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Inleiding 
 

Koersvast voorwaarts 

We houden de ingeslagen koers vast. Maar zoals het weer en de stroming invloed hebben op de koers van 

een zeilboot, zijn er invloeden van overheid en omgeving op ons strategisch beleid. De Jan de Bakkerschool 

heeft een opdracht. Daar voelen we ons verantwoordelijk voor. We weten waar we naar toe willen. Onze 

koers houden we vast, waarbij we hier en daar wat bijstellen, maar we gaan geen nieuwe koers varen. We 

gaan koersvast voorwaarts, onder de zegen van God van Wie we ons afhankelijk weten.  

 

Hier komen we vandaan  

In dit beleidskader bouwen we verder op wat in ‘Op koers blijven’, het vorige strategisch beleidskader, is 

geformuleerd.  

 De missie Worden wie je zijn mag blijft haar waarde houden. Ze staat in ons logo en heeft een plaats in 

onze huisstijl. De boom uit ons logo is verwerkt in het raamfolie. De kernwaarden hangen als ‘appels in 

deze boom’. Zo verbinden we de inhoud met de huisstijl. 

 Het team werkte zes jaar aan de invoering van het Zwols Model. De gezamenlijke scholing stimuleerde 

teamvorming en de onderwijskundige ontwikkeling van de school. Deze effecten willen we vasthouden. 

We bouwen de thema’s Pedagogische klimaat en differentiatie verder uit. Hiermee zijn we nog niet klaar.  

 Aspecten van het Zwols Model sluiten naadloos aan bij Passend onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn 

Ouderbetrokkenheid, handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken. Bij het laatste speelt mee 

dat de inspectie de school afrekent op de resultaten.  

 Bestuur en toezicht zijn gescheiden. In de statuten van de stichting en het managementstatuut is de 

scheiding doorgevoerd. Het schoolbestuur neemt de toezichthoudende rol, terwijl de directeur 

gemandateerd is voor bestuurlijke taken. In dit beleidskader spreken we daarom van het toezichthoudend 

bestuur als we het schoolbestuur bedoelen. Dit is tevens het bevoegd gezag. Met bestuurder wordt in dit 

kader de directeur bedoeld.  

Ontwikkelingen zijn in gang gezet, en krijgen een vervolg. Ofwel we houden de koers vast! 

 

Invloeden op de koers 

De missie, onze visie en de geformuleerde doelen vormen het vertrekpunt voor de nieuwe beleidsperiode. 

De overheid legt met nieuwe beleidsthema’s meer verantwoordelijkheden bij de school. Ze krijgen in de 

hoofdstukken 2 tot en met 8 een plaats in dit beleidskader.  

 De wet Passend Onderwijs is 1 augustus 2014 van kracht gegaan. De Jan de Bakkerschool is 

aangesloten bij het landelijk samenwerkingsverband Berséba. De organisatie Berséba staat, het 

ondersteuningsprofiel is klaar. Financiering van de ondersteuning en begeleiding loopt nu via Berséba.  

 De overheid stelt de leerkracht centraal in de komende periode. Dat is voor ons niet nieuw, maar sluit 

aan bij de wens om de kwaliteit van de leerkracht te versterken.  

 Per 1 januari 2015 draagt de Jan de Bakkerschool de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud. 

Met de decentralisatie buitenonderhoud verschuift de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de 

gemeente naar de school. De school krijgt vanaf 2015 de middelen, maar ontvangt geen ‘bruidsschat’. 

 

Ook omgevingsfactoren beïnvloeden gemaakte keuzes en de koers. 

 Het aantal leerlingen daalt in enkele jaren onder de 200. Het gevolg is dat we kleinere groepen krijgen 

en met minder personeel het werk moeten doen.  

 Sociale media krijgen in het leven van jongeren en ouderen een steeds belangrijker plaats. Dit vraagt 

bezinning op de rol en het gebruik ervan in de school. De Jan de Bakkerschool moet samen met de 

ouders mediaopvoeding doordenken en vormgeven.  

 De Code Goed bestuur benadrukt horizontale verantwoording en dialoog. De Jan de Bakkerschool geeft 



4 

 

verantwoording en dialoog in de komende periode extra aandacht. 

 

Hoe we koersvast verder varen  

We weten waar we vandaan komen. De stip op de horizon bepaalt de uitgezette koers. Thema’s vanuit de 

omgeving en de overheid beïnvloeden deze, maar we blijven vanuit onze missie gericht op onze doelen. 

Daarom begint elk hoofdstuk met koersuitspraken en sluit af met een verantwoording over de praktijk. Enkele 

punten lichten we toe.  

 

Verantwoording 

De samenleving vraagt om steeds meer en betere verticale verantwoording aan de politiek en de inspectie 

voor het onderwijs. Naast horizontale verantwoording over het bestuurlijk handelen aan ouders, kerken, 

maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen krijgt dialoog aandacht. De Jan de Bakkerschool wil 

transparant zijn over beleidsontwikkeling en bestuurlijke besluiten en geeft planmatig invulling aan 

verantwoording en dialoog. 
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1. 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.  

 

De Jan de Bakkerschool heeft een belangrijke, door ouders aan haar gedelegeerde taak en 

verantwoordelijkheid voor opvoeding en vorming van kinderen. De school heeft een eigen plaats in de 

opvoedkundige driehoek van gezin, school en kerk. Het gezin is het eerste en natuurlijke opvoedingsmilieu. 

Op de tweede plaats komt de kerk met vooral een taak in het geestelijk leiding geven aan een christelijke 

opvoeding. De school dient daarop aan te (kunnen) sluiten. 

 

De Jan de Bakkerschool is in principe voor alle kinderen die afkomstig zijn uit gezinnen die lid zijn van de 

kerkgenootschappen in het voedingsgebied van de school die behoren tot de Reformatorische gezindte. Dat 

betekent dat de school open staat voor leerlingen van ouders die instemmen met de grondslag en de 

doelstelling van de stichting, zoals deze verwoord zijn in artikel 2 en 3 van de statuten. Kinderen uit de in 

artikel 6, lid 2 van de statuten genoemde kerkgenootschappen worden in beginsel toegelaten. Kinderen van 

ouders die geen lid zijn van deze kerkgenootschappen worden na goedkeuring door het toezichthoudend 

bestuur toegelaten.  

 

Het hoogste opvoedingsdoel definiëren we als volgt: 'De vorming van de mens, in afhankelijkheid van de 

zegen van de Heere, tot zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid, geschikt en bereid om 

al de gaven, die hij van Hem ontving, te besteden tot Zijn eer en tot heil van het schepsel, in alle 

levensverbanden, waarin God hem plaatst'.1 

 

1.1 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. Deze ontwikkeling mag plaats vinden op de manier die bij jou past. Je mag er zijn, zoals je geschapen 

bent. Dan is het goed. 

 

1.2 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 als missie: 'Worden wie je zijn mag'.  

Met ons onderwijs willen we bijdragen aan de eerste ontwikkelingsfase in de vorming van het kind tot: 

 Christen in een moderne, geseculariseerde samenleving (identiteit). Dit betekent allereerst vanuit de 

                                                 
1 Ds. M. Golverdingen, Mens in beeld, 1995, p.82 
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opdracht van het Woord het brengen van kinderen tot Jezus.  

 

Daarnaast het vormen van het kind als burger van twee werelden, staand 'in de wereld, maar niet van de 

wereld', met kennis van de wereld om zich heen, zonder wereldgelijkvormig te zijn. In het onderwijs willen 

we positie kiezen ten aanzien van ontwikkelingen in de wereld. Hiertoe behoort ook het leren omgaan 

met moderne media en (beeld)cultuur.  

 Deelnemer aan het maatschappelijk verkeer (kwaliteit onderwijs). Dit betekent het door onderwijs vormen 

van het kind tot een voldoende zelfstandige persoon, met aandacht voor zowel de cognitieve als de 

sociaal-emotionele ontwikkeling, waardoor het in staat is vervolgonderwijs te gaan volgen.  

 Burger van de Nederlandse maatschappij (burgerschap). Dit betekent het vormen van het kind tot 

maatschappelijk betrokken burger, met voldoende gevoel voor de aard van de multiculturele en 

multireligieuze samenleving om zich heen en zijn positie daarin. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan 

begrippen als sociale veiligheid. 

 

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

De school wil niet alleen een directe bijdrage leveren aan de vorming en opvoeding van het kind, maar ook 

indirect door ouders en medeopvoeders te ondersteunen bij hun taak als primaire opvoeders van het kind. 

Met onze ondersteunende activiteiten willen we met eigen of in te huren pedagogisch-didactische 

deskundigheid bijdragen aan het leren omgaan van ouders met (complexe) opvoedingsvraagstukken en -

problematiek. 

 

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

en de Woerdense samenleving in den brede.  

De school heeft als maatschappelijk instituut ook een verantwoordelijkheid om betekenis te hebben voor de 

maatschappij waarin zij functioneert. Dit kan door het inzetten van haar specifieke kennis en kunde. Ook kan 

het worden vormgegeven door het (begeleid) praktisch invullen van burgerschap door leerlingen van de 

school.  

 

1.3 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. 

 

1.4 Strategie 
De manier waarop het bevoegd gezag de doelen wil bereiken, de strategie, is in de volgende hoofdstukken 

uitgewerkt. Daar wordt beschreven hoe de doelen operationeel gemaakt zijn en wat het toezichthoudend 

schoolbestuur hiervan in de praktijk ziet.  
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2. Identiteit en kwaliteit  
 

2.1 Koersuitspraken 
De Jan de Bakkerschool wil een school zijn … 

 met Bijbelgetrouw onderwijs; 

 waar de overdracht van het christelijk geloof en daarop gebaseerde waarden en normen leidend is; 

 waar zingevingsvragen zoals ‘waartoe ben ik op aarde’ besproken worden; 

 waar leerlingen betrokken zijn en zich welbevinden in een open, veilig pedagogisch klimaat; 

 die kinderen leert ‘mens te zijn’ in de groep, de school en de maatschappij en verantwoordelijkheid 

leert nemen voor zijn omgeving; 

 die samen met ouders nadenkt over opvoeding en onderwijs; 

 die gericht is op ontwikkeling van hoofd, hart en handen; 

 die streeft naar hoge resultaten, maar niet om ‘excellente school’ te worden;  

 waarvan het onderwijs ten minste voldoet de normen van de inspectie. 

 

2.2 Toelichting 
Bijbel is norm 

De Bijbel is voor ons de norm. We leren voor het leven, maar we bereiden de kinderen ook voor op het leven 

na dit leven. Dat stempelt ons werk op school. De Heere Jezus geeft ons de opdracht om God lief te hebben 

boven alles en onze naaste als onszelf. Elke dag beginnen we daarom met de Bijbel en vertellen over de 

zonde én over de genade die Jezus Christus heeft verworven door Zijn lijden en sterven. De liefde tot de 

naaste komt tot uiting in de omgang van leerkrachten en kinderen, kinderen onderling en de omgang met 

anderen. Onze identiteit is de pijler onder onze organisatie en doortrekt de organisatie en het onderwijs. 
 

Kernwaarden verbinden 

De vijf kernwaarden eerlijk, gehoorzaam, respect, vertrouwen en verantwoordelijk hangen als appels in de 

boom van ons logo en komen in alle facetten van de school tot uiting. De tekst in de boom God lief hebben 

boven alles en je naaste als jezelf verbeeldt dat de normen en waarden voortkomen uit het Woord van God. 
 

Zingeving 

We leren voor het leven, maar in het perspectief van de eeuwigheid. Dat leidt tot zingevingsvragen. Kinderen 

moeten zich bewust worden van de vragen: Waarom ben ik op aarde? Wat is het doel van mijn leven? 

Waartoe ben ik hier? 
 

Burgerschap 

Kinderen maken deel uit van de groep, de school en de maatschappij. De vraag waartoe je op de aarde bent 

geeft niet alleen perspectief op de toekomst, maar doet ook nadenken over je plaats in de samenleving. We 

rusten kinderen toe om als christen in de 21e eeuw te leven.  

Onze identiteit verplicht ons de goede dingen goed te doen. Dat moet zichtbaar zijn in de praktijk van alledag 

en aan de resultaten van ons onderwijs. Zo heeft de identiteit direct relatie met de kwaliteit van het onderwijs, 

van het personeel en van het gebouw. Ook het bieden van opvoedingsondersteuning aan ouders komt voort 

uit deze gedachte alsook het zoeken naar mogelijkheden om de maatschappelijke opdracht gestalte te geven. 
 

Excellente school 

De kwaliteit van het onderwijs is van directe invloed op de vorming van de leerling. Identiteit veronderstelt het 

leveren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Daarom vindt de Jan de Bakkerschool de kwaliteit van het 

onderwijs van groot belang. De resultaten van het onderwijs moeten op het niveau zijn dat de inspectie op 

grond van de leerlingenpopulatie verwacht. We willen een excellente school zijn, maar anders dan de 

overheid voorstaat. Excellent onderwijs betekent voor de Jan de Bakkerschool onderwijs aanbieden voor 

hoofd, hart en handen, samenhangend, evenwichtig en op kwalitatief goed niveau. 
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Kwaliteitszorg 

Een goede, hanteerbare inrichting van de kwaliteitszorg is van groot belang. De school gebruikt het 

kwaliteitsinstrument Integraal, dat gekoppeld is aan ParnasSys. Aandacht voor kwaliteit vloeit voort uit de 

identiteit en vanuit deze gedachte bewaakt de Jan de Bakkerschool de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast 

spreekt ook de overheid, op basis van de wet Goed onderwijs, goed bestuur, het bevoegd gezag aan op de 

kwaliteit van het onderwijs. De uitgangspunten en de werkwijze zijn vastgelegd in het Toetsingskader PO/VO 

2012.(www.onderwijsinspectie.nl) 

Het Toetsingskader Primair Onderwijs 2012 kent een bestuursgerichte aanpak, is risicogericht en op maat, 

beoogt preventief toezicht en is gericht op (programmatisch) handhaven. De Jan de Bakkerschool wil dat de 

kwaliteit van het onderwijs ten minste voldoet aan de 10 normindicatoren uit de 45 kernindicatoren uit het 

Toetsingskader. Deze normindicatoren spelen een belangrijke rol in de beslisregels voor ‘zwakke’ en ‘zeer 

zwakke scholen’. Bij haar onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs hanteert de inspectie een 

waarderingskader beschreven in de Wet op het onderwijstoezicht (WOT 2002) (www.wetten.overheid.nl). De 

directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. 

 
2.3 Praktijken 
De toezichthouder ziet ter verantwoording … 

 

…ten aanzien van de identiteit… 

 eenmaal per jaar een kwalitatief verslag over de eerst vier koersuitspraken, waaruit blijkt dat de 

identiteit het onderwijs doortrekt; 

 de wijze waarop de kernwaarden aandacht krijgen en functioneren in de groep en de school; 

 jaarlijks ten minste één bijeenkomst met ouders over opvoeding en of onderwijs; 

 

… en ten aanzien van de kwaliteit … 

 jaarlijks een tussenevaluatie in februari en een eindevaluatie in juni van de schoolontwikkeling op 

basis van het jaarplan; 

 jaarlijks een rapportage over onderwijs aan hoofd, hart en handen; 

 jaarlijks in maart en in juni een rapportage over de tussentijdse – en eindopbrengsten van het 

onderwijs; 

 jaarlijks een managementrapportage over het gemiddelde resultaat van de Cito Eindtoets in relatie 

tot de inspectienorm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.wetten.overheid.nl/
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3. Belanghebbenden 
 

3.1 Koersuitspraken 
De Jan de Bakkerschool wil … 

 een aantrekkelijke school zijn met een open cultuur en een stimulerende sfeer; 

 transparant zijn over de identiteit en de kwaliteit van het onderwijs, in het bijzonder richting de ouders; 

 de horizontale verantwoording en dialoog met belanghebbenden van de school planmatig 

aanpakken; 

 betrokkenheid van ouders bij de school en inzet bij betere prestaties stimuleren; 

 actief participeren in netwerken, omdat een éénpitter moet samenwerken; 

 reformatorisch onderwijs in de regio behouden door samen te werken met andere scholen. 

 

3.2 Toelichting 
School en belanghebbenden 

De Jan de Bakkerschool heeft een zelfstandige positie in de driehoek ouders, school en kerk. De keuzes voor 

het beleid maakt ze zoveel als mogelijk in goede afstemming met deze partijen. Zij karakteriseert haar rol als 

partner, met oog voor gezamenlijke en onderscheiden verantwoordelijkheden. De school werkt met de ouders 

samen aan de brede ontwikkeling van kinderen. Beiden zijn verantwoordelijk voor een open communicatie, 

waarbij we tegen elkaar spreken en niet over elkaar.  

Ook streeft het toezichthoudend bestuur bij haar samenstelling naar een zo evenredig mogelijke 

vertegenwoordiging van haar achterban. 

De contacten met de medezeggenschapsraad en de ouderraad lopen via de directeur. Ten minste één maal 

per jaar ontmoet het toezichthoudend bestuur de medezeggenschapsraad. 

 

Dalend leerlingenaantal 

Het leerlingenaantal van de Jan de Bakkerschool daalt de komende jaren en dat heeft financiële en personele 

gevolgen. Met kwalitatief goed onderwijs, een stimulerende omgeving en toegankelijk personeel wil de school 

aantrekkelijk zijn en blijven voor de doelgroep. De school wordt actief onder de aandacht gebracht bij ouders 

uit de kerkgenootschappen die zich met de school verwant voelen. Potentiele nieuwe ouders laat ze kennis 

maken met de school tijdens een kennismakingsavond.  

 

Horizontale verantwoording en dialoog 

De Jan de Bakkerschool legt verantwoording af over gemaakte keuzes op de website, in de nieuwsbrieven, 

door middel van mailing en in het Bestuursverslag. Belanghebbenden raadplegen we bijvoorbeeld over de 

inhoud van de kernwaarden en ouders participeren in luistergesprekken, leerling-besprekingen en 

informatieavonden. Onderwerpen zijn in een jaarplanning opgenomen, zodat verantwoording en dialoog 

gedurende het schooljaar bij verschillende aspecten van beleid en onderwijs, identiteit en kwaliteit plaats 

vindt. De website is omgebouwd om horizontale verantwoording beter vorm te geven.  

 
Vervoerstichting 

De Jan de Bakkerschool heeft deels een streekfunctie. Ongeveer 78% van de leerlingen woont in de 

gemeente Woerden, inclusief de dorpen die tot deze gemeente behoren. De overige leerlingen komen uit 

aangrenzende gemeenten. Vanuit de plaatsen buiten de stad Woerden komen leerlingen onder andere met 

busjes naar de school, georganiseerd wordt door de Stichting Vervoer Reformatorisch Onderwijs Woerden 

en Omgeving (vervoerstichting). 

Jaarlijks ontvangt het toezichthouden bestuur van de vervoerstichting een begroting en een jaarrekening en 

bekijkt of een bijdrage in de exploitatie van de vervoerstichting nodig is. 
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Relatie met kerken 

De school en de kerk hebben elk een eigen verantwoordelijkheid, maar kunnen elkaar in de uitvoering 

versterken. Om de afstemming optimaal te laten zijn en de relatie levend te houden organiseert het 

toezichthoudend bestuur jaarlijks een ontmoeting met vertegenwoordigers van de kerkenraden van de 

kerkgenootschappen waarvan kinderen op onze school zitten en bespreekt een actueel of een inhoudelijk 

onderwerp. 

 

De regio Rijnland 

De reformatorische scholen in de regio werken samen in ‘Rijnland’ op basis van een contract. Met de 

samenwerking in ‘Rijnland’ beoogt de Jan de Bakkerschool de continuïteit van de school voor de doelgroep 

te bewaren.  

 

Berséba 

De Jan de Bakkerschool is aangesloten bij het landelijke samenwerkingsverband Passend Onderwijs 

Berséba. De school heeft een schoolontwikkelingsperspectief, waarin de basisondersteuning is beschreven. 

De school klopt voor een leerling een ondersteuningsvraag, waaraan we niet tegemoet kunnen komen voor 

specifieke ondersteuning aan bij Berséba. Zo zoekt de Jan de Bakkerschool, naast het versterken van het 

eigen onderwijsaanbod, naar mogelijkheden om samen met andere reformatorische scholen een zo breed 

mogelijk en kwalitatief goed onderwijsaanbod te leveren.  

 

Gemeente Woerden 

De Jan de Bakkerschool hecht aan een goede verstandhouding met de gemeente Woerden en de scholen 

uit Woerden en participeert onder andere in het consensusoverleg. 

 

3.3 Praktijken 
De toezichthouder ziet ter verantwoording … 

 maandelijks een vorm van horizontale verantwoording of dialoog en jaarlijks een Bestuursverslag;  

 jaarlijkse rapportage over de ontwikkeling van het leerlingenaantal en de gepleegde inspanningen 

om de verhoging van het leerlingenaantal te stimuleren; 

 jaarlijks een overleg met vertegenwoordigers van de kerkenraden; 

 de begroting, de exploitatie en de jaarstukken van de vervoerstichting om te komen tot een oordeel 

over een eventuele bijdrage vanuit de stichting; 

 jaarlijks een rapportage over de contacten met scholen uit de stad en de regio; 

 actieve participatie van de directeur en/of de Intern begeleiders en ICT-er in de netwerken van 

Rijnland, Berséba en het consensusoverleg van de gemeente Woerden. 
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4. Onderwijs 
 

4.1 Koersuitspraken 
De Jan de Bakkerschool wil een school … 

 die ‘Worden wie je zijn mag’ realiseert met het onderwijsconcept Zwols Model; 

 waar leerlingen betrokken zijn en zich welbevinden in een open, veilig pedagogisch klimaat,  

 waar de kernwaarden eerlijk, gehoorzaam, respect, vertrouwen en verantwoordelijk merkbaar zijn; 

 met methoden die differentiatiemogelijkheden bevat, aansluitend bij het Zwols Model; 

 die handelingsgericht werkt om Passend Onderwijs te realiseren; 

 met adequate ondersteuning door ICT; 

 die bewust digitale lesmethoden inzet en kinderen voorbereidt op het staan in de mediawereld. 

 

4.2 Toelichting 
Uitgangspunten voor het onderwijskundig beleid  

De Jan de Bakkerschool hanteert de volgende uitgangspunten voor het onderwijskundig beleid: 

 het moet passen binnen de identiteit van de school; dat is onder meer het geval wanneer het 

onderwijs uitgaat van de uniciteit van elk kind als schepsel van God; 

 het moet optimaal bijdragen aan het realiseren van de visie en doelen van de school;  

 de onderwijsopbrengsten en de inrichting van het onderwijsleerproces moeten ten minste voldoen 

aan de minimale kwaliteitseisen overheid (Toezichtkader PO/VO 2012); 

 het moet gericht zijn op continuïteit in de ontwikkeling van het kind over de gehele schoolperiode; 

 het onderwijs voor hoofd (cognitief), hart (sociaal-emotioneel) en handen (praktisch) dient zoveel 

mogelijk in evenwicht te zijn; 

 er moet voldoende aandacht zijn voor differentiatie in onderwijs (variërend van meer- tot 

minderbegaafdheid); 

 gericht op de bevordering van het schoolklimaat door aandacht voor omgangsvormen, 

gedrag(sregels) en het vergroten van de sociale weerbaarheid met behulp van de vijf kernwaarden; 

 het onderwijs dient maatschappijgericht te zijn en op te voeden in multicultureel samenleven, dat wil 

zeggen vanuit je eigen identiteit leren omgaan met verschillen; 

 het onderwijs dient erop gericht te zijn kinderen vertrouwd te maken met de digitale samenleving, 

verantwoord te leren omgaan met nieuwe media, door mediaopvoeding en media-educatie. 

 

Zwols Model 

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 is het nodig de basisvoorwaarden competentie, relatie en 

zelfstandigheid te bieden. De Jan de Bakkerschool realiseert dit met het Zwols model2. Het Zwols model wil 

zoveel mogelijk tegemoet komen aan de eigenheid van kinderen en sluit daarmee aan bij de bovengenoemde 

uitgangspunten. Het is een differentiatiemodel dat optimaal wil differentiëren en tegelijk de verworvenheden 

van het klassikaal onderwijs wil vasthouden. Het 'gebouw' van het Zwols model staat op het fundament van 

effectieve instructie, zelfstandig werken, activerend lesgeven, pedagogisch klimaat en differentiatie. Met 

onderwijs op vijf niveaus sluiten we optimaal aan bij de eigenheid en mogelijkheden van het kind.  

Vanuit de missie vindt de school het belangrijk de levensbeschouwing in het onderwijskundig model terug te 

zien. 

 
Pedagogische klimaat 

Welbevinden en betrokkenheid zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot leren. De pijler pedagogisch 

klimaat uit het Zwols Model krijgt daarom bijzondere aandacht.  

                                                 
2 Dit onderwijskundig model is ontwikkeld door Driestar Educatief 
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De kernwaarden eerlijk, gehoorzaam, respect, vertrouwen en verantwoordelijk worden gebruikt om te 

werken aan een veilig, gezond pedagogisch klimaat. Zowel in- als externen merken dat wij naar de 

principes achter de kernwaarden leven.  

Pesten is ongewenst, staat haaks op een veilig pedagogische klimaat en wordt niet getolereerd. De Jan de 

Bakkerschool biedt preventief effectieve steun bij het leren van sociale vaardigheden en weerbaarheid. Het 

pestprotocol beschrijft signalen van pesten en de aanpak bij pesten. De aanpak van pesten is gebaseerd 

op de vijf sporen aanpak en gericht op de leerkracht, de gepeste, de pester, de meeloper en de ouders.  

 

De leerkracht maakt het verschil! Gesprekken met kinderen zijn van groot belang, maar de mening van 

kinderen mag niet leidend worden in het onderwijsproces.  

 
Onderwijsaanbod en methoden 

Structurele extra gelden ontvangen we door overeenkomsten in het Nationaal Onderwijsakkoord en het 

Herfstakkoord. De ambities uit de akkoorden uitdagend onderwijs, vernieuwing en ICT, brede aanpak 

onderwijsverbetering, professionele scholen en doorgaande ontwikkelingslijnen sluiten aan de genoemde 

uitgangspunten.  

 

De Jan de Bakkerschool kiest methoden die passen bij de levensbeschouwelijke identiteit én die voldoen aan 

de kerndoelen, of de vervangende kerndoelen voor het reformatorisch onderwijs. 

 

Een positieve visie op seksualiteit, als een scheppingsgave van God, is uitgangspunt voor seksuele 

opvoeding. Seksualiteit is een belangrijk thema voor jongeren en verdient voldoende en continue aandacht. 

We bedden het thema homoseksualiteit in binnen het bredere thema van seksualiteit.  

 

In het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) heeft de Jan de Bakkerschool een 

prentenboekenbibliotheek ingericht. Prentenboeken stimuleren taalontwikkeling. Ouders kunnen voor 

kinderen vanaf twee jaar tegen een geringe vergoeding prentenboeken lenen.  

 
Passend onderwijs 

In elke groep zijn er grote verschillen tussen kinderen. Passend Onderwijs wil geen kind tussen wal en schip 

laten vallen. De school biedt elke leerling een passend onderwijsaanbod. Aspecten die bij deze zorg horen 

zijn: het signaleren van de zorgleerlingen, inschakelen van jeugdzorg, persoonlijke begeleiding bij kinderen 

die moeite hebben het onderwijs te volgen of extra onderwijsaanbod bij hoogbegaafde kinderen. In het 

Schoolondersteuningsprofiel is geformuleerd welke basis- en extra ondersteuning de school kan bieden. De 

Jan de Bakkerschool past Handelingsgericht werken toe en heeft de zorgstructuur hierop ingericht. Bij een 

ondersteuningsvraag die de mogelijkheid van de school overstijgt, doet de school een beroep op het 

reformatorisch samenwerkingsverband Passend Onderwijs Berséba waarbij de school is aangesloten. 

 

Nieuwe media 

De nieuwe media spelen in de samenleving een steeds grotere rol. De Jan de Bakkerschool gebruikt 

relevante en noodzakelijk digitale lesmethoden en leermiddelen. Voor het gebruik van nieuwe media in de 

school zijn richtlijnen opgesteld. De kern is dat deze hulpmiddelen principieel verantwoord, educatief en 

onderwijsondersteunend dienen te zijn voor het lesprogramma.  

Door mediaopvoeding maken we de kinderen weerbaar voor het staan en functioneren in een moderne 

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

aanreikt. 

 

Buitenschoolse activiteiten 

Buitenschoolse activiteiten zijn activiteiten die buiten het reguliere lesprogramma worden uitgevoerd onder 

verantwoordelijkheid van het personeel.  
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Dit soort activiteiten zijn belangrijk, omdat leerlingen hiermee op een andere wijze gevormd worden en kennis 

maken met elkaar, hun omgeving en de maatschappij. Bij deze buitenschoolse activiteiten denken we onder 

andere aan: de schoolreisjes, het schoolkamp, excursies en gezamenlijke vieringen bij christelijke 

feestdagen. 

 

4.3 Praktijken 
De toezichthouder ziet ter verantwoording … 

 een schoolplan dat ‘Worden wie je zijn mag’ concretiseert en dat past binnen dit beleidskader; 

 een aan het schoolplan gekoppeld actueel Schoolondersteuningsprofiel; 

 een rapportage over tevredenheidspeilingen bij ouders, leerlingen en personeel, waarin veiligheid, 

welbevinden en betrokkenheid ten minste op 80% scoren; 

 jaarlijks een rapportage over de onderwijskundige ontwikkeling, waaruit het evenwichtige aanbod 

van onderwijs van hoofd, hart en handen blijkt; 

 een rapportage over het pedagogische klimaat en de handhaving van het pestprotocol; 

 de opbrengsten van het onderwijs, de analyse van de trends en de geplande aanpak voor de 

toekomst; 

 jaarlijkse rapportage over de aanpak van mediaopvoeding. 
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5. Personeel en organisatie 
 

5.1 Koersuitspraken 
De Jan de Bakkerschool wil … 

 een gemeenschap zijn waar leerkrachten werken die identificatiefiguren zijn met een hart voor 

kinderen; 

 een professionele cultuur, waarin leerkrachten centraal staan; 

 medewerkers die eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling en met en van elkaar willen leren; 

 een directeur die motor is van school- en individuele ontwikkeling; 

 het evenwicht tussen draagkracht en draaglast van medewerkers maximaal bevorderen. 

 

5.2 Toelichting 
De leerkracht centraal 

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

school niet nieuw. Leerkrachten vormen het kapitaal van de school en zijn van groot belang voor de kwaliteit 

van het onderwijs. Naast aandacht voor opbrengsten moet de leerkracht vooral hart hebben voor kinderen. 

Ze moeten oog hebben voor hun onderwijsbehoeften en zorgen voor een veilig klimaat waar kinderen kunnen 

ontwikkelen. In elke groep zijn in principe niet meer dan twee leerkrachten. De leerkrachten zijn de dragers 

van de kernwaarden en leven deze voor, waardoor ze identificatiefiguren zijn voor de kinderen.  

 

CAO Primair onderwijs 2014-2015 

Uitgangspunt voor het personeelsbeleid is de Wet beroepen in het onderwijs (Wet BIO) en de nieuwe CAO 

PO 2014-2015, waarin de kwaliteit van onderwijspersoneel centraal staat. De kernpunten uit de nieuwe CAO 

zijn professionalisering, duurzame inzetbaarheid en werkdruk en werktijden. Een leerkracht begint start 

bekwaam en groeit via basis bekwaam naar vakbekwaam. Persoonlijke ontwikkeling en teamscholing dragen 

bij aan duurzame inzetbaarheid. De Jan de Bakkerschool staat een christelijke, professionele schoolcultuur 

voor en onderschrijft de aandacht voor professionalisering en duurzame inzetbaarheid.  

De werkdruk in het onderwijs is hoog. Aandacht in de CAO hiervoor juicht de school toe, maar moet bezien 

of de voorgestelde aanpassingen bij de werktijden het evenwicht tussen draagkracht en draaglast herstellen. 

Voor oudere leerkrachten zoeken we mogelijkheden om zo optimaal mogelijk te functioneren.  

 

Personeelsbeleid 

Het bevoegd gezag benoemt en ontslaat het personeel. Identiteit en kwaliteit zijn voor het onderwijs van groot 

belang. Deze elementen zijn onderdeel van de gehanteerde wervings- en selectieprocedure. En ze spelen 

een belangrijke rol bij de belangstellingsbezoeken die het toezichthoudend bestuur jaarlijks aflegt. Voor de 

samenstelling van het team en het management streeft de school naar een evenwichtige verdeling in 

leeftijdsopbouw en een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen.  

De school beschikt over een functiebouwwerk en realiseert groeimogelijkheden van werknemers naar LB-

functies. 

Nieuwe leerkrachten zonder bevoegdheid voor lichamelijke opvoeding moeten binnen twee jaar starten met 

de opleiding om deze bevoegdheid te halen. 

 

Personeelsontwikkeling 

De Jan de Bakkerschool staat voor een christelijke, professionele schoolcultuur, waarin verantwoordelijkheid, 

transparantie, samenwerking, resultaat- en oplossingsgericht, aanspreken van elkaar, erkennen en leren van 

fouten en erkende ongelijkheid centrale begrippen zijn.  

De directeur stimuleert persoonlijke en collectieve ontwikkeling, faciliteert collegiale consultatie en coaching 

en creëert een klimaat van ontwikkeling en welbevinden. Hij hanteert een actief en leeftijdsbewust 

personeelsbeleid, gericht op professionaliteit, ontwikkeling en kwaliteit. En hij verkent mogelijkheden van 

mobiliteit in Rijnland. 
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De schoolontwikkeling is leidend voor de persoonlijke ontwikkeling. Bij de persoonlijke ontwikkeling gebruikt 

de werknemer het persoonlijk ontwikkelingsplan, de competentieprofielen en het bekwaamheidsdossier. In 

de beleidsperiode registeren de leerkrachten zich in het Lerarenregister.  

De werknemer overlegt met de directeur over persoonlijke scholing. De school hanteert een 

terugbetaalregeling bij het niet afmaken van een studie of vertrek binnen twee jaar na het behalen van het 

diploma.  

 

Wettelijke voorschriften 

De arbeidsomstandigheden voldoen aan de wettelijke voorschriften. Het ziekteverzuimpercentage ligt 

beneden het landelijk gemiddelde. Jaarlijks stelt de school voor 1 mei, na instemming van de 

medezeggenschapsraad, het formatieplan vast.  

 

5.3 Praktijken 
De toezichthouder ziet ter verantwoording … 

 jaarlijks voor 1 mei het formatieplan voor het volgend cursusjaar; 

 in de schoolplanperiode een geactualiseerd formatiebeleidsplan; 

 jaarlijkse een rapportage over personeelsontwikkeling, waaronder collectieve en individuele scholing 

van medewerkers. 

 jaarlijkse een rapportage over de beleving van werkdruk; 
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6. Financiën 
 

6.1 Koersuitspraken 
De Jan de Bakkerschool wil … 

 dat onderwijskundige doelen leidend zijn en de financiën volgend; 

 jaarlijks een sluitende begroting realiseren; 

 een heldere planning & control cyclus; 

 een actueel handboek administratieve organisatie en een bestuurlijke jaaragenda; 

 dat de directeur bij de realisering van het beleid rekent met en stuurt op de geformuleerde 

kengetallen. 

 

6.2 Toelichting 
De Jan de Bakkerschool laat onderwijskundig beleid leiden. Hierop stemt de school het financieel beleid af, 

want financiën zijn geen doel op zich. Het leerlingenaantal bepaalt vooral de financiële ruimte, naast 

externe invloeden.  

 

Externe invloeden  

Het Nationaal onderwijsakkoord en het Herfstakkoord en de gelden die uit het Gemeentefonds naar de 

scholen komen zorgen voor extra structurele middelen. De Nieuwe CAO PO 2014-2015, een onderdeel van 

het Nationaal onderwijsakkoord, bevat een salarisverhoging per 1 september 2015. Deze maatregel en de 

maatregelen ten aanzien van professionalisering en duurzame inzetbaarheid beïnvloeden de financiën.  

 

Het toekennen van zorgmiddelen wijzigt door de wet Passend Onderwijs die op 1 augustus 2014 van kracht 

is. De bekostiging van de leerlinggebonden financiering vervalt en de vergoeding voor kinderen met een 

indicatie cluster 2, 3 en 4 wijzigt in de beleidsperiode. De meerjarenbegroting van Berséba toont de omvang 

van de ondersteuningsmiddelen die de school tegemoet ziet.  

 

Op 1 januari 2015 is de decentralisatie van het buitenonderhoud een feit. De verantwoordelijkheid voor het 

buitenonderhoud komt bij de school en deze ontvangt de financiële middelen hiervoor via lumpsum. De 

school past in de beleidsperiode de meerjarenbegroting op deze wijziging aan.  

 

Begrotingsbeleid 

De directeur legt elk jaar een sluitende begroting voor aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag stelt de 

begroting definitief vast na instemming door de medezeggenschapsraad. De directeur hanteert voor de 

verdeling over personeel en materieel de regel van 80% en 20%. Substitutie binnen de posten personeel 

(kwaliteit en kwantiteit) en materieel vindt alleen plaats op basis van een gefundeerd en gemotiveerd besluit 

van het toezichthoudend bestuur. 

De investeringsbegroting voor het onderwijsleerpakket, de ICT, het meubilair en het onderhoud zijn 

opgenomen in het VGS begrotingsmodel. Ongeveer 20% van de inkomsten voor materiële vergoeding 

wordt gedoteerd voor de vier genoemde hoofdgroepen. 

De Jan de Bakkerschool onderscheidt reserves en voorzieningen van publieke (ontvangen van de 

overheid) en private middelen (ontvangen van ouders of begunstigers). Het begrotingsmodel van de VGS 

geeft inzicht in de voorzieningen. 

De Jan de Bakkerschool heeft een treasurybeleid.  

 

Planning & control 

De cyclus van planning & control bestaat uit plannen, begroten en rapporteren. Het handboek 

administratieve organisatie en de bestuurlijke jaaragenda spelen hierbij een leidende rol.  
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De planning van de begroting staat in het handboek administratieve organisatie en rapportagemomenten 

staan in de bestuurlijke jaaragenda. 

 

Kengetallen 

De Jan de Bakkerschool wil aan haar financiële verplichtingen voldoen. Om na te gaan of hieraan voldaan 

kan worden zijn de volgende financiële kengetallen opgesteld, zodat getoetst kan worden:  

een solvabiliteit van 0,5 omdat bij een lagere solvabiliteit conflicten met schuldeisers kunnen ontstaan; 

een weerstandsvermogen tussen 5% en 15%;  

een liquiditeit van 2 om aan de korte termijn verplichtingen te kunnen voldoen; 

een rentabiliteit tussen –2 en 0; 

kapitalisatiefactor van 60%. 

De directeur informeert het toezichthoudend bestuur met kwartaalrapportages over de financiële situatie. 

De werkelijke cijfers staan naast de streefwaarden en de kengetallen. 

 

6.3 Praktijken 
De toezichthouder ziet ter verantwoording … 

 jaarlijks een begroting en geactualiseerde meerjarenbegroting ter vaststelling; 

 per kwartaal een financiële rapportage met een directiebeoordeling; 

 een jaarlijks Bestuursverslag, waarin het financieel jaarverslag is opgenomen. 
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7. Huisvesting en beheer 
 

7.1 Koersuitspraken 
De Jan de Bakkerschool wil … 

 een kwalitatief goed onderhouden schoolgebouw in een veilige, gezonde omgeving; 

 reële jaarlijkse onderhoudsplanning voor de binnenkant van het gebouw (gebaseerd op het RPS 

rapport) en voor het buitenonderhoud (op het IPOS – systeem gestoeld); 

 de decentralisatie van het buitenonderhoud vertalen in een huisvestingsbeleid; 

 met de schoolbesturen en de gemeente Woerden de mogelijkheid van door-decentralisatie 

onderzoeken;  

 duurzame aanpassingen en of renovaties en energiezuinige oplossingen. 

 

7.2 Toelichting 
Het welbevinden van personeel en kinderen heeft invloed op de onderwijsprestaties. Het toezichthoudend 

bestuur streeft, vanuit haar grondslag en maatschappelijke opdracht, naar een kwalitatief goed, gezond en 

veilig onderwijsgebouw. De Jan de Bakkerschool beoogt een stimulerende veilige speelplaats, die buiten de 

schooluren open staat als openbaar schoolplein. 

 

De verantwoordelijkheidsverdeling ten aanzien van het buitenonderhoud van de school verschuift per 1 

januari 2015 van de gemeente naar bevoegd gezag. De wethouder van onderwijs van de gemeente Woerden 

verkent met de schoolbesturen in 2015 de mogelijkheid en wenselijkheid van door-decentralisatie, om de 

verantwoordelijkheid voor grootschalig onderhoud, renovatie en nieuwbouw bij het bevoegd gezag te leggen. 

De Jan de Bakkerschool volgt deze ontwikkelingen kritisch. 

 

Decentralisatie 

De decentralisatie van het buitenonderhoud heeft consequenties voor het lange termijnbeleid huisvesting van 

de school. Voor het binnen onderhoud heeft de school in 2012 een meerjarenraming voor 10 jaar laten maken 

door RPS advies- en ingenieursbureau. Deze meerjarenraming is uitgangspunt voor de planning van het 

binnen onderhoud van de school. De gemeente Woerden heeft in 2013 het bureau Duurzaam Vastgoed 

Management een rapport op laten stellen voor het onderhoud van de buitenkant van het schoolgebouw. Dit 

rapport kijkt 20 jaar vooruit.  

 

Schoolgebouw en omgeving 

De directeur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van voorstellen op het gebied van huisvesting in de 

meest brede zin van het woord, het zorg dragen voor het (laten) uitvoeren ervan en het toezicht houden op 

de kwaliteit van het gebouw. Hij betrekt deskundige ouders bij de uitvoering van het onderhoud en laat zich 

adviseren door deskundigen uit de achterban.  

 

De Jan de Bakkerschool streeft naar een goed en veilig binnenmilieu, omdat dit bijdraagt aan lager 

ziekteverzuim en betere leerprestaties. De staat van het gebouw is goed en de verwachting is dat het langere 

tijd gebruikt kan worden. Uitgaande van het huidige leerlingenaantal en de prognose voor de komende jaren 

biedt de school voldoende ruimte. In 2010 is een grote interne renovatie uitgevoerd van vloeren, plafond, 

verlichting, dubbel glas en binnen schilderwerk. Een renovatie van de toiletgroepen is gepland voor het 

voorjaar 2015. 

 

De schaarser wordende brandstoffen doen de energieprijzen stijgen, waardoor de energiekosten steeds 

zwaarder drukken op de begroting van de school. Bij verbouw of renovatie beoordeelt de school ontwerpen 

op mogelijkheden voor energiebesparing.  
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We kiezen zoveel mogelijk voor duurzame, energiezuinige oplossingen. Het verbeteren van de luchtkwaliteit 

en het thermische en akoestisch comfort heeft hoge prioriteit bij aanpassingen. 

 

Consensusoverleg Gemeente Woerden 

De directeur is gemandateerd voor het voeren van op overeenstemminggericht overleg over huisvesting en 

buitenonderhoud met de Gemeente Woerden. Dit consensusoverleg adviseert het college en de 

gemeenteraad.  

 

7.3 Praktijken 
De toezichthouder ziet ter verantwoording … 

 jaarlijkse rapportage van intern en extern onderhoud op basis van genoemde 

planningsdocumenten; 

 een aanpassing van de begroting voor het binnen- en buitenonderhoud als gevolg van de 

decentralisatie van het buitenonderhoud; 

 relevante terugkoppeling van het consensusoverleg; 

 binnen de beleidsperiode, nadat er duidelijkheid is over decentralisatie en door-decentralisatie een 

visie op de huisvesting op langere termijn. 
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8. Veiligheid en voorbereiding op crises en calamiteiten 
 

8.1 Koersuitspraken 
De Jan de Bakkerschool wil … 

 een plezierige werk en leefomgeving voor leerlingen en personeel; 

 beleid betreffende de fysieke en de sociale veiligheid; 

 voorbereid zijn op crises en calamiteiten; 

 een actuele gebruikersvergunning; 

 een adequaat en praktisch veiligheidsbeleid. 

 

8.2 Toelichting 
De school stimuleert de leerkrachten en de ouders mee te denken over veiligheid in en om school. Zij kunnen 

onveilige situaties signaleren en veilig gedrag van de kinderen stimuleren.  

 

In het veiligheidsplan staat beleid ten aanzien van fysieke en sociale veiligheid, incidenten, calamiteiten en 

crises. Ook zijn afspraken opgenomen om agressie, geweld en seksuele intimidatie te voorkomen. Het bevat 

verder de kernwaarden; de regelmatige veiligheidscontrole van de school en het schoolplein; het 

ontruimingsplan met bijbehