. Een extern adviseur leidde de studiedag op 19 november. Het team stemt in met de 

missie en de visie van de school. We evalueren het vorige schoolplan, kijken naar onderwijskundig 

ontwikkelingen die op ons af komen en interviewen een panel bestaand uit de voorzitter van het 

schoolbestuur, een lid van de medezeggenschapsraad en een ouder. Daarna formuleren de teamleden 

koersuitspraken bij de thema’s Identiteit en kwaliteit, Onderwijs, Personeel en Belanghebbenden. Tot 

slot beschrijven ze gewenste praktijken. Op 26 januari 2015 is een Informatieavond voor ouders 

gehouden. De ouders zijn geïnformeerd over de koersuitspraken en praktijken. Ze reageerden hierop 

en vulden deze aan. De directeur maakt een opzet voor het schoolplan en presenteert deze in maart 

2015 aan het MT. Op 26 mei 2015 doen de teamleden voorstellen voor de verdeling van de onderwerpen 

over de komende vier schooljaren. Het team spreekt op 9 juni 2015 over het concept Schoolplan en 

stemt in met de planning voor de komend vier jaar. 

 

Het team stelt het Schoolplan 2015-2019 vast op de personeelsvergadering van 23 juni 2015. 

Het schoolbestuur stelt het plan in de bestuursvergadering van 22 juni 2015 vast. 

De medezeggenschapsraad stemt 6 juli 2015 in met het Schoolplan. 

 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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SWOT-analyse en confrontatiematrix Externe analyse 
 

Kansen: 

 Uitbouw ondersteuning en begeleiding door betere 

analyse (inspectie) 

 Techniek uitbouwen 

 Omgang kinderen in de groep en op het schoolplein, 

gesprekken hierover en aanpak pestgedrag en gepeste 

leerling volgen  

 Kinderen in hun gedrag begrijpen, kindgesprekken 

voeren en begeleiding van kinderen in gedrag 

 Samen met ouders optrekken, leerkrachten nemen 

sneller contact op met ouders over pesten 

 Werkhouding van kinderen stimuleren en samenwerken 

van kinderen bevorderen 

 Betere ondersteuning bij zorgleerlingen 

 Onderwijskundige visie duidelijker communiceren  

Bedreigingen: 

 Daling leerlingaantal, waardoor het aantal 

werkplekken daalt 

 Acceptatieplicht 

 Subsidie leerlingvervoer valt weg 

 Werkdruk (door administratieve last en hoge doelen) 

 Bevoegdheid gym bij leerkrachten 

 Gefilterd internet is niet sluitend 

 Pesten is structureel probleem en schoolplein heeft 

dode hoeken 

 Observatie op het plein verbeteren en de pleinwacht 

moet de regels handhaven 

 Leerlingen betrekken bij regels in de groep, en 

iedereen in de groep hoort erbij 

 Takenverdeling team evenwichtig verdelen 

In
te

rn
e
 a

n
a
ly

s
e

 

Sterkten: 

 Zwols Model: gezamenlijke scholing, borging van het concept en collegiale 

consultaties 

 Drie keer per jaar gesprekken met ouders (relatie met KIJK en ZIEN!) 

 Kernwaarden gekoppeld aan de missie en visueel gemaakt in de boom 

(pedagogisch klimaat, gesprekkencyclus, media, godsdienstige opvoeding) 

 Werken met groepsplannen, en ouders bij leerlingbespreking 

 Opbrengst gericht werken, doelen stellen en zichtbaar maken voor leerlingen 

en trendanalyse 

 Handelingsgericht werken sluit aan bij het Zwols Model en Passend Onderwijs 

 Gebruik digitale schoolbord en inzet van ICT 

 OA in de groep 

 Wonderlijk gemaakt en My name is Tom ingevoerd 

 Website geschikt gemaakt voor horizontale verantwoording en dialoog 

 Functiemix gerealiseerd 

Grote kans op succes, want er kan iets en wij kunnen dat. 

 

 Zwols Model uitbouwen en borgen  samenwerken met 

ouders, kindgesprekken voeren 

 Pedagogisch klimaat – kernwaarden en pestprotocol zijn 

basis  vertaling naar gedrag bevorderen  

 Gesprekken met ouders zijn goed, kindgesprekken 

opzetten, leerkrachten nemen sneller contact op met 

ouders 

 Website inzetten voor horizontale verantwoording en 

dialoog (planning)  evalueren en dialoog 

 Collegiale consultatie gekoppeld aan kijkwijzers Zwols 

Model 

Succes wordt bedreigd, want er kan iets niet (zo 

gemakkelijk) maar we hebben geen verweer. 

 Geen invloed op leerlingaantal; zoektocht naar 

uitbreiding van aantal kinderen. Website of actiever 

PR. 

 Beeld bij pedagogisch klimaat is moeilijk bij te stellen 

 Beleid bovenbouwleerkracht gaat binnen twee jaar 

gymbevoegdheid halen 
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Zwakten: 

 Methoden zaakvakken verouderd 

 Aanpak pesten niet geautomatiseerd 

 Communicatie kan beter (feedback geven, steun bieden, oudercontacten) 

 Samen verantwoordelijkheid dragen, professionalisering leerkrachten en sterke 

kanten van collega’s beter benutten 

 Ouders meer betrekken bij beleid, horizontale verantwoording en dialoog 

verbeteren 

 Engels (door native speaker, vakdocent, en in LB-functie?) 

Er liggen mogelijkheden, maar we hebben er geen goed 

antwoord op.  

 Methoden zaakvakken vernieuwen in samenhang met 

experiment Betekenisvol curriculum 

 Meer en beter vertellen wat we doen tegen pesten 

 Kinderen voelen zich veilig  uitbouwen naar plein 

 Mediaopvoeding is een breed terrein: waar starten we 

mee, op welke manier 

Grote kans op falen, want we worden bedreigd en kunnen 

ons niet verdedigen. 

 Terugloop van leerlingen bemoeilijkt aantrekken van 

een native speaker of specialist Engels (financiën)  

 

 



9 
 

3. Missie, visie en doelen 
 

De Jan de Bakkerschool gaat uit van de Stichting voor Reformatorisch onderwijs voor Woerden en 

omgeving. De stichting heeft als grondslag de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. Zij ziet de 

Bijbel als het levende en eeuwig blijvende Woord van God, dat betekenis heeft voor heel ons mens-zijn 

in alle levensverbanden. Dus voor hart en leven, voor heden en toekomst, op school en in de 

maatschappij, persoonlijk en in alle relaties met medemens en natuur. De belijdenisgeschriften geven 

ons een steeds weer actuele duiding van doel en betekenis van het Woord van God, persoonlijk en voor 

het gezin, de kerk en de maatschappij. Deze grondslag bepaalt de identiteit van de school en van het 

onderwijs dat wordt gegeven.  
 

3.1 Missie 

Onze missie luidt: ‘Worden wie je zijn mag’. Het werkwoord worden slaat op groei, op ontwikkeling. 

Vanuit levensbeschouwelijk oogpunt duidt worden op vernieuwing door het geloof in de Heere Jezus 

Christus. Je moet veranderd, bekeerd worden. Het gaat om de vernieuwing van het hart, elke dag weer 

en dat komt tot uiting in je doen en laten. In pedagogische zin slaat worden op ontwikkeling van het 

hoofd, het hart en de handen. Dit mag plaats vinden op de manier die bij jou past. Je mag er zijn zoals 

je geschapen bent. Dan is het goed. 
 

3.2 Visie 

Onze visie op de rol van onze school in de vorming van het kind en de daaruit voortvloeiende ambitie 

ten aanzien van onderwijs en opvoeding, bestaat uit de volgende elementen (in volgorde van prioriteit):  

1. We willen kinderen onderwijzen en opvoeden met de missie: 'Worden wie je zijn mag'.  

2. We willen ouders en medeopvoeders ondersteunen bij het opvoeden van hun kind(eren). 

3. We willen vanuit onze maatschappelijke opdracht betekenis hebben voor de omgeving van onze 

school en de Woerdense samenleving in den brede.  
 

3.3 Kernwaarden 

Onze kernwaarden worden uitgebeeld in een boom die op 

meerdere plaatsen in de school zichtbaar is. De normen en 

waarden die wij in ons onderwijs overdragen ontlenen wij aan 

Gods Woord. De hoofdregels staan in de ‘Wet van de tien 

geboden’, waarvan de samenvatting luidt: ‘God liefhebben boven 

alles en je naaste als jezelf’. Deze samenvatting staat in de stam 

van de boom. In de kruin hangen vijf appels met de kernwaarden 

eerlijk, gehoorzaam, respect, verantwoordelijk en vertrouwen. De 

verbinding met onderwijs, kwaliteit en belanghebbenden is 

beschreven in de volgende hoofdstukken.   
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3.4 Doelen 

De doelen van de school die voortvloeien uit bovengenoemde missie, visie en ambitie zijn: 

 Geven van kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan leerlingen uit Woerden en omgeving. 

 Faciliteren van opvoeders door het (laten) leveren van opvoedingsondersteunende activiteiten. 

 

3.5 Uitwerking 

De Bijbel is de basis bij ons handelen. De boom met de kernwaarden beeld dit uit. Ons onderwijs is 

gericht op toerusting van kinderen. Het gezin en de kerk zijn belangrijke partners van de school. Met 

een evenwichtig aanbod van onderwijs voor hoofd, hart en handen realiseren we onze missie. Hoe we 

dit doen laten we in de hoofdstukken over kwaliteit, onderwijs, ondersteuning & begeleiding, personeel 

en betrokkenen zien.  

 

De hoofdstukken 4 tot en met 8 hebben allemaal dezelfde opbouw: koersuitspraken, toelichting en 

praktijken. Ze beginnen met koersuitspraken die aangeven waar we naar toe willen. Daarna volgt een 

toelichting met verwijzingen naar een concept, een document of een ontwikkeling. Tot slot geven de 

praktijken aan hoe de koersuitspraken concreet zichtbaar of merkbaar zijn aan het eind van de 

schoolplanperiode. 
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4. Kwaliteit 
 

4.1 Koersuitspraken 

De Jan de Bakkerschool wil in 2019 een school zijn waar … 

 kwaliteit en resultaat (-gerichtheid) hoog in het vaandel staan en inhoud hebben; 

 afspraken geborgd worden en op het netwerk voor de leerkrachten beschikbaar zijn; 

 opbrengstgericht werken (OGW) voor de hele schoolloopbaan belangrijk is; 

 de leerkrachten de analyse van de toetsen concreter uitvoeren, zoals de inspectie heeft 

geadviseerd; 

 leerkrachten, samen met de ouders,  kinderen toerusten om in de 21e eeuw als christen te leven; 

 we doen zelfevaluatie doen en tevredenheidspeilingen houden onder personeel, ouders en 

leerlingen. 

. 

4.2 Toelichting 

4.2.1 Hoe realiseren we kwaliteit? 

Kwaliteit is de goede dingen doen, de dingen goed doen en daarover verantwoording afleggen. We 

hanteren de Plan-Do-Check-Act cyclus van Deming1 bij processen. In het Jaarplan formuleren we 

bijvoorbeeld de doelen systematisch, meetbaar, geaccepteerd, realistisch en tijdgebonden (SMART). 

Kwaliteit komt ook tot uiting in het overzicht van de studiedagen, de personeels- en de 

bouwvergaderingen. Verder is het zichtbaar in de borgingsdocumenten van gerealiseerde 

verbeteringen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de beschrijving van de vijf aspecten van het Zwols 

Model. Kwaliteit leveren we ook door in het begeleidingsplan nieuwe leerkrachten te bepalen bij  

gemaakte afspraken en belangrijke documenten. Ook gebruiken we kijkwijzers bij klassenbezoeken en 

collegiale consultaties. Tot slot noemen we hier de koppeling van opbrengstgericht werken aan de 

groepsbesprekingen, waardoor we gestelde doelen scherp voor ogen houden.  

 

We leggen verbanden om nieuwe ontwikkelingen te versterken of beter te borgen. Met een paar 

voorbeelden maken we duidelijk wat we bedoelen. De kijkwijzers uit de borgingsdocument Zwols Model 

gebruiken we bij de klassenbezoeken. In het begeleidingsplan nemen we afspraken op, zodat nieuwe 

leerkrachten daar (opnieuw) mee geconfronteerd worden. De kernwaarden zijn gekoppeld aan lessen 

sociale en emotionele ontwikkeling, we koppelen ze aan thema’s van de informatieavonden en ze 

krijgen een plaats in de gesprekkencyclus.  

 

4.2.2. Hoe bewaken we de kwaliteit van ons onderwijs? 

 Kwaliteitshandboek  

De indicatoren van het inspectiekader zijn vertaald naar praktijken in de school en beschreven in het 

kwaliteitshandboek. Elk schooljaar bespreken we in de teamvergadering twee kwaliteitsaspecten uit het 

handboek. Zo komt elke indicator één keer in de vier jaar aan de orde. Na de bespreking actualiseren 

we het handboek. De inspectie herschrijft het toetsingskader. Na publicatie hiervan in 2015 of 2016 

passen wij ons kwaliteitshandboek aan.  

 

 Opbrengst gericht werken (OGW) 

De inspectie beoordeelt de basisschool op de resultaten van de eindtoets. Wij kijken niet alleen naar de 

eindtoets, maar volgen de leerlingen gedurende hun hele schoolloopbaan. In de eerste twee jaar 

observeren we de kinderen en leggen de uitkomsten vast in KIJK. Vanaf groep 3 gebruiken we toetsen 

voor technisch- en begrijpend lezen, spelling en rekenen & wiskunde. Vooraf stellen we doelen, zoals 

                                                           
1 William Edwards Deming (1900-1993) was een Amerikaanse statisticus. Hij doceerde de principes van statistische 
procescontrole in Japan en ontwikkelde de PDCA-cyclus. 
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we hieronder beschrijven, en evalueren de tussentijdse resultaten en de opbrengsten aan het eind van 

elk jaar. Met het pedagogisch leerlingvolgsysteem ZIEN volgen we de sociaal emotionele ontwikkeling 

van de kinderen uit groep 3 tot en met 8.  

De resultaten van de leerlingen uit groep 3 tot en met 8 volgen we. Zo richten we ons op groei en 

ontwikkeling en sluiten daarmee aan bij onze missie. Ons beleid is vertaald naar de volgende praktijk. 

De directeur stelt voor het nieuwe schooljaar met de IB-ers streefnormen (in niveauwaarden) vast voor 

technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen & wiskunde. Met deze streefnormen en de actuele 

resultaten van de groep bepalen zij, samen met de leerkracht jaardoelen voor de nieuwe cursus. Na de 

Midden-toets in februari hebben de directeur, de IB-er en de leerkracht een tussenevaluatie en na de 

Eind-toets in juni evalueren we de resultaten. Zo blijven we resultaatgericht en zijn we ons bewust van 

de kwaliteit van het onderwijs, zoeken wij naar trends en passen het onderwijs aan de behoefte van de 

leerlingen aan.  

De leerkracht bespreekt de toetsdoelen met de groep, hangt ze op in het klaslokaal en voert 

kindgesprekken. Zo weten leerlingen waar ze aan werken en dragen zij mede verantwoordelijkheid 

(kernwaarde) voor hun eigen ontwikkeling.  

 

 Tevredenheidspeilingen 

Ten minste één keer per vier jaar peilen we de tevredenheid van de ouders, de leerlingen en het 

personeel. De resultaten bespreken we in het MT en het team en nemen deze mee bij de ontwikkeling 

van nieuw beleid. De evaluatie van de resultaten uit de ouder- en de leerlingtevredenheidspeiling 

bespreken we met het team, rapporteren we aan het bestuur en in het kader van horizontale 

verantwoording en dialoog delen we ze met de belanghebbenden.  

 

 Zwols Model 

Het onderwijskundig concept dat wij hanteren is het Zwols Model. In het volgende hoofdstuk gaan we 

hier nader op in. In het kader van dit hoofdstuk noemen we dat de borgingsdocumenten van het Zwols 

Model in de komende vier jaar worden geëvalueerd.  

 

 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Berséba 

Onze school is aangesloten bij het landelijk samenwerkingsverband Passend Onderwijs Berséba. De 

kwaliteitscommissie van Berséba voert eenmaal in de vier jaar een kwaliteitsbezoek op school uit. Meer 

informatie over Berséba staat in hoofdstuk 6. In het kader van dit hoofdstuk noemen we vast dat de 

school zelf een actief kwaliteitsbeleid voert. De regiomanager van Berséba legt samen met de 

directeuren van Rijnland een bezoek af als kwaliteitscommissie.  

 

 Onderwijsomgeving 

Een fijne omgeving draagt bij aan welbevinden van personeel en kinderen. Onderzoek wijst uit dat een 

gezonde omgeving bijdraagt aan betere resultaten. Ventilatie van de lokalen is belangrijk. Om hierop 

attent te zijn gebruiken we CO2 meters die helpen op de luchtkwaliteit te letten. In de achterliggende 

jaren is het schoolgebouw gerenoveerd. De Risico-inventarisatie & evaluatie die in april 2015 is 

uitgevoerd herhalen we jaarlijks.  

 

4.3 Praktijken 

In 2019 zijn de koersuitspraken zichtbaar of merkbaar in … 

 openheid over resultaten en transparantie ten aanzien van verbeterpunten; 

 opbrengstgericht werken als onderdeel van groepsbesprekingen; 

 resultaten van het onderwijs die op het niveau zijn dat we van onze populatie verwachten; 

 hogere resultaten van de Cito toets Engels, zo mogelijk op het verwachte niveau; 

 functioneel gebruik van de doelen van de basisvaardigheden, die vanaf groep 3 in de klas 

ophangen, bij de lessen, groeps- en kindgesprekken; 
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 handelingsplannen met een heldere analyse en een beschrijving van vervolgaanpak met als 

kernvraag ‘hoe nu verder?’; 

 het kwaliteitshandboek dat is aangepast aan het inspectiekader; 

 de tevredenheid van personeel, ouders en leerlingen die in de peiling tenminste 80% bedraagt; 

 het verslag van het bezoek van de kwaliteitscommissie van Berséba en de zelfevaluatie van de 

directeur. 
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5. Onderwijs 
 

5.1 Koersuitspraken 

De Jan de Bakkerschool wil in 2019 een school zijn waar: 

 de borgingsdocumenten van het Zwols Model cyclisch geëvalueerd worden; 

 leerlingen in een veilig pedagogisch klimaat op hun eigen niveau onderwijs krijgen; 

 de kernwaarden zichtbaar zijn, maar vooral léven; 

 mediaopvoeding in samenwerking met ouders gestalte krijgt; 

 we kinderen sociaal emotioneel en cognitief goed voorbereiden op het voortgezet onderwijs; 

 we actuele methoden gebruiken die passen bij het onderwijskundig concept; 

 onderwijs voor hoofd, hart en handen evenwichtig aandacht krijgt. 
 

5.2 Toelichting 

5.2.1 Onderwijskundig concept het Zwols Model 

Wij hanteren het genoemde concept2  om de onderscheiden gaven en talenten van de leerlingen tot 

volle ontplooiing te laten komen en de goede vorming van de leerling als persoon te bevorderen. De 

basisvoorwaarden competentie, relatie en zelfstandigheid hebben er een plaats in. Door het werken op 

vijf niveaus komen we zoveel mogelijk tegemoet aan de eigenheid en de mogelijkheden van kinderen. 

Het Zwols Model is een differentiatiemodel dat optimaal wil differentiëren en tegelijk de verworvenheden 

van het klassikaal onderwijs wil vasthouden. Het concept gevisualiseerd als 'gebouw' staat op het 

fundament van effectieve instructie, zelfstandig werken, activerend lesgeven, pedagogisch klimaat en 

differentiatie. Het levensbeschouwelijke komt in het onderwijskundig model terug. De concrete vertaling 

is gemaakt in de keuze van de kernwaarden die gefundeerd zijn op de Bijbel.  
 

5.2.2 Voldoen we aan de kerndoelen? 

Het onderwijs voldoet aan de kerndoelen reformatorisch primair onderwijs. In de groepen 1 en 2 is het 

onderwijs thematisch. De groepen 3 tot en met 8 gebruiken de volgende methoden en materialen voor 

de vak- en vormingsgebieden. 

                                                           
2 Dit onderwijskundig model is ontwikkeld door Driestar Educatief 
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5.2.3 Aandacht voor het pedagogisch klimaat 

 Pedagogisch klimaat 

Een veilig pedagogisch klimaat is belangrijk om te komen tot leren. De leerkrachten zijn hiervan 

doordrongen en gebruiken een pedagogisch leerlingvolgsysteem. De ouders benadrukken het belang 

in de tevredenheidspeiling, in gesprekken en tijdens de informatieavonden. Het pedagogisch klimaat is 

één van de pijlers3 van het Zwols Model. Om een veilig, pedagogisch klimaat te scheppen is gekozen 

voor vijf kernwaarden (hoofdstuk 3). Zowel met de kinderen als met de ouders is gesproken over de 

inhoud van eerlijk, gehoorzaam, respect, vertrouwen en verantwoordelijk. De woorden hangen als 

appels in de boom uit onze huisstijl die in elk lokaal hangt. De kernwoorden zijn voor ons erg belangrijk, 

omdat we door de aandacht ervoor het pedagogisch klimaat op een positieve manier kunnen 

beïnvloeden. Ze hebben grote reikwijdte, zoals het gedrag van leerkrachten en kinderen, de omgang 

met elkaar, de invulling van kindgesprekken en de relatie met thema’s voor opvoedingsavonden. We 

willen dat zowel in- als externen merken dat wij naar de principes achter de kernwaarden leven.  

 

 Pestprotocol 

De leerkrachten bieden preventief effectieve steun bij het leren van sociale vaardigheden en 

weerbaarheid. Maar helaas gaat het niet altijd goed. Pesten is ongewenst, staat haaks op een veilig, 

pedagogisch klimaat en wordt niet getolereerd. Daarom hebben we een pestprotocol opgesteld, dat 

signalen van pesten beschrijft en de aanpak bij pesten. Deze aanpak is gericht op de leerkracht, de 

gepeste, de pester, de meeloper en de ouders. In de komende planperiode evalueren team en bestuur 

het protocol. 

 

5.2.4 Wat krijgt in deze schoolplanperiode extra aandacht? 

 Zwols Model 

De aspecten van het Zwols Model moeten scherp op het netvlies blijven. We evalueren de vijf 

borgingsdocumenten en herschrijven ze zo nodig. De paragraaf over dag- en weektaken vullen we na 

bespreking in het team aan met het besluit dat hierover genomen wordt. 

                                                           
3 Zie de website voor een uitleg bij de vijf pijlers van het Zwols Model 

Vak- of 
Vormingsgebied 

 

Methode 
en materiaal 

Aanvullende opmerking 

Bijbelse geschiedenis Namen en feiten Bijbelrooster en Psalmrooster 

Rekenen & wiskunde De wereld in getallen (versie 4)  

Nederlandse taal Taalfontein, Schrijffontein, 
Leesfontein 

Burgerschap geven we binnen 
verschillende vakken 

Engels My name is Tom Groep 1 t/m 8 

Aardrijkskunde Geobas  

Vaderlandse geschiedenis Er is geschied  

Samenleving  Er is geschied  

Techniek  Leefwereld  

Milieu Leefwereld  

Gezond en redzaam gedrag Leefwereld, Op Groen, 
Wonderlijk gemaakt 

 

Natuuronderwijs Leefwereld  

Verkeer Wijzer door het verkeer  

Lichamelijke opvoeding Basislessen bewegingsonderwijs Diverse bronnenboeken 

Tekenen en handvaardigheid Diverse bronnenboeken  

Muziek Meer met muziek Diverse bronnenboeken 

Spel / bevordering taalgebruik  Diverse bronnenboeken 

Beweging Diverse bronnenboeken  
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 Hoofd, hart en handen 

Een evenwichtig aanbod van onderwijs voor hoofd, hart en handen leidt tot een excellente school. Met 

deze stelling geven we dit begrip onze eigen invulling. Het ministerie van onderwijs benadrukt dat 

kinderen ‘opgeleid moeten worden voor de kenniseconomie van morgen’. Hiermee is het begrip 

excellent vooral gericht op opbrengsten. Dat doet geen recht aan onze missie en daarom gaan wij voor 

onderwijs aan hoofd, hart en handen. In de komende periode maken we dit concreet door aandacht te 

geven aan de zaakvakken: aardrijkskunde, vaderlandse geschiedenis en natuuronderwijs. We kiezen 

nieuwe methoden voor deze vakken en experimenteren met Betekenisvol curriculum4 in groep 4 tot en 

met 8, waarbij hoofdstukken uit de methoden van de genoemde vakken in een voor de kinderen 

betekenisvolle context worden gezet. Hierbij betrekken we tekenen, handvaardigheid en techniek om 

onderwijs aan hart en handen meer aandacht te geven. 

 

 Studievaardigheden  

De analyse van de Cito eindtoetsen laat zien dat leerlingen inzake het werken met informatiebronnen, 

tabellen en grafieken laag scoren. Vanaf cursusjaar 2014-2015 nemen we de toets Studievaardigheden 

af in de groepen 5 tot en met 8 en bespreken de resultaten met de kinderen. Aan de hand van de 

analyse van de uitkomsten op de toetsen passen we ons onderwijsaanbod aan. Op deze manier leren 

we de kinderen beter omgaan met informatiebronnen, tabellen en grafieken.  

 

 

 Mediaopvoeding  

De nieuwe media nemen in de samenleving een steeds grotere plaats in, ook in het onderwijs. We 

gebruiken relevante en noodzakelijke digitale methoden en middelen. Bij elke methode maken we een 

zorgvuldige afweging en kijken of ze principieel verantwoord, educatief en onderwijsondersteunend zijn. 

Omdat de samenleving steeds meer gericht is op de nieuwe media, is het belangrijk dat we de kinderen 

weerbaar maken om als christen in deze moderne maatschappij verantwoorde keuzes te doen. Hierbij 

gebruiken we de opbrengsten die het Lectoraat Nieuwe Media van Driestar educatief aanreikt. 

Leerkrachten en ouders trekken in de mediaopvoeding samen op. 

 

 Bijbelse geschiedenis 

Ons vertelrooster voor de dagelijkse Bijbelverhalen, het bijpassende Psalmrooster en de 

memoriseermethode Namen en Feiten zijn oud. We evalueren ze en onderzoeken of er een 

vervangende methode voor Namen en Feiten is. In onze aanpak van het Bijbelonderwijs willen we 

aansluiten bij zingevingsvragen, de christelijke feestdagen en de kernwaarden. 

 

 Engels 

In cursusjaar 2014-2015 startten we met de methode My name is Tom voor de groepen 1 tot en met 8. 

Omdat we de methode in een keer in alle groepen invoeren, past de stof niet bij het huidige 

kennisniveau.  Om de kennisachterstand te overbruggen gebruiken we enkele jaren de leerboeken uit 

lagere leerjaren voor de hogere groepen. Deze werkwijze vraagt extra aandacht voor het gebruik van 

de methode. In de komende jaren analyseren we de toetsresultaten om zo nodig het onderwijs aan te 

passen. 

 

 Taalmethode 

De methode Taalfontein is in fasen vanaf 2006-2007 ingevoerd. De methode wordt door de uitgever 

uitgefaseerd. Daarom bezinnen we ons in de komende beleidsperiode op de methode voor het 

taalonderwijs. We kiezen een nieuwe methode en starten met de invoering ervan. 

                                                           
4 Betekenisvol curriculum is ontwikkeld door Driestar educatief. 
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5.3 Praktijken 

In 2019 is het volgende zichtbaar en merkbaar in… 

 geëvalueerde borgingsdocumenten Zwols Model; kijkwijzers bij de klassenbezoeken en collegiale 

consultaties; 

 kindgesprekken ter bevordering van het pedagogische klimaat en het dragen van 

verantwoordelijkheid; 

 de kernwaarden die op school en thuis aandacht krijgen; 

 de koppeling van kernwaarden aan mediaopvoeding;  

 aandacht voor pleingedrag en een evaluatie van het pestprotocol; 

 nieuwe methoden voor aardrijkskunde, vaderlandse geschiedenis en natuurkennis en de aanpak 

van techniek; 

 de evaluatie van het Bijbelrooster en het gebruik van Namen en Feiten; 

 het experiment met Betekenisvol curriculum en een besluit over de continuering hiervan. 
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6. Ondersteuning en begeleiding 
 

6.1 Koersuitspraken 

De Jan de Bakkerschool wil in 2019 een school zijn waar … 

 we basisondersteuning bieden en preventieve en licht curatieve ondersteuning geven; 

 het ondersteuningsteam de spil is bij ondersteuning en begeleiding; 

 inzet van onderwijsassistentie in de groep structureel is; 

 het omgaan met hoogbegaafdheid nader ingevuld is; 

 alle leerkrachten regelmatig kindgesprekken voeren; 

 de uitbouw van ondersteuning en begeleiding gelijke pas houdt met de uitbouw van Berséba. 

 

6.2 Toelichting 

6.2.1  Hoe geven we Passend onderwijs vorm? 

 Zwols Model, handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken 

Een korte beschrijving van het Zwols Model staat in hoofdstuk 5. Zelfstandig werken, effectieve instructie 

en differentiatie sluiten aan bij Handelingsgericht werken (HGW). Bij HGW staat de onderwijsbehoefte 

van de leerling centraal staat. De uitgangspunten van HGW zijn een belangrijke onderlegger bij de 

basisondersteuning die de volgende paragraaf beschrijft. Opbrengstgericht werken (OGW), zoals 

beschreven in hoofdstuk 4, is resultaatgericht door het stellen van concrete doelen. Hoewel er een 

tegenstelling verondersteld kan worden, passen HGW en OGW juist bij elkaar. Leerkrachten moeten 

weten waar de kinderen in hun ontwikkeling zijn en aansluiten bij hun onderwijsbehoeften.  

 

 Berséba 

In de onderstaande paragraaf beschrijven we het Schoolondersteuningsprofiel van onze school dat 

aansluit op het Ondersteuningsplan van Berséba, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 

waarbij wij zijn aangesloten. Op www.berseba.nl staat meer informatie over het samenwerkingsverband. 

 

6.2.2 Basisondersteuning 

Samenweringsverband Berséba heeft inhoudelijke afspraken gemaakt ten aanzien van de 

basisondersteuning. Deze basisondersteuning bestaat uit twee onderdelen, namelijk 

basisondersteuning (paragraaf A) en preventieve en licht-curatieve ondersteuning (paragraaf B). Bijlage 

1 Kengetallen laat de mate zien, waarin onze school hieraan voldoet.  

 

A. Basiskwaliteit 
 

1. Onderwijsleerproces  

Duidelijk 

De leerkrachten leggen de leerstof op een duidelijke manier uit aan de leerlingen. 

De leerkrachten sluiten bij nieuwe leerstof aan op de voorkennis van de leerling. Die voorkennis wordt 

gebruikt als brug naar de nieuwe kennis. Ze maken bij de uitleg gebruik van voorbeeldwerkjes, 

stappenplannen, modellen en schema’s. Tijdens de instructie doen ze nadrukkelijk (hardop denkend) 

voor hoe een probleem opgelost kan worden, hoe een opdracht uitgevoerd moet worden, welke 

deelstappen ze volgen. De nieuwe leerstof wordt daarna onder nauwgezette begeleiding van de 

leerkracht ingeoefend. Leerlingen gaan pas zelfstandig aan de slag, wanneer de leerkracht 

geconstateerd heeft dat de leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen. Deze manier van uitleggen wordt 

in alle groepen toegepast. 

De leerkrachten gaan steeds na of de leerlingen de uitleg en de opdrachten begrijpen. 

http://www.berseba.nl/
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De leerkrachten laten de leerlingen tijdens de instructie vertellen hoe ze het gedaan hebben 

(oplossingsstrategie). Zij controleren of de leerstof begrepen is door ze de stof te laten samenvatten. 

Na de start van de verwerking vindt een controlerondje plaats.  

De leerkrachten gaan dan na of de leerlingen de taak op de juiste wijze uitvoeren. Na afloop van de les 

bespreken ze het werk kort na. Ze corrigeren en beoordelen dan (steekproefsgewijs) het gemaakte 

werk.  

 

Taakgericht 

De leerkrachten zorgen voor een duidelijke structuur in de onderwijsactiviteiten. 

De leerkrachten vertellen de leerlingen aan het begin van de dag wat ze gaan doen (bordplan / 

pictogrammen). Aan het begin van elke les maken ze het doel van de les duidelijk. De leerkrachten 

geven ook een duidelijk overzicht van de les (bijv. via het bordplan). Ze laten zien wat er op de 

verschillende momenten tijdens de les van de leerlingen verwacht wordt. Op deze manier zorgen 

leerkrachten dat er duidelijkheid is over het ‘wat’ en het ‘hoe’ van de opdrachten. Dat er duidelijkheid is 

over ‘wat te doen indien klaar’. Dit resulteert er in dat de leerlingen zich goed kunnen richten op de 

lesactiviteiten. 

Het onderwijsleerproces wordt gekenmerkt door orde en rust. 

De lessen beginnen steeds op tijd. Er zijn weinig tot geen onnodige lesverstoringen. Onacceptabel 

gedrag van leerlingen wordt niet geaccepteerd. In de groepen is sprake van orde en rust. Er worden 

duidelijke klassenregels gehanteerd. Er heerst een taakgerichte werksfeer. 

De leerkrachten geven de leerlingen feedback op hun werkhouding en taakaanpak. 

De leerkrachten evalueren regelmatig met de leerlingen (groepsgewijs of individueel) hoe hun 

werkhouding, hun taakaanpak is. Wat gaat goed en wat kan beter. Ze nemen hier de tijd voor. Daar 

waar nodig gaan ze individueel met leerlingen in gesprek. 

 

Activerend  

De leerkrachten stimuleren de leerlingen om steeds actief mee te doen en mee te denken. 

Tijdens de uitleg laten de leerkrachten de leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig of in groepjes actief 

meedoen. Ze laten hen meewerken. (op bijvoorbeeld kladpapier). Ze passen activerende werkvormen 

toe (bv. denken-delen-uitwisselen) en stellen open vragen die leerlingen aanzetten tot denken. Ze geven 

de leerlingen opdrachten die hen stimuleren om actief mee te denken. Gemaakt werk wordt zoveel 

mogelijk direct samen met de leerlingen nagekeken.  

De leerkrachten laten de leerlingen regelmatig en op een doelmatige wijze samenwerken. 

De leerkrachten creëren situaties waarbij leerlingen (in groepjes) leren van en met elkaar, elkaar vragen 

stellen en reflecteren op groepsresultaten. Ze leren de leerlingen om op een goede wijze samen te 

werken. Er zijn afspraken over de wijze waarop leerlingen moeten samenwerken. De leerkrachten 

bespreken deze regels met de leerlingen en oefenen deze met de leerlingen, zodat ze de regels goed 

leren toe te passen. 

 

Resultaatgericht  

De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de resultaten van de leerlingen. 

In de contacten met de leerlingen laten de leerkrachten merken dat ze hoge verwachtingen van ze 

hebben en dat ze ook niet ‘accepteren’ dat leerlingen beneden verwachting presteren. 

In de groepen wordt gewerkt met streefdoelen voor de basisvaardigheden. 

Voor zowel de methodegebonden toetsen als de niet-methodegebonden toetsen (inclusief pedagogisch 

LVS) zijn per groep streefdoelen geformuleerd (uitgesplitst voor meerdere niveaus). Zowel de resultaten 

van de groep als geheel, als de resultaten van de individuele leerlingen worden door de leerkrachten 

vergeleken met de streefdoelen. 

De leerkrachten evalueren nauwgezet de resultaten die de leerlingen halen. 
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De resultaten die behaald worden bij de methodegebonden-toetsen, de niet-methodegebonden toetsen 

en bij de observatie-instrumenten worden door de leerkrachten nauwgezet geanalyseerd 

(foutenanalyse) en geïnterpreteerd. Dit gebeurt op groepsniveau en op leerlingniveau.  

Op basis hiervan bepalen ze het vervolgaanbod voor de (sub)groep en/of voor individuele leerlingen. 

Conclusies en afspraken worden vastgelegd en na verloop van tijd geëvalueerd. 

De leerkrachten gaan met de leerlingen in gesprek over de door hen behaalde resultaten. 

De leerkrachten spreken (klassikaal of individueel) met de leerlingen over de door hen behaalde 

leerresultaten (leerlingenwerk en toetsen). Presteren ze op het te verwachten niveau? Is hun 

werkhouding en taakaanpak voldoende? De leerkrachten hebben hierbij ook aandacht voor de positieve 

aspecten. 

 

Afgestemd 

De leerkrachten stemmen de leerstof af op de verschillen in onderwijsbehoeften tussen de leerlingen. 

De leerkrachten maken structureel gebruik van de mogelijkheden die de methoden bieden om te 

differentiëren in het aanbod (bijvoorbeeld herhalingsstof, verrijkingsstof en compacting). De afstemming 

is gericht op zowel zwakkere als op meer begaafde leerlingen. Indien nodig gebruiken ze hiertoe 

toereikende, additionele leermaterialen. Over de afstemming van het aanbod zijn schoolafspraken 

gemaakt in alle groepen die nageleefd worden. Er zijn criteria vastgelegd waarmee is aangegeven 

wanneer leerlingen aangepaste leerinhouden krijgen aangeboden. 

De leerkrachten stemmen de instructie af op verschillen in onderwijsbehoeften tussen de leerlingen. 

Waar nodig differentiëren de leerkrachten op planmatige wijze in de uitleg van de leerstof. Ze richten 

zich expliciet tot ‘zwakkere’ (instructieafhankelijke) leerlingen, geven deze leerlingen vaker beurten en 

extra voorbeelden, bieden aparte voor-, verlengde of neveninstructie aan. ‘Goede’ leerlingen worden 

tijdens de instructie eveneens aangesproken, bijvoorbeeld door het stellen van moeilijker vragen. Ze 

zetten leerlingen voor wie de instructie niet is bedoeld, eerder aan het werk. 

De leerkrachten stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in onderwijsbehoeften tussen 

de leerlingen. 

Bij de verwerking van de leerstof is, waar nodig, sprake van planmatige differentiatie: De leerkrachten 

geven de leerlingen op hun niveau en tempo aangepaste verwerkingsopdrachten (bijvoorbeeld 

uitloopopdrachten, verdiepingsopdrachten). Ook is differentiatie naar belangstelling een mogelijkheid 

(keuzeopdrachten). 

De leerkrachten stemmen de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 

Naar aanleiding van geconstateerde uitval bij toetsen breiden de leerkrachten voor bepaalde 

vakgebieden de onderwijstijd voor (sub)groepen of voor individuele leerlingen aantoonbaar uit. Dit vindt 

plaats in reguliere lessen en/of op momenten van zelfstandig werken. Voor bepaalde leerlingen 

vergroten ze de onderwijstijd door het geven van huiswerk. In sommige gevallen besteden ze juist 

minder tijd aan een bepaald leergebied ten gunste van een ander leergebied.  

 

2. Schoolklimaat 

Betrokkenheid 

De leerkrachten geven de leerlingen positieve persoonlijke aandacht. 

De leerkrachten nemen de tijd voor de leerlingen; ‘ze zijn er voor hen’. Bij problemen ontvangen de 

leerlingen persoonlijke begeleiding. De leerkrachten hebben aandacht voor de persoonlijke situatie van 

de leerlingen. Ze stimuleren de leerlingen ook aandacht te hebben voor elkaar. 

De leerkrachten bevorderen het zelfvertrouwen van de leerlingen. 

De leerkrachten luisteren goed naar de leerlingen en spreken positief over hen. Ze waarderen de 

inbreng van leerlingen. Ze hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en ‘stralen dat uit’. De 

leerkrachten geven de leerlingen veel positieve feedback. Ze laten de leerlingen veel succeservaringen 

opdoen. 



21 
 

Sfeer 

De leerkrachten stimuleren leerlingen op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.  

De leerkrachten stimuleren dat leerlingen elkaar accepteren zoals ze zijn en met elkaar omgaan volgens 

algemeen aanvaarde normen. Ze stimuleren leerlingen samen te werken, naar elkaar te luisteren en 

zorg te hebben voor elkaar. Ze staan niet toe dat leerlingen worden uitgelachen, geïntimideerd of 

gediscrimineerd.  

De leerkrachten begeleiden de leerlingen bij het respectvol omgaan met elkaar. 

De leerkrachten leren de gedrag- en omgangsregels aan door er systematisch en consequent aandacht 

aan te besteden in alle groepen. Ze laten de leerlingen weten wat het gewenste gedrag is en laten dit 

gedrag ook zelf zien. De leerkrachten spreken positieve verwachtingen uit naar de leerlingen over hoe 

ze met elkaar omgaan. Ze begeleiden leerlingen bij het zelf oplossen van ruzies of misverstanden. 

 

Veiligheid 

Naar aanleiding van onderzoek naar de veiligheidsbeleving en analyse van de incidentenregistratie 

onderneemt de school gerichte acties. 

De schoolleiding zorgt ervoor dat de gegevens uit de incidentenregistratie geanalyseerd worden met 

het oog op evaluatie en verbetering van het veiligheidsbeleid. Conclusies en daaraan gerelateerde 

plannen worden besproken binnen het team en vastgelegd. 

De personeelsleden weten hoe ze moeten handelen bij incidenten. 

Er is vastgelegd (bijvoorbeeld in een pestprotocol, gedragscode of draaiboek) hoe gereageerd wordt op 

incidenten en deze procedures zijn bij alle betrokkenen bekend. Duidelijk is hoe schending van 

afspraken bestraft wordt, welke sancties getroffen moeten worden (zoals schorsing of verwijdering) wie 

daarbij een rol spelen en wat ieders verantwoordelijkheid is. 

 

3. Leerstofaanbod 

Volledig aanbod 

Bij de aangeboden leerinhouden voor ‘Nederlandse taal’ en ‘Rekenen en wiskunde’ betrekken de 

leerkrachten alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. 

De leerinhouden uit de gebruikte methoden zijn dekkend voor alle kerndoelen. Als een methode niet 

voldoet aan alle kerndoelen, dan kunnen de leerkrachten goed aantonen hoe de hiaten in het aanbod 

opgevuld zijn met aanvullende materialen. In de gebruikte registratiemappen (klassenboeken, 

groepsmappen e.d.) van de diverse groepen laten de leerkrachten zien dat de leerinhouden ook feitelijk 

worden aangeboden. 

 

Gelegenheid tot leren 

De school biedt de leerinhouden voor ‘Nederlandse taal’ en ‘Rekenen en wiskunde’ aan zoveel 

mogelijk leerlingen aan tot en met het niveau van leerjaar 8. 

Dit geldt in principe voor alle leerlingen. Wanneer dat niet gebeurt, kan de school dat uitleggen. Dit wordt 

voor die leerlingen vastgelegd. Deze leerlingen krijgen dan wel alle leerstofdomeinen aangeboden op 

of net onder het niveau van het minimumprogramma van groep 8.  

De gebruikte methoden kennen een goede doorgaande leerstoflijn. 

De groepen 1 en 2 werken met een beredeneerd en vastgelegd aanbod dat aansluit op de leerinhouden 

van groep 3 tot en met 8. In de leerjaren 3 tot en met 8 worden de methoden structureel, volledig en op 

elkaar aansluitend gehanteerd. Wanneer er geen methoden zijn, dan zijn de leerinhouden beschreven 

in leerlijnen met tussendoelen.  

De leerinhouden bij Nederlandse taal passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen. 

De school biedt een taalrijke omgeving die goed afgestemd is op de op school aanwezige 

leerlingenpopulatie. Wanneer een groot deel van de leerlingen met taalachterstanden binnenkomt (20 
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% of meer), wordt gewerkt met een beredeneerd en vastgelegd aanbod voor Nederlandse taal dat past 

bij de onderwijsbehoeften van deze leerlingen.  

Er is voldoende aandacht voor woordenschatontwikkeling en spreek- en luistervaardigheid, ook buiten 

de taallessen om, passend bij de leerling-populatie. 

Het leerstofaanbod in groep 1 sluit goed aan op de ontwikkeling van de instromende leerlingen. 

Scholen die samenwerken met een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf met een VVE-aanbod sluiten 

met hun aanbod aantoonbaar bij het voorschoolse programma aan. In alle andere gevallen is sprake 

van een goede aansluiting van het leerstofaanbod op het niveau (beginsituatie) van het instromende 

kind. 

 

Toerusten en vormen 

De school heeft een specifiek aanbod om sociale competenties te ontwikkelen. 

De leerkrachten werken in de groepen 1 tot en met 8 systematisch aan de bevordering van de sociaal-

emotionele ontwikkeling (zelfbeeld, zelfstandigheid, omgaan met emoties), aan de sociale vaardigheden 

(samenwerken, zelfredzaamheid, omgaan met conflicten, etc.) en aan houdingen/vaardigheden 

(zelfsturing, omgaan met verschillen, democratisch handelen, sociale en maatschappelijke 

verantwoordelijkheid, moreel kunnen oordelen, etc.). Hierover zijn schoolbrede afspraken gemaakt. 

De school heeft een aanbod gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale integratie. 

De school bevordert een verantwoorde deelname aan en betrokkenheid bij de samenleving. De 

leerkrachten schenken aandacht aan de bevordering van algemeen gangbare sociale competenties. Ze 

bevorderen basiswaarden en de kennis, houdingen en vaardigheden voor participatie in de 

democratische rechtsstaat. De leerkrachten brengen burgerschap en sociale integratie ook zelf in de 

praktijk. 

 

4. Ondersteuning en begeleiding 

Leerlingenbegeleiding 

De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor 

het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. 

De leerkrachten volgen de prestaties en ontwikkeling van de leerlingen met landelijk genormeerde, 

valide en betrouwbare methodeonafhankelijke toetsen en observatie-instrumenten. Tenminste op het 

gebied van Nederlandse taal en rekenen en wiskunde, de sociaal-emotionele ontwikkeling, aangevuld 

met gestructureerde observaties in groep 1 en 2. De toetsen worden in alle groepen bij alle leerlingen 

2x per jaar afgenomen. Voor de leerlingen in de aanvangsgroepen wordt tenminste één keer in de 

kleuterperiode een toets afgenomen voor taalontwikkeling en wiskundige oriëntatie.  

De leerkrachten volgen systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. 

De leerkrachten bepalen in alle groepen regelmatig de prestaties en ontwikkeling van de leerlingen met 

behulp van dagelijks leerlingenwerk, observatie-instrumenten, methodegebonden toetsen en niet-

methodegebonden toetsen. Ze doen dit in ieder geval voor Nederlandse taal, rekenen en wiskunde en 

sociale competenties. De leerkrachten analyseren zowel op leerling-niveau als op groepsniveau 

(foutenanalyse).  

Analyse van opbrengsten leidt daar waar nodig voor groepjes leerlingen of voor individuele leerlingen 

tot aanpassing van het onderwijs. 

In de groepsadministratie (groepsplannen, groepsmappen enz.) en/of in individuele hulpplannen leggen 

de leerkrachten vast wat de gevolgen van de analyse en de interpretatie daarvan zijn voor de 

afstemming van het onderwijs (leerstofinhoud, de onderwijstijd, het didactisch en/of het pedagogisch 

handelen) aan individuele of groepen leerlingen. 

De school stelt, indien nodig, voor leerlingen een ontwikkelingsperspectief vast.  
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Voor de leerlingen die voor één of meerdere van de vakgebieden (rekenen, lezen, begrijpend lezen 

en/of spelling) niet het eindniveau groep 8 zullen halen, stelt de school  een ontwikkelingsperspectief 

vast.  

De school volgt en evalueert het ontwikkelingsperspectief en stelt het indien nodig bij. 

Tenminste eenmaal per jaar stelt de school voor iedere leerling vast of de ontwikkeling gunstiger, in 

overeenkomstig met of ongunstiger is dan het vastgestelde ontwikkelingsperspectief. Op basis hiervan 

wordt het ontwikkelingsperspectief, in overleg met ouders en zo mogelijk de leerling, indien nodig 

bijgesteld. De gevolgen daarvan voor het onderwijsaanbod worden vastgelegd. 

 

Leerlingenzorg 

De leerkrachten signaleren vroegtijdig welke leerlingen bijzondere ondersteuning nodig hebben. 

Op basis van het gebruikte leerlingvolgsysteem (zowel methodegebonden als niet-methodegebonden) 

zijn voor alle binnen de school gebruikte toetsen en observatieinstrumenten eenduidige criteria 

vastgelegd, waarmee leerkrachten inzichtelijk maken bij welke leerlingen leerachterstanden te groot zijn 

en/of de ontwikkeling stagneert. Deze criteria, waarmee de extra onderwijsbehoeften bepaald worden, 

zijn bij alle leerkrachten bekend. 

Op basis van de analyse van de verzamelde gegevens bepalen de leerkrachten de aard van de 

ondersteuning voor de leerlingen.  

In geval van gesignaleerde achterstanden en/of stagnerende ontwikkeling analyseren de leerkrachten 

de verzamelde gegevens over het actuele leer- en ontwikkelingsproces (school, groep, leerkracht, 

thuissituatie). Deze analyse wordt zo nodig gevolgd door diagnostisch onderzoek om aard en oorzaak 

scherper te krijgen. Vervolgens krijgt op grond hiervan de extra ondersteuning een concrete en 

passende invulling. Bij de bepaling van de ondersteuning houden de leerkrachten nadrukkelijk rekening 

met de stimulerende (positieve aspecten en belemmerende factoren. Deze gebruiken ze bij het bepalen 

van de aard van de ondersteuning. 

De leerkrachten hebben inzicht in de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

De leerkrachten hebben per leerling de onderwijsbehoeften inzichtelijk vastgelegd. Dit betreft de 

onderwijsbehoefte met betrekking tot onderwijstijd, instructie, leerstof en verwerking. Maar ook de 

specifieke onderwijsbehoeften in geval van geconstateerde leer- en gedragsproblemen (dyslexie, 

dyscalculie, ADHD enzovoort).  

De leerkrachten voeren de ondersteuning planmatig uit. 

Voor alle leerlingen die overeenkomstig de criteria in aanmerking komen voor extra ondersteuning, 

wordt de ondersteuning tijdig in gang gezet. De beginsituatie is helder omschreven. Er worden concrete 

doelen geformuleerd. De activiteiten zijn concreet beschreven en gepland. Het moment en de wijze van 

evaluatie zijn vastgelegd. Eén en ander is inzichtelijk vastgelegd in handelingsplannen (individuele 

plannen of groepsplannen). Vanuit de door hen gebruikte (school)documenten kunnen de leerkrachten 

laten zien dat er consequent wordt gewerkt aan de uitvoering van de zorg. 

De leerkrachten evalueren regelmatig de effecten van de ondersteuning. 

Leerkrachten gaan aantoonbaar na of de doelen van de extra ondersteuning gerealiseerd zijn en of de 

hulp adequaat was. Deze evaluatie leidt tot beredeneerde en vastgelegde keuzes voor het 

vervolgtraject. Hierbij zijn de leerkracht en de interne begeleider betrokken. Dit zorgt ervoor dat 

leerlingen steeds bij hen passende ondersteuning ontvangen. 

 

Doorstroom van leerlingen  

De leerkrachten gebruiken de informatie van scholen en instellingen waar de leerlingen vandaan 

komen voor de begeleiding van de leerlingen. 

De school vraagt informatie op van scholen en instellingen waar de leerlingen vandaan komen. De 

school gebruikt de informatie voor de begeleiding van leerlingen. Indien nodig wordt met de school of 

de instelling in contact getreden om onder andere de onderwijsbehoeften duidelijk(er) te krijgen. 
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De school maakt beredeneerde afwegingen bij de doorstroom van leerlingen binnen de school. 

De school heeft beschreven welke procedures er gelden met betrekking tot de verlengde kleuterperiode, 

de overgang van groep 1 naar groep 2, de verkorte kleuterperiode, de overgang van groep 2 naar groep 

3 en het mogelijk doubleren in de groepen 4 tot en met 8.  

Besluiten worden beargumenteerd (na het volgen van de juiste procedure) genomen en vastgelegd in 

het leerling-dossier. Alle betrokkenen zijn op de hoogte van de geldende procedures. 

De school zorgt voor een ‘warme overdracht’ tijdens de schoolloopbaan van de leerlingen. 

De leerkrachten ‘dragen hun groep over’ aan de leerkracht van de volgende groep. In een 

overgangsbespreking komen alle leerlingen aan de orde en worden vooral de onderwijsbehoeften van 

de groep als geheel en van de afzonderlijke leerlingen besproken. Wanneer de leerlingen naar het 

voortgezet onderwijs gaan is er een bespreking met een vertegenwoordiger van de vervolgschool. Ook 

hier komen vooral de onderwijsbehoeften van de leerlingen aan de orde.  

 

Ondersteuningsstructuur 

Er is structureel overleg tussen de leerkracht en de interne begeleider. 

Er is periodiek overleg tussen de leerkracht en de interne begeleider over de ondersteuning aan de 

leerlingen (minimaal 3x per jaar). Het effect van de geboden hulp wordt besproken. De inhoud van de 

contacten met ouders komt aan de orde. Knelpunten behorend bij de ondersteuning aan de leerlingen 

komen aan de orde. Dit overleg leidt tot afspraken die vastgelegd worden en tijdens een volgend overleg 

geëvalueerd worden.  

De school werkt daar waar nodig samen met externe organisaties en deskundigen. 

De school werkt samen met Regionale Expertise Centra (REC’s), scholen voor speciaal basisonderwijs 

(SBO) en andere instellingen, zodat indien nodig van hun kennis en inzet gebruik kan worden gemaakt, 

bij leerlingen bij wie de leerkrachten niet tegemoet kunnen komen aan hun specifieke 

onderwijsbehoeften. Deze inbreng van externen levert meer kennis op in het omgaan met de op school 

voorkomende leer- en gedragsproblemen. 

Er is regelmatig overleg tussen de interne begeleider en de schoolleiding over het functioneren van 

de leerlingenzorg. 

De interne begeleider en de schoolleiding hebben regelmatig (minimaal 3 x per jaar) overleg over het 

functioneren van de ondersteuning. Daarvoor zijn er een aantal vaste bespreekpunten. De interne 

begeleider rapporteert over de knelpunten en over het effect van genomen maatregelen naar aanleiding 

van eerder geconstateerde knelpunten. De conclusies n.a.v. de bespreking worden vastgelegd. 

De verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de ondersteuning is 

voor ieder duidelijk. 

De verantwoordelijkheden, bevoegdheden en daarvan afgeleide taken van de verschillende 

betrokkenen (directeur, interne begeleider, coach, leerkracht en RT-er) met betrekking tot de 

leerlingenzorg zijn duidelijk omschreven en bij ieder bekend. 

De leerkrachten zien zichzelf als de eerstverantwoordelijke voor wat betreft de ondersteuning aan de 

leerlingen. 

De regie over de ondersteuning aan álle leerlingen ligt bij de leerkrachten en niet bijvoorbeeld bij de 

interne begeleiders. Dit betekent onder meer: Leerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt voor de 

ondersteuning aan de kinderen uit hun groep. Leerkrachten sturen de ondersteuning aan, ook 

bijvoorbeeld als de leerling ondersteuning buiten de groep krijgt. De leerkrachten voeren de 

ondersteuning zoveel mogelijk zelf uit. De uitgevoerde ondersteuning is overeenkomstig de op school 

gemaakte afspraken. 

 

5. Kwaliteitszorg 

Voorwaarden voor kwaliteit  

De school gaat actief na wat de onderwijsbehoeften zijn van de leerlingenpopulatie. 
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Het personeel heeft kennis van de kenmerken van de schoolbevolking. Ze kennen de 

onderwijsbehoeften (m.b.t. onderwijstijd, leerstofaanbod, instructietijd en verwerkingstijd). 

De school stemt het onderwijsleerproces af op de onderwijsbehoeften van onze leerlingpopulatie. 

De kennis van de onderwijsbehoeften van de leerlingen heeft aantoonbaar consequenties voor de 

inrichting van het onderwijsleerproces. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onderwijstijd, leerstofaanbod, 

instructietijd en verwerkingstijd.  

Deze consequenties worden vastgelegd (bijv. in de groepsadministratie). Jaarlijks wordt dit geëvalueerd 

en indien nodig bijgesteld (bijv. binnen de groepsbespreking). 

De school gaat na hoe leerlingen zich handhaven in het onderwijs. 

De school weet hoe de oud-leerlingen functioneren in het vervolgonderwijs. De rapportage die de school 

vanuit het voortgezet onderwijs ontvangt over het functioneren van onze oud-leerlingen wordt 

systematisch geanalyseerd. Dit wordt vergeleken met  de verwijsadviezen. Dit wordt besproken met 

vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs. Daar waar er aanleiding toe is, past de school het 

onderwijsleerproces aan. De conclusies naar aanleiding van de analyse worden vastgelegd. 

Systeem van zelfevaluatie 

De school plant elk jaar activiteiten in om de kwaliteit van het onderwijs te onderzoeken, te borgen, 

te verbeteren en openbaar te maken. 

Dit is de kern van de kwaliteitszorg. De schoolleiding kan aantonen dat jaarlijks deze activiteiten 

ingepland worden. Bij openbaar maken gaat het om het afleggen van horizontale en verticale 

verantwoording. 

De school heeft de doelen en activiteiten op het gebied van kwaliteitszorg vastgelegd in een 

kwaliteitsbeleidsplan. 

Binnen de systematische aanpak van de kwaliteitszorg heeft de schoolleiding de doelen en activiteiten 

op het gebied van kwaliteitszorg vastgelegd in een kwaliteitsbeleidsplan. In het kwaliteitsbeleidsplan 

wordt ook beschreven wie wat op welk moment doet in dit proces en het is duidelijk wie waarvoor 

verantwoordelijk is. De doelen zijn meetbaar (in waarneembare effecten) en concreet (wat betreft de 

beoogde verbeteringen) uitgewerkt. 

De schoolleiding zorgt voor systematische analyse van het onderwijsleerproces en de leerling 

opbrengsten met als doel om tijdig zwakke plekken te signaleren. 

De school meet de resultaten aan het eind van de basisschool d.m.v. een landelijk genormeerde 

eindtoets (of een vervangende, door de inspectie aanvaarde werkwijze). De school vergelijkt de 

eindresultaten met die van scholen met een vergelijkbare schoolbevolking. Ook vergelijkt ze de 

resultaten met de eigen doelstellingen hieromtrent. Daarnaast worden de resultaten van de leerlingen 

gedurende de schoolperiode voor in ieder geval Nederlandse taal en rekenen en wiskunde geëvalueerd. 

Er wordt geëvalueerd of het onderwijsleerproces voldoet aan dat wat hierover in het schoolplan en/of 

andere schooldocumenten is vastgelegd (visie/strategische doelen/beleidsdoelen). Een evaluatie omvat 

het betrouwbaar meten, analyseren en waarderen van het onderwijsleerproces met als doel te komen 

tot kwaliteitsverbetering van de school. 

De school verzamelt systematisch feedback van personen van buiten de school over die aspecten 

die zij zelf ook evalueert. 

De school vraagt feedback aan personen van buiten de school. Dit gebeurt over onderwerpen waar de 

school zichzelf op evalueert en/of over de manier van zelfevaluatie. De schoolleiding kan aantonen deze 

evaluatie te analyseren en de uitkomsten hiervan te betrekken in het bepalen van verbeteracties. 

 

6. Communicatie met ouders 

 Meedenken 

De personeelsleden laten zich waar nodig informeren over de opvattingen en bevindingen van ouders 

over de ontwikkeling van hun kind op school en thuis. 
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De school neemt initiatief om een goed beeld te krijgen over de thuissituatie, de schoolbeleving, de 

begeleiding van kind en/of gezin door instellingen voor hulpverlening, de effecten van specifieke 

begeleiding, enzovoort. De bevindingen worden vastgelegd in notulen en/of leerlingdossiers. 

De ouders/verzorgers van leerlingen worden betrokken bij de ondersteuning aan hun kind. 

Leerkrachten en/of interne begeleiders geven op duidelijke en begrijpelijke wijze aan wat hun beeld is 

van de ontwikkeling van het kind. Ze geven de ouders inzicht in de vorderingen m.b.t. de 

basisvaardigheden en in de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind. Ze informeren ouders zo dat 

ouders begrijpen hoe zij tot dit beeld komen. Ze vragen of ouders dit beeld herkennen en eventuele 

zorgen kunnen meemaken. Leerkrachten en/of interne begeleiders gaan na welk beeld ouders hebben 

over de ontwikkeling van hun kind thuis en op school. Ze stellen samen met de ouders de 

onderwijsbehoefte van het kind vast. Ze gaan samen met de ouders na wat de beste aanpak is voor het 

kind op school en waar mogelijk ook thuis. Ze stemmen de aanpak op school af met ouders en zorgen 

ervoor dat deze aanpak voor ouders duidelijk en acceptabel is. Ze maken duidelijke afspraken over wie 

wat doet en over de manier waarop geëvalueerd wordt. 

De school ondersteunt de ouders bij de aanpak van hun kind thuis. 

De school organiseert regelmatig thema-avonden met pedagogisch-didactische onderwerpen. De 

school geeft voorlichting over de methoden die gebruikt worden (informatieavonden). Leerkrachten 

geven tips en ideeën over hoe ouders thuis op positieve en plezierige wijze de ontwikkeling van hun 

kind kunnen bevorderen. Leerkrachten stimuleren ouders om vanuit hoge verwachtingen met het kind 

om te gaan. Leerkrachten ondersteunen de ouders bij begeleiding van hun kind in de thuissituatie 

(huiswerkbegeleiding). Leerkrachten geven ouders bruikbare adviezen ten aanzien van 

huiswerkbegeleiding. Weeg bij de beoordeling van deze vraag af hoe proactief de school hierin is. 

 

7. Contacten met externen 

Functioneel 

De school onderhoudt functionele contacten met voor- en naschoolse voorzieningen. 

De school onderhoudt contacten met naschoolse voorzieningen gericht op overdracht van 

leerlingengegevens, op de aansluiting(sproblematiek) en op afstemming. 

De school onderhoudt functionele contacten met scholen voor voortgezet onderwijs. 

De school onderhoudt contacten met scholen voor voortgezet onderwijs, waar leerlingen naar zijn 

uitgestroomd. De contacten zijn gericht op overdracht van leerlingengegevens en de 

aansluitingsproblematiek, op afstemming en op voorlichting. De school heeft de afspraken over de 

nazorg van uitstromende leerlingen vastgelegd. De school ontvangt rapportages over de vorderingen 

van oud-leerlingen. 

De school onderhoudt functionele contacten met de onderwijsadviesdienst(en). 

De school heeft afspraken over dienstverlening door de onderwijsadviesdienst vastgelegd. De school 

heeft daarin afspraken gemaakt over leerlingbegeleiding, systeembegeleiding. Vooraf worden duidelijke 

doelstellingen vastgelegd. De effecten van de begeleiding worden nagegaan en geëvalueerd. 

De school neemt actief deel aan relevante netwerken. 

De school is actief betrokken bij de activiteiten binnen het SWV. De school onderhoudt daar waar nodig 

contacten met instellingen voor jeugdhulpverlening, instellingen voor (geestelijke) gezondheidszorg 

enz., voor het op elkaar afstemmen van interventies. 

 

8. Schoolontwikkeling 

 Resultaatgericht 

De schoolleiding stimuleert een resultaatgerichte cultuur en draagt dit uit. 

In de schoolgids, het schoolplan en andere beleidsdocumenten wordt nadrukkelijk aangegeven, dat de 

school streeft naar goede resultaten en hoge verwachtingen heeft van haar leerlingen en leerkrachten. 

De streefdoelen worden bekend gemaakt aan de verschillende belanghebbenden (schoolplan, 
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schoolgids, schooldocumenten). De schoolleiding bewaakt de realisatie van de doelen (evaluatie en 

bijstellling). De schoolleiding controleert of afspraken nagekomen worden. De schoolleiding 

onderstreept steeds het belang van goede resultaten (ouderavonden, schoolkrant, 

personeelsvergaderingen, informele contacten enz.). 

Het team werkt met schoolspecifieke streefdoelen. 

Voor de niet-methodegebonden toetsen heeft het team per toets (inclusief pedagogisch 

leerlingvolgsysteem) en per groep streefdoelen geformuleerd. Deze streefdoelen zijn afgestemd op 

onze schoolpopulatie. Het team stelt daarbij hoge doelen (hoge verwachtingen). De doelen zijn 

vastgesteld tijdens een overleg met het team. 

Het team werkt planmatig aan goede resultaten. 

De schoolleiding laat zich informeren (of gaat zelf na) hoe de resultaten voor de verschillende groepen 

zich verhouden tot de streefdoelen (en de scores van scholen met een vergelijkbare populatie). Welke 

trends er waarneembaar zijn enz. Op basis van deze analyse worden, indien nodig, verbeteracties in 

gang gezet. De conclusies en de verbeteracties worden vastgelegd. Na een vooraf bepaalde periode 

wordt gemeten wat de effecten zijn van de in gang gezette verbetering en vindt evaluatie en bijstelling 

plaats.  

Wanneer de resultaten daar aanleiding toe geven, wordt het onderwijsleerproces door het team nader 

geanalyseerd. 

Het personeel bepaalt gezamenlijk welke aspecten van het onderwijsleerproces het  nader wil 

analyseren (b.v. leertijd, inhoud instructie, gebruikte methoden enz.). Welke gegevens ze daarbij willen 

verzamelen, op welke manier en door wie. De uitkomsten vergelijken ze met bevindingen uit de 

vakliteratuur en/of bespreken ze met een extern deskundige. 

De conclusies naar aanleiding van analyses worden besproken binnen het team. 

Trendanalyses en verdiepende analyses van het onderwijsleerproces (en de conclusies naar aanleiding 

daarvan), worden besproken tijdens een teamoverleg. De teamleden kijken daarbij naar oorzaken van 

opvallende trends. En ze spreken af wat ze doen om te borgen en te verbeteren. 

Het team stelt gezamenlijk verbeteronderwerpen en succesmaten vast. 

Gezamenlijk wordt vastgesteld wat de onderwerpen zijn waar aan gewerkt gaat worden. Daarbij wordt 

ook concreet en meetbaar vastgesteld wat leerlingen, leerkrachten, interne begeleiders en schoolleiding 

moeten kennen, kunnen en doen, om de gestelde verbeterdoelen te realiseren. 

De schoolleiding gaat met de leerkrachten in gesprek over de in hun groep behaalde resultaten en 

dat in relatie tot hun lesgeven. 

De schoolleiding stelt zich op de hoogte van de didactische, pedagogische en organisatorische 

vaardigheden van de leerkrachten (o.a. klassenbezoeken). De schoolleiding stelt zich op de hoogte van 

de toetsresultaten die in de verschillende groepen behaald worden in relatie tot de streefdoelen en de 

historie van de groep. De schoolleiding bespreekt dit met de individuele leerkrachten en legt indien 

nodig de relatie met de kwaliteit van het lesgeven. Daar waar nodig wordt ondersteuning, begeleiding 

en/of coaching geadviseerd en geregeld. 

 

B. Preventieve en licht curatieve ondersteuning 
 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de school door middel van preventieve en licht curatieve 

ondersteuning tegemoetkomt aan onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen. 

 

Het ondersteuningsteam binnen onze school heeft voldoende expertise om op een adequate wijze 

handelingsgericht te (laten) handelen in de onderwijs en ondersteuningsbehoeften van leerlingen en 

gezinnen. 

In het ondersteuningsteam van de school is onderwijs- en zorgexpertise van buiten het onderwijs 

beschikbaar. De onderwijsexpertise is onafhankelijk van de school. De zorgexpertise heeft verbinding 
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met het gemeentelijke zorgsysteem (CJG). De afstemming met ketenpartners is gewaarborgd. De 

school maakt duidelijk hoe in- en externe expertise wordt ingezet. 

Onze school hanteert de principes van handelingsgericht werken als uitgangpunt voor het verlenen 

van ondersteuning op alle niveaus.  

In de begeleiding van groepen en individuele leerlingen wordt handelingsgericht gewerkt. De 

ondersteuningsstructuur van de school is ingericht volgens de uitgangspunten van HGW.  

Dit geldt ook voor het LVS. School Video Interactie Begeleiding (SVIB) kan ingezet worden. Eén van de 

Intern begeleiders is gecertificeerd SVIB begeleider. 

Onze school is gericht op het behalen van optimale opbrengsten.  

Het doelgericht realiseren van optimale opbrengsten, passend bij de leerlingpopulatie en individuele 

kinderen, is een integraal onderdeel van het beleid van de school. Dit uit zich in het formuleren van 

streefdoelen per groep. De school rapporteert en evalueert opbrengsten op school-, groeps- en 

individueel niveau. Er worden opbrengstgerichte gesprekken gevoerd. 

Onze school hanteert een sluitende ondersteuningsaanpak voor leerlingen met dyslexie.  

Het (lees)onderwijs van de school (groep 1 t/m 8) is erop gericht om signalen van mogelijk dyslexie in 

een vroeg stadium op te merken. In het dyslexieprotocol van de school is dit adequaat geformuleerd. 

Bij signalen van mogelijke dyslexie handelt de school preventief en aanvullend op het (lees)onderwijs 

binnen de school. In het dyslexieprotocol is geformuleerd op welke wijze deskundigen worden ingezet. 

Het dyslexieprotocol wordt structureel gehanteerd bij het signaleren en begeleiden van leerlingen die 

(mogelijk) dyslexie hebben.  

Onze school hanteert een sluitende ondersteuningsaanpak voor leerlingen met dyscalculie/ernstige 

rekenproblemen. 

Het (reken)onderwijs van de school (groep 1 t/m 8) is erop gericht om signalen van mogelijk dyscalculie 

of ernstige rekenproblemen in een vroeg stadium op te merken. In het dyscalculieprotocol van de school 

is dit adequaat geformuleerd. Bij signalen van mogelijke dyscalculie of ernstige rekenproblemen handelt 

de school preventief en aanvullend op het (reken)onderwijs binnen de school. In het dyscalculieprotocol 

is geformuleerd op welke wijze deskundigen worden ingezet. Het protocol wordt structureel gehanteerd 

bij het signaleren en begeleiden van leerlingen die (mogelijk) dyscalculie of ernstige rekenproblemen 

hebben.  

Onze school hanteert onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een 

minder dan gemiddelde intelligentie. 

De school heeft normen geformuleerd wanneer bij begeleiding van leerlingen sprake zal zijn van 

aanpassing van het onderwijsprogramma vanwege minder dan gemiddelde intelligentie. De school 

hanteert voor dergelijke leerlingen leerlijnen, die doelgericht onderwijs voor deze leerlingen mogelijk 

maken. De organisatie binnen de school en de groep is afgestemd op het realiseren van mogelijkheden 

om deze leerlingen binnen de school het onderwijs te laten volgen. 

Onze school hanteert onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een 

meer dan gemiddelde intelligentie. 

De school heeft normen geformuleerd wanneer bij begeleiding van leerlingen sprake zal zijn van 

aanpassing van het onderwijsprogramma vanwege meer dan gemiddelde intelligentie. De school 

hanteert voor dergelijke leerlingen leerlijnen, die doelgericht onderwijs voor deze leerlingen mogelijk 

maken. De organisatie binnen de school en de groep is afgestemd op het realiseren van mogelijkheden 

om deze leerlingen binnen de school het onderwijs te laten volgen. Voor het vaststellen van 

hoogbegaafdheid hanteert de school een vast protocol.  

Onze school is fysiek toegankelijk en heeft de beschikking over hulpmiddelen voor leerlingen met 

een (meervoudige) lichamelijk beperking. 

Het beleid van de school is erop gericht om door middel van toegankelijkheid van het gebouw en 

(realiseren van) aanwezige voorzieningen en hulpmiddelen leerlingen met lichamelijke beperkingen het 

onderwijs op de school te laten volgen (zie ook paragraaf 4.3) 
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Onze school hanteert een (preventieve en licht curatieve) aanpak op sociale veiligheid en 

gedragsproblemen. 

Het organisatie- en ondersteuningsbeleid van de school is erop gericht de sociale veiligheid van 

leerlingen en medewerkers te bevorderen en gedragsproblemen te voorkomen. 

Ondersteuningsbehoeften op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling worden door de school 

op een eenduidige wijze in een vroeg stadium gesignaleerd.  

Voor iedere medewerker is duidelijk op welke wijze gehandeld moet worden in geval van escalaties. De 

school heeft een pestprotocol gericht op dader, slachtoffer en ouders en handelt daar consequent naar.  

Onze school heeft een voor alle medewerkers bekend en toegankelijk protocol voor medische 

handelingen. 

Voor elke medewerker is duidelijk welke medische handelingen wel of niet gedaan mogen worden. In 

het dossier van de leerling is vastgelegd welke medische ondersteuning een leerling in voorkomende 

gevallen nodig heeft, hoe dit georganiseerd is, wie in noodsituatie handelend mag optreden en wie in 

alle gevallen verantwoordelijk is.  

Onze school is in staat vroegtijdig leer-, opgroei- en opvoedproblemen te signaleren 

Het ondersteuningsbeleid van de school is erop gericht dat niet alleen belemmeringen in de cognitieve 

en sociaal-emotionele ontwikkeling binnen de school in een vroeg stadium worden onderkend, maar dat 

dit ook geldt bij belemmeringen in de sociale context van leerlingen buiten de school.  

 

6.2.3 Kengetallen 

De schoolkengetallen ten aanzien van de leerling-populatie, ondersteuning, deskundigheid, 

organisatorische voorzieningen, personeel, opbrengsten en financiën. Deze gegevens worden jaarlijks 

aan Berséba verstrekt. Daarom zijn de kengetallen in bijlage 1 opgenomen. 

 

6.2.4 Ondersteuningsstructuur 

Het schema toont de ondersteuningsstructuur die we binnen onze school hanteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitleg van het schema 

Rood: 
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Aan het begin van het cursusjaar houdt de leerkracht met de ouders een luistergesprek. Twee maal  per 

jaar is er een ouderavond respectievelijk n.a.v. ZIEN en CITO. Vier maal per jaar hebben leerkracht en 

IB-er een groepsbespreking, waarbij het werken met groepsplannen besproken wordt. 

Blauw: 

Bij de leerlingbespreking wordt het leerling-formulier van het samenwerkingsverband gebruikt. Ouders 

worden altijd vooraf ingelicht en/of gevraagd aanwezig te zijn bij de bespreking.  

Geel: 

Tijdens de geplande consultaties zijn er contacten met de orthopedagoog en de GGD. Daarnaast vinden 

er waar nodig contacten plaats met andere instanties. 

 

6.2.5 Beschrijving van functies en taakprofielen binnen ondersteuningsstructuur 

Binnen onze school zijn de volgende functies binnen de ondersteuningsstructuur beschikbaar, waarvan 

een beknopt taakprofiel wordt gegeven. Een uitgebreide taakomschrijving is binnen de school 

beschikbaar en bij de directeur op te vragen. 

 

 Groepsleerkracht 

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijsleerproces in de groep. Dit betekent dat de 

leerkracht vorm geeft aan het onderwijsprogramma en de resultaten en leervorderingen bijhoudt. Intern 

onderhoudt de leerkracht contacten met de interne begeleider en de bouwcoördinator. De eigen 

leerkracht informeert de ouders over de betrokkenheid, welbevinden en resultaten. Bij vragen hierover 

is de groepsleerkracht het eerste aanspreekpunt. 

 Intern begeleider en Ondersteuningsteam 

De interne begeleiders (IB-ers) zijn belast met de coördinatie van de ondersteuning van en de hulp aan 

kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Zij coördineren het observeren in de groepen 1 en 2 en 

het afnemen van toetsen in groep 3 tot en met 8, stellen de Toetskalender samen, bespreken de 

resultaten met de groepsleerkrachten en bepalen met de leerkracht welke leerling extra begeleiding 

nodig heeft, overleggen met ouders, zijn vraagbaak voor de collega’s en zij nemen zo nodig contact op 

met externe deskundigen. Zij nemen deel aan de netwerkbijeenkomsten van directie en IB-ers van 

samenwerkingsverband Passend Onderwijs Berséba. De analyse van de toetsen begeleiden de IB-ers, 

zodat deze aansluit bij het advies van de inspecteur. De IB-ers volgen een cursus om kindgesprekken 

te voeren en delen de inhoud met de groepsleerkrachten. Het handboek IB herschrijven deze leden van 

het ondersteuningsteam. De beide IB-ers vormen de vaste kern van het ondersteuningsteam. Op 

geplande momenten in het schooljaar sluit de orthopedagoog van Driestar educatief aan. Dit geldt ook 

voor de medewerker van de Jeugdgezondheidszorg namens de gemeente Woerden 

(www.Woerdenwijzer.nl ). Beide functionarissen zijn daarnaast op afroep beschikbaar. 

 Remedial teacher 

De remedial teacher (RT-er) geeft hulp aan de door de interne begeleider aangewezen leerlingen. Er 

kan individueel of in groepjes worden gewerkt.  

 Onderwijsassistente 

De onderwijsassistenten werken onder leiding van de Intern Begeleiders met en voor kinderen. Zij zijn 

gekoppeld aan een groep, waarbij ze, zo veel als mogelijk is, in de groep werken met individuele 

kinderen of met groepjes kinderen in of buiten de klas. 

 

6.2.6 Samenwerkingsrelaties met externe instanties 

Voor het adequaat begeleiden en ondersteunen van leerlingen in hun ontwikkeling zijn de volgende 

externe instanties voor de school van belang.  

 

 Driestar Educatief  

Als extra deskundigheid in het belang een kind gewenst is, roept de intern begeleider de hulp in van de 

schoolbegeleidingsdienst voor het reformatorisch onderwijs, Driestar Onderwijsadvies. 

http://www.woerdenwijzer.nl/
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 Berséba 

Onze school maakt deel uit van het reformatorische samenwerkingsverband Passend Onderwijs 

Berséba regio Randstad. Berséba heeft de verantwoordelijkheid om voor iedere leerling een passende 

onderwijsplek te realiseren. Bij het Loket van dit samenwerkingsverband kan de school, wanneer zij dat 

nodig acht, vragen om deskundige ondersteuning bij het bieden van extra hulp aan een kind.  

 Samuëlschool  

De Samuëlschool biedt Ambulante begeleiding. Ambulante begeleiding kan ook door andere diensten 

geboden worden, zoals Auris (cluster 2). 

 Jeugdgezondheidszorg en GGD 

De Jeugdgezondheidszorg begeleidt de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 19 

jaar. Hiervoor worden de kinderen regelmatig opgeroepen voor onderzoek.  

Tijdens de basisschoolloopbaan is dat twee keer. Onze school valt onder GGD Midden-Nederland. De 

IB-ers onderhouden contacten met de verpleegkundige. 

 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wil meedenken met vragen rondom opgroeien en opvoeden. 

Zowel ouders als jongeren en kinderen kunnen een beroep doen op het CJG via 

www.WoerdenWijzer.nl. 

 Gemeentelijk zorg advies team 

De IB-ers hebben contacten met het gemeentelijk zorgadvies team (ZAT) 

 

Daarnaast is op kindniveau sprake van een scala aan externe instanties. De inzet van die instanties 

wordt verantwoord in het dossier van leerlingen.  

 

6.2.7 Uitbouw van onze ondersteuningsstructuur  

 Groepsbespreking 

De Toetskalender verdeelt het schooljaar in vier perioden. Na elke periode houdt de IB-er met de 

groepsleerkracht een groepsbespreking. De toetsen worden geanalyseerd, de groepsplannen 

herschreven en de resultaten getoetst aan de streefnormen, zoals in hoofdstuk 4 beschreven. De 

analyse van de toetsen geven in de komende periode meer aandacht, evenals de vraag ‘en hoe nu 

verder’ die leidt tot scherpere doelen. 

 

 Leerlingbespreking 

Na elke groepsbespreking volgt een leerlingbespreking over twee leerlingen. Bij de leerlingbespreking 

nodigen we standaard de ouder(-s) uit. De ervaringsdeskundigheid van de ouder willen we meer 

benutten, waarmee we de ouderbetrokkenheid vergroten. Door Kindgesprekken te voeren, ontvangen 

we belangrijke informatie over welbevinden, betrokkenheid en kindkenmerken waarmee de leerkracht 

de individuele- en groepsplannen concreter formuleren kan. 

 

 Hoogbegaafdheid 

Het Zwols Model (zie hoofdstuk 5) kent als differentiatiemodel vijf niveaugroepen. De middelste drie 

groepen bestrijken het grootste deel van de groep. De kinderen die niet met de groep mee kunnen en 

een eigen programma hebben vormen de ondergroep. De kinderen die meer uitdaging nodig hebben 

aan kunnen noemen we de bovengroep. Deze laatste groep noemen we meer- of hoogbegaafd. 

Berséba geeft voor hoogbegaafdheid in de komende beleidsperiode bijzondere aandacht, omdat ook 

deze doelgroep Passend onderwijs nodig heeft. Ons ondersteuningsteam sluit, ook bij dit thema, aan 

bij de ontwikkelingen van Berséba. Het protocol Hoogbegaafdheid van onze school houden we in de 

komende periode tegen het licht en passen het aan de nieuwe inzichten aan.  

 

6.2.8 Randvoorwaarden basisondersteuning - basiskwaliteit 

http://www.woerdenwijzer.nl/
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Het team heeft tijdens een studiedag de kracht van de school benoemd en de ambitie uitgesproken. 

Hierbij is nagedacht over de randvoorwaarden bij de ambitie. De voorwaarden om ondersteuning te 

kunnen blijven bieden zijn als volgt: 

 de tijd voor kinderen met extra ondersteuning moet niet ten kosten gaan van andere kinderen; 

 prestaties van andere kinderen moeten niet lijden onder aanwezigheid van een leerling met extra 

ondersteuningsbehoeften; 

 het bieden van ondersteuning gebeurt op basis van gezamenlijk gedragen beleid. 

 

6.2.9 Extra ondersteuning 

Extra ondersteuning maakt niet structureel onderdeel uit van ons onderwijsaanbod. De uitgangspunten 

bij extra ondersteuning zijn: 

 De school is bereid bij kinderen met extra onderwijs-, ondersteunings- en opvoedingsbehoeften te 

onderzoeken welke extra ondersteuning binnen de school gerealiseerd kan worden; 

 Voor de school staat het belang van het kind hierbij voorop. Zowel de ontwikkelingsmogelijkheden 

als het welbevinden moeten gewaarborgd worden; 

 We kiezen er voor geen typen kinderen die extra ondersteuning nodig hebben te beschrijven. Wel 

geven we expliciet aan dat deze aanpak ook geldt voor kinderen van cluster 1 en 2.  

 

We benoemen niet specifiek aan welke kinderen we extra ondersteuning bieden. In voorkomende 

gevallen gaan we met de ouders in gesprek om de ondersteuningsbehoefte scherp te krijgen. We 

beantwoorden de volgende vragen waarbij voorwaarden zijn geformuleerd. Vervolgens komen we tot 

een onderbouwd besluit. 

 

Welke expertise is op welke wijze beschikbaar?  

 De benodigde expertise voor de begeleiding van de leerling dient schoolintern of extern binnen 

redelijke termijn oproepbaar te zijn. 

 Bij opvoedingsbehoeften (en ondersteuningsbehoeften van ouders) dient sprake te zijn van 

begeleiding en ondersteuning in de thuissituatie. 

Welke aandacht en tijd wordt besteed aan de leerling met dit arrangement? 

 Er dienen extra handen beschikbaar te zijn om voldoende tijd en aandacht te geven. Tijd voor een 

kind met extra ondersteuning moet niet ten koste gaan van andere kinderen. 

 De ontwikkeling en de prestaties van de andere kinderen in de groep wordt niet belemmerd door de 

aanwezigheid van en te veel aandacht voor de leerling met de extra ondersteuningsbehoeften. 

 De fysieke veiligheid van de andere kinderen en de leerkracht is gegarandeerd. 

Welke protocollen, aanpakken en methodieken worden gehanteerd? 

 ‘Worden wie je zijn mag’ realiseren we met het onderwijskundig concept het Zwols Model.  

 De in speciaal onderwijsvoorzieningen gehanteerde protocollen, methodieken en aanpakken kunnen 

vertaald worden naar het werken op niveau bij het Zwols Model. 

 Bij te veel afwijkingen dient sprake te zijn van extra handen. 

 Leerkrachten worden niet belast met het doen van medische handelingen. 

 Het bieden van ondersteuning gebeurt op basis van gezamenlijk gedragen beleid. 

Hoe draagt de fysieke omgeving bij aan de begeleiding van een leerling? 

 Bij lichamelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen zijn de fysieke mogelijkheden van de school 

een doorslaggevend uitgangspunt. 

 Bij extreme ondersteuningsbehoeften op het gebied van gedrag dient binnen de school een time-out 

ruimte en achtervang aanwezig te zijn.  

Welke samenwerkingsrelaties zijn er om de begeleiding van een leerling vorm te geven? 

 Afhankelijk van de behoefte van het kind, de school, de leerkracht en/of de ouder dient samenwerking 

met buitenschoolse expertise structureel te zijn. 



33 
 

 Deze samenwerking kan gezocht worden in het samenwerkingsverband en in de gemeente Woerden. 

 

 

6.2.10 Conclusie en ambitie  

In 2013 is het eerste Schoolondersteuningsprofiel vastgesteld. Uit dit profiel nemen we de volgende 

punten over: 

 De afspraken bij het Zwols Model beschrijven we in borgingsdocumenten die op het netwerk van 

de school staan. De kijkwijzers gebruiken we bij collegiale consultatie en in de gesprekkencyclus. 

 Bij het onderdeel Differentiatie moeten in de komende beleidsperiode nadere afspraken komen over 

dag- en weektaken. 

 Bij het differentiëren clusteren we in de groepsplannen de aanpak van de leerlingen, zonder de 

individuele ondersteuningsbehoeften uit het oog te verliezen. 

 Ondersteuning van onderwijsassistentie houden we op het bestaande niveau. De inzet van de 

onderwijsassistenten koppelen we aan vaste groepen, waarbij de onderwijsassistente zoveel 

mogelijk in de groep aanwezig is.  

 In kleinere groepen zijn er meer mogelijkheden om recht te doen aan verschillen. Bij een grotere 

groep overwegen we splitsing of we zetten extra onderwijsassistentie in. 

 Voor het houden van kindgesprekken en het ondersteunen van groepjes leerlingen zijn voldoende 

werkplekken nodig. Deze werkplekken zijn in onvoldoende mate aanwezig. We gebruiken onder 

andere leegstaande lokalen voor dit doel. 

 De leerkrachten analyseren de resultaten van hun leerlingen systematisch en stellen aansluitend 

de vraag: hoe nu verder? 

 In overleg met de IB-er bepaalt de leerkracht de aard van de ondersteuning en schrijft het 

groepsplan. 

 Het team evalueert de effecten van begeleiding en ondersteuning na de midden-toets (Cito toets 

van februari) en de eindtoets (juni). 

 

6.3 Praktijken 

In 2019 zijn de koersuitspraken als volgt zichtbaar of merkbaar in … 

 de aspecten van de basisondersteuning, de preventieve en licht curatieve ondersteuning die zijn 

geëvalueerd; 

 de leidende rol van het ondersteuningsteam in ondersteuning en begeleiding van leerlingen en 

leerkrachten; 

 de inzet van onderwijsassistenten die is gekoppeld aan een groep; 

 het protocol hoogbegaafdheid dat is omgebouwd tot beleidsplan; 

 gevoerde kindgesprekken; 

 actieve betrokkenheid van de directeur, de IB-ers en de onderwijsassistenten bij de netwerken van 

Berséba. 
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7. Personeel 
 

7.1 Koersuitspraken 

De Jan de Bakkerschool wil in 2019 een school zijn waar … 

 leerkrachten werken met hart voor kinderen; 

 leerkrachten identificatiefiguren zijn en de kernwaarden voorleven; 

 leerkrachten de zaakvakken vanuit Bijbels perspectief in een voor de leerlingen betekenisvolle 

context geven; 

 een professionele cultuur geldt, getypeerd door de begrippen: erkende ongelijkheid, eigenaarschap, 

wie het weet mag het zeggen, feedback, draagvlak en proeftuintjes; 

 leerkrachten resultaatgericht zijn en uitgaan van hoge verwachtingen die passend zijn bij het 

niveau van de kinderen; 

 de werkdruk op een aanvaardbaar niveau is; 

 de directeur teamscholing en persoonlijke professionalisering stimuleert en faciliteert. 

 

7.2 Toelichting 

7.2.1 Wat bouwen we uit? 

 Kernwaarden 

Leerkrachten met hart voor kinderen creëren een veilig, pedagogisch klimaat en bieden zo de basis 

voor ontwikkeling. Want welbevinden en betrokkenheid zijn basisvoorwaarden om te komen tot leren. 

Het werken aan de kernwaarden eerlijk, gehoorzaam, respect, vertrouwen en verantwoordelijk draagt 

hieraan bij. De leerkrachten onderwijzen de kinderen niet alleen, maar ze leven ze ook voor! Door 

bijvoorbeeld eerlijk te zijn, respect te tonen, vertrouwen te hebben of verantwoordelijkheid te nemen. 

Leerlingen moeten het gedrag van de volwassenen na kunnen doen en voorbeeldgedrag is daarbij erg 

belangrijk. De kernwaarden krijgen ook een plaats in de gesprekkencyclus. De leerkrachten tonen aan 

hoe de kernwaarden in hun gedrag en werk tot uiting komen. 

 

 Professionele cultuur 

In de school hanteren we de principes van de professionele cultuur5. Om dit concreet te maken 

omschrijven we enkele begrippen die daarbij van belang zijn. Erkende ongelijkheid betekent: alle 

collega’s zijn als mens gelijk, maar tussen professionals zijn grote verschillen. Deze verschillen 

erkennen en benoemen we. De collega’s spreken we aan op wat ze kunnen, op hun gedrag en niet op 

wie ze zijn. Dit onderstreept dat je in deze cultuur de dingen tégen elkaar zegt en niet óver elkaar. 

Kwaliteit heeft in de genoemde omgeving een belangrijke stem. Niet iedereen praat over alle 

onderwerpen mee, maar wie het weet mag het zeggen. Daarbij zorgt de beslisser dat er draagvlak is 

voor de te nemen beslissingen, zodat 80% van degenen die er verstand van hebben en er belangstelling 

voor hebben, het eens zijn met de beslissing. De medewerkers in een professionele cultuur tonen 

initiatief, denken mee en denken in oplossingen. Daar beginnen veranderingen met proeftuintjes en 

kleine experimenten. Er wordt niet gestart met een document, maar er wordt begonnen met een 

ontwerp. 

 

 Kwaliteit en ontwikkeling 

Kwaliteit en verantwoordelijkheid horen bij elkaar. De werknemer levert kwaliteit en is resultaatgericht.  

Daarnaast is hij verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling en verzamelt hiervan bewijs voor het 

bekwaamheidsdossier, dat een onderdeel is van het integraal personeelsbeleid. Hierbij hoort ook het 

competentieprofiel van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL), dat wij hebben herschreven voor 

onze school.  

                                                           
5 Professionele cultuur in onderwijsorganisaties, Drs Alex C. van Emst, 1999, Algemeen Pedagogische Studiecentrum / 
Edukern 
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Het werken aan deze zeven competenties is gekoppeld aan het persoonlijk ontwikkelingsplan en speelt 

een rol bij de collegiale consultaties en de functioneringsgesprekken. We dagen de leerkracht uit de 

volgende stap in zijn ontwikkeling te zetten. De directeur faciliteert schoolontwikkeling en persoonlijke 

professionalisering. Het inwerken van een nieuwe collega en de collega die van bouw (onderbouw en 

bovenbouw) wisselt, doen we aan de hand van een begeleidingsplan. 

 

 Collegiale consultatie 

Ten minste twee keer per jaar bezoeken de leerkrachten onder leiding van de IB-ers een collega. Bij 

deze collegiale consultaties gebruiken we de kijkwijzers die zijn ontwikkeld bij het Zwols Model. Op deze 

manier blijven we scherp op de afspraken. 

 

7.2.2 Wat ontwikkelen we? 

 De cao PO 2014-2015 

In deze cao staan drie thema’s centraal: werkdruk, duurzame inzetbaarheid en professionalisering. Na 

goedkeuring van het schoolbestuur en met instemming van de medezeggenschapsraad (MR) heeft het 

team besloten om in cursusjaar 2015-2016 afspraken te maken over deze drie onderwerpen. 

De werkdruk moet door middel van nieuwe afspraken op een aanvaardbaar niveau komen. De cao staat 

een werkweek van 40 uur voor. Met deze aanpak spreiden we het werk over meer weken, zodat het 

gemiddeld aantal jaarweken groter wordt dan de huidige 39,22 weken. Werkgever en werknemer 

moeten spreken over de planning van deze werkweken en de vakantieweken. Hierbij maken ze 

afspraken over het taakbeleid. De nieuwe cao drukt werktijd uit in hele uren en niet meer in een getal 

met vier cijfers achter de komma. De cao probeert de werkdruk te verminderen door technische 

afspraken. In de vorige beleidsperiode ontvingen de werknemers het boekje Een volle agenda maar 

nooit druk6 en verzorgde de heer S.D. Post een studiedag om een volgende stap te zetten in het 

beheersbaar maken van de werkdruk. De aandacht in de cao biedt nieuwe kansen. 

In het kader van duurzame inzetbaarheid mag een werknemer 40 uur per jaar invullen met activiteiten 

zoals studieverlof, oriëntatie op mobiliteit en niet plaats- of tijdgebonden werkzaamheden. Wel is er de 

verplichting tot verantwoording van het budget. Een startende leerkracht krijgt 40 uur per jaar extra en 

een collega boven de 57 jaar heeft 130 uur extra. Dit thema vraagt om nadere afspraken over de 

invulling van de 40 uur tussen werkgever en werknemer. 

Professionalisering is in dit hoofdstuk al eerder genoemd. Hier gaat het om de rechtspositionele kant. 

Voor professionalisering verdwijnen de huidige 166 uur deskundigheidsbevordering per jaar bij een 

volledige benoeming. Hiervoor komt 2 uur per week in de plaats. De werknemer beschrijft in het 

persoonlijk ontwikkelingsplan de invulling. De werkgever kan tot teamscholing en individuele scholing 

verplichten. Bij professionalisering spreekt de cao over de indeling startbekwaam, basisbekwaam en 

vakbekwaam. Bij de overgang naar een volgend niveau gebruiken we een instrument. Als deze 

instrumenten beschikbaar komen, maken we nadere afspraken.  

 

 Leraar 2020 

Met het thema De leerkracht centraal benadrukt de overheid het belang van de leerkracht. Dat is op 

onze school niet nieuw. Het verschil is dat wij een evenwichtig onderwijsaanbod voor hoofd, hart en 

handen voorstaan en niet eenzijdig gericht zijn op opbrengsten. We staan wel achter de principes van 

het actieplan Leraar 2020 dat spreekt over een nieuwsgierige houding, het samenwerken en samen 

leren en professionaliteit ontwikkelen. Het actieplan beschrijft hoe de professionele kwaliteit van 

groepsleerkrachten en directeuren zo bevorderd kan worden, dat we de best mogelijke kwaliteit van 

onderwijs realiseren. Dit streven past bij onze professionele cultuur en de aandacht voor ontwikkeling. 

 

  

                                                           
6 Denise Hulst, Een volle agenda, maar nooit druk, 2012, Uitgeverij Ten Have 
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 Registratie in lerarenregister 

In de cao die nu in ontwikkeling is, komt een bepaling dat opname in het Lerarenregister per 2017 

verplicht is. Het register krijgt een wettelijke status en alleen degenen die geregistreerd zijn behouden 

de bevoegdheid om les te geven.  

 

 Netwerken Berséba 

Het samenwerkingsverband Berséba zet in 2015-2016 naast de netwerken voor directeur en Intern 

begeleiders een netwerk onderwijsassistenten op voor onderwijsassistenten in de regio Randstad. Deze 

medewerkers ontmoeten elkaar in het netwerk en leren met en van elkaar.  

 

7.3 Praktijken 

In 2019 zijn de koersuitspraken als volgt zichtbaar of merkbaar in … 

 de tevredenheid onder ouders en kinderen van ten minste 80%; 

 de toepassing van de kernwaarden in het onderwijs, de omgang met elkaar en de verankering in de 

gesprekkencyclus; 

 de professionele cultuur die tot uiting komt in gedrag, gesprek en aanpak van veranderingen; 

 de afspraken over de cao PO 2014-2015 ten aanzien van werkdruk en professionalisering; 

 de verslagen over team- en individuele scholing en professionalisering; 

 de registratie van de groepsleerkrachten in het Lerarenregister; 

 het begeleidingsplan (nieuwe) leerkrachten dat geactualiseerd is. 
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8. Communicatie 
 

8.1 Koersuitspraken 

De Jan de Bakkerschool wil in 2019 een school zijn waar … 

 we binnen en buiten de school open communiceren in lijn met de kernwaarden eerlijk, respect en 

verantwoordelijk; 

 we ‘tegen elkaar spreken en niet over elkaar’; 

 waar iedereen in en om de school duidelijk ziet dat we willen leven naar de principes die uit de 

kernwaarden volgen; 

 medewerkers zorgvuldig en volledig informeren met eigentijdse middelen; 

 horizontale verantwoording en dialoog met een vernieuwde website beter gestalte krijgt; 

 ouders en leerkrachten als educatieve partners het belang van de brede ontwikkeling van het kind 

zoeken, met inachtneming van eigen taken en verantwoordelijkheden. 

 

8.2 Toelichting 

8.2.1 Welke communicatie geven we bijzondere aandacht? 

 Interne communicatie 

Het gaat hierbij over de onderlinge communicatie van de betrokkenen in de school. Bij deze 

communicatie zijn de kernwaarden, beschreven in hoofdstuk 3, leidend. In het omgaan met elkaar is 

zichtbaar dat we leven naar de principes achter de kernwaarden. Hierbij passen de uitgangspunten van 

de Professionele cultuur zoals in het vorige hoofdstuk zijn beschreven. 

 

 Ouders als belanghebbenden 

Bij communicatie kunnen we denken aan een breed spectrum. In het kader van dit Schoolplan beperken 

we ons tot de communicatie met de ouders van onze school. Niet omdat de andere processen niet 

relevant zijn, maar omdat deze in andere documenten beschreven zijn. 

 

8.2.2 Wat willen we behouden? 

 Ouderbetrokkenheid 

Het hoge deelnamepercentage aan de entreegesprekken, luistergesprekken en tien-minuten-

gesprekken willen we zeker behouden, want het getuigt van hoge betrokkenheid en komt ten goede 

aan het onderwijs! De grote betrokkenheid en de grote bereidheid om te helpen bij excursies, het 

ondersteunen van lessen, het schoonmaken van de school en activiteiten zoals hulp bij het 

verkeersexamen waarderen we erg. 

 

 Meedenken over de inhoud 

Zowel in 2014 als in 2015 hebben ouders tijdens een informatieavond meegedacht over de inhoud van 

het onderwijs. In de eerste avond zijn de kernwaarden gepresenteerd en hebben de ouders de inhoud 

van de lessen bij de woorden benoemd. In de tweede avond is het Schoolplan 2015-2019 aan de orde 

gesteld. Koersuitspraken van het team over onderwijs, personeel, kwaliteit en betrokkenen zijn gedeeld. 

Daarna hebben de ouders advies gegeven over aanvullende onderwerpen. Deze aanpak vergroot het 

eigenaarschap bij ouders en geeft gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de onderwijsinhoud. 

 

8.2.3 Wat willen we verbeteren? 

 Horizontale verantwoording en dialoog (HVD) 

Horizontale verantwoording beperkte zich tot 2014 vooral tot informeren. Het kan verdiept en verbreed 

worden door ook samen met ouders ontwikkelingen te evalueren, zaken bij ouders te toetsen, ouders 

te raadplegen en ouders te laten participeren. De directeur en de teamleden zijn zich bewust geworden 

van de mogelijkheden van evalueren, toetsen, raadplegen en participeren.  
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Een voorbeeld van participeren is de avond over de kernwaarden, zoals hierboven beschreven is. We 

willen verantwoording en dialoog beter inhoud geven door evalueren, toetsen, raadplegen en 

participeren in te zetten. 

 

 Kernwaarden 

De betrokkenheid van ouders op de kernwaarden is groot. Kernwaarden hebben alle te maken met het 

pedagogische klimaat De medezeggenschapsraad wil de ouders stimuleren om ook thuis de 

kernwaarden aandacht te geven, zodat school en thuis elkaar in de opvoeding ondersteunen en we met 

elkaar het pedagogisch klimaat versterken.  

 

 Jan de Bakkerschool beter zichtbaar 

Het leerlingenaantal van de school loopt terug. De prognose laat een verdere daling zien. In de 

achterliggende beleidsperiode is gezocht naar mogelijkheden om zonder de identiteit aan te tasten toch 

de doelgroep van de school te vergroten. We moeten ons duidelijker profileren en laten zien wat we 

doen. 

 

8.2.4 Hoe gaan we dat doen? 

 Verantwoording en dialoog via website 

De directeur en het team hebben scholing gevolgd op horizontale verantwoording en dialoog. De 

scholing van de directeur heeft geleid tot de keuze van een nieuwe website, waarmee verantwoording 

en dialoog beter vormgegeven kan worden. De website, die rond de zomervakantie 2015 in de lucht 

gaat, biedt mogelijkheden voor flexibele inrichting. Met de indeling kunnen we ons richten op bestaande 

en nieuwe ouders en de pagina’s daarop afstemmen met overzichtelijke artikelen. Naast de uitleg van 

de principes achter de website zijn de teamleden handvatten aangereikt voor het schrijven van artikelen, 

nieuwsbrieven en klassenberichten waarmee verantwoording en dialoog beter mogelijk is.  

 

 Kernwaarden 

De medezeggenschapsraad heeft enkele mensen bij elkaar geroepen om na te denken hoe we ouders 

kunnen stimuleren thuis meer met de kernwaarden te doen. De aanpak moet uitnodigend zijn. Ouders 

moeten kunnen kiezen uit verschillende vormen. Een eerste verkenning levert een aantal voorbeelden 

op die nog verder uitgewerkt moeten worden. Zo is het mogelijk om verantwoordelijkheid te koppelen 

aan een informatieavond over media-opvoeding. Of gehoorzaam is het thema van een Bijbelleesrooster 

dat in de Lijdenstijd van de Heere Jezus beschikbaar wordt gesteld. 

 

 Profilering 

De nieuwe website creëert kansen voor een duidelijker presentatie van wie we zijn en wat we doen, 

zodat we de doelgroep beter kunnen laten zien wat de Jan de Bakkerschool te bieden heeft. 

 

8.3 Praktijken 

In 2019 zijn de koersuitspraken als volgt zichtbaar of merkbaar … 

 in het respectvol en eerlijk bejegenen van de ander; 

 in het elkaar aanspreken op gedrag en niet op de persoon; 

 in het gebruik van middelen zoals e-mail en website om snel te reageren en te communiceren; 

 doordat de ouders bij de entreegesprekken, de luistergesprekken en de leerlingbespreking 

aanwezig zijn; 

 in het feit dat de ouders en de leerkrachten zich bewust zijn van de taken en verantwoordelijkheden 

van de ander. 
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Planning voor vier jaar 

Thema 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Kwaliteit  Kernwaarden – samen met 

ouders 

 Kernwaarden – combinatie met 

media-opvoeding 

 Kernwaarden 

 Kwaliteitshandboek 

 Mediaopvoeding 

 Audit Berséba 

 Kernwaarden 

 Kwaliteitshandboek 

 

  

Onderwijs  Methodekeuze aardrijkskunde 

 Methodekeuze vaderlandse 

geschiedenis 

 Betekenisvol curriculum: 

- Experiment 

- Keuze  

 In combinatie met tekenen, 

handvaardigheid en techniek 

 Engels implementatie My name 

is Tom 

 Techniek 

 Implementatie methode 

aardrijkskunde 

 Implementatie methode 

vaderlandse geschiedenis 

 Betekenisvol curriculum of 

project 

 Zwols Model – evaluatie twee 

thema’s 

 Engels implementatie My name 

is Tom 

 Vervolg implementatie 

aardrijkskunde en vaderlandse 

geschiedenis 

 Methodekeuze Taal 

 Zwols Model – evaluatie drie 

thema’s 

 Techniek 

 Vertelrooster Bijbelse 

geschiedenis en 

memoriseermethode 

 Implementatie Taalmethode 

 Methodekeuze Natuuronderwijs 

Ondersteuning 

en begeleiding 

 Ontwikkeling 

ondersteuningsteam 

 Hoogbegaafdheid 

 Kindgesprekken 

 Groepsplan uitbouw 

 Inzet onderwijsassistentie 

 Ontwikkeling 

ondersteuningsteam 

 Hoogbegaafdheid 

 Kindgesprekken 

 Groepsplan uitbouw 

 Inzet onderwijsassistentie 

    

Personeel  Cao PO 2014-2015  Cao PO 2014-2015 

 Actie Goed doel 

 Lerarenregister   Actie Goed doel 

Communicatie  Horizontale verantwoording en 

dialoog 

 Leerling tevredenheidspeiling 

(LTP) 

 Horizontale verantwoording en 

dialoog 

 Personeelstevredenheids-

peiling 

 LTP 

 LTP 

 Ouder tevredenheidspeiling 

 LTP 
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Verbeteronderwerpen 
 

Kwaliteit 

Thema of activiteit Doel verbeteractie Resultaat Verantwoordelijke Datum  Extra 

Kenwaarden Elke kernwaarde staat een 

periode centraal 

- Respect 

- Vertrouwen 

- Verantwoordelijk 

- Gehoorzaam 

- Eerlijk  

  

 

- Directeur  

- Commissie MR 

- Directeur 

- Commissie MR 

- Directeur  

September 2015 – juni 2018 

 

- 

-  

-  

-  

-  

 

 

 

 

 

- Combineren met 

Informatieavond 

Kenwaarden Ouders ondersteunen thuis 

het inoefenen van de 

kernwaarde 

Vijf keer per jaar krijgen 

ouders handreiking bij 

aanpak kernwaarden die 

centraal staat. 

Commissie MR 

Ouders  

September 2015 – juni 2016  

Kwaliteitshandboek  Jaarlijks twee onderwerpen 

bespreken 

Handboek is actueel Directeur 2015-2019 Planning in map planning per 

jaar directeur 

Kwaliteitshandboek Handboek aanpassen aan 

nieuwe werkwijze inspectie 

Actueel handboek Directeur  Juni 2017  

Audit Berséba Basiskwaliteit conform norm 

Berséba 

 Directeur 2016-2017  

 

Onderwijs 

Thema of activiteit Doel verbeteractie Resultaat Verantwoordelijke Datum  Extra 

Aardrijkskunde  Zichtzendingen bestellen 

Lessen uitproberen 

Keuzeproces nieuwe 

methode kiezen 

Nieuwe methode is gekozen VAT Ak September 2015 – mei 2016 Hulp DE indien nodig 

Aardrijkskunde Methode invoeren Implementeren methode VAT Ak September 2016 – mei 2017  

Aardrijkskunde Vervolg implementatie Methode wordt juist gebruikt VAT Ak September 2017 – mei 2018  

Vaderlandse geschiedenis Nieuwe methode kiezen Nieuwe methode is gekozen VAT VG September 2015 – mei 2016 Hulp DE indien nodig 

Vaderlandse geschiedenis Methode invoeren Implementeren methode VAT VG September 2016 – mei 2017  

Vaderlandse geschiedenis Vervolg implementatie Methode wordt juist gebruikt VAT VG   
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Engels Implementeren methode My name is Tom gebruiken 

in groep 1-8  

Leerkrachten  

VAT Engels 

September 2015 – juni 2017  

Techniek Leerlijn techniek   BC-bb September 2015 – mei 2016 

September 2016 – mei 2017 

 

Zwols Model Evaluatie  Borgingsdocumenten 

herschreven 

Kijkwijzers gebruiken bij 

collegiale consultatie en 

klassenbezoeken 

Directeur 

 

IB 

 

BC en directeur 

September 2016 – juni 2018  

Betekenisvol curriculum  Experimenteren met 

werkwijzen 

Keuze voor betekenisvol 

curriculum 

Scherp beeld van werkwijze 

en duidelijkheid over 

relevantie voor onze school 

Directeur en team  Hulp DE indien nodig 

Relatie met tekenen, 

handvaardigheid en techniek 

Nederlandse taal Zichtzendingen bestellen 

Lessen uitproberen 

Keuzeproces nieuwe 

methode kiezen 

Nieuwe methode is gekozen VAT taal September 2017 – juni 2018 Hulp DE indien nodig 

Nederlandse taal Methode invoeren Implementeren methode VAT taal September 2018 – juni 2019  

Bijbelse geschiedenis Vertelrooster evalueren 

 

Memoriseermethode 

evalueren 

Vertelrooster is 

geactualiseerd 

Namen en Feiten wel of niet 

vervangen 

VAT BG September 2018 – juni 2019 Hulp DE indien nodig 

Media-opvoeding Koppeling aan koerswaarde 

verantwoordelijk 

Opvoedingsondersteuning 

ouders 

ICT-er Januari 2016 Lectoraat Nieuwe media van 

Driestar educatief 

 

 

Ondersteuning en begeleiding 

Thema of activiteit Doel verbeteractie Resultaat Verantwoordelijke Datum  Extra 

Ondersteuningsteam Uitbouw taak en functie  Leerkrachten weten wat  IB-ers September 2015- juni 2017  

Hoogbegaafdheid Protocol herijken, beleid 

schrijven, aansluiten bij 

Berséba 

Passend onderwijs voor 

doelgroep  

IB-ers September 2015- juni 2017  

Kindgesprekken Informatie vanuit het kind ten 

behoeve van handelingsplan 

Regelmatig voeren van 

gesprekken 

IB 

Leerkrachten  

September 2015- juni 2017  
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Groepsplan Verbeteren analyse en 

aanscherpen doelen 

volgende periode 

Voldoend aan inspectienorm IB-ers September 2015- juni 2017  

Onderwijsassistentie Inzet gekoppeld aan de 

groep 

Kinderen krijgen gerichter 

aanpak 

IB-ers, OA-ers, leerkrachten September 2015- juni 2017  

Onderwijsassistentie Deelname netwerk OA van 

Berséba 

Scholing OA-ers OA-ers, IB-ers September 2015- juni 2019  

 

Personeel 

Thema of activiteit Doel verbeteractie Resultaat Verantwoordelijke Datum  Extra 

Cao PO 2014-2015 Afspraken drie thema’s 

bespreken met team 

Afspraken zijn beschreven Directeur  Juni 2016 Samen met Rijnland 

Actie goed doel Kinderen bewust maken van 

eigen welvaart 

Bewogen met minder 

bedeelden 

Kinderen zetten zich in voor 

de naaste 

Commissie  September 2016 – mei 2017 

September 2018 – mei 2019 

 

Lerarenregister Voldoen aan verplichting Alle leerkrachten zijn 

geregistreerd 

BC December 2017  

 

Communicatie 

Thema of activiteit Doel verbeteractie Resultaat Verantwoordelijke Datum  Extra 

Horizontale verantwoording 

en dialoog 

Naast informeren ook 

evalueren, toetsen, 

raadplegen en participeren 

Hogere betrokkenheid door 

betere  

Directeur 

Leerkrachten  

Maandelijks  

Elke zes weken een bericht 

Overleg R. van Vreeswijk 

OTP Tevredenheid peilen 80% is tevreden Directeur  April 2018  

PTP Tevredenheid peilen 80% is tevreden Directeur Oktober 2016  

LTP Tevredenheid peilen 80% is tevreden Directeur Maart 2015 - 2019  
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Bijlage 1 - bij Schoolplan 2015-2019 
 

Kengetallen ten behoeve van het Schoolondersteuningsprofiel. 

Het eerste Schoolondersteuningsprofiel (2013) bevatte een uitvoerige vragenlijst en een uitgebreide lijst 

met kengetallen. De vragenlijst is op school bij de directeur in te zien. Berséba heeft besloten de lijst 

met kernwaarden sterk te reduceren. De uitgebreide lijst (van 2013) is op school. De voor Berséba 

relevante kengetallen zijn hier weergegeven. 

 

1. Leerlingenaantal 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Jan de Bakkerschool 215 224 229 217 210 

Deelname SBO 0,44% 0,44% 0,44% 0,46% 0% 

Verwijzing SBO 0 1 1 0 0 

Verwijzing SO 0 0 0 0 0 

 

Het verwijzingspercentage laat het aantal kinderen zien dat per jaar verwezen is. Het 

deelnamepercentage toont het aantal kinderen dat verblijft op de SBO. 

 

2. Deelnamepercentage  

Landelijk gemiddelde 3,38% 

Gemiddelde landelijk Berséba 2,49% 

Gemiddelde Berséba Randstad 2,78% 

Deelnamepercentage over 3 jaar Jan de Bakkerschool 0,30% 

 

 

3. Cluster 2 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Aantal arrangementen 0 0 1 3 3 

 

De arrangementen cluster 2 vallen buiten Passend Onderwijs. Voor de betreffende kinderen ontvangt 

de school een bijdrage van Auris, de voorziening cluster 2.  
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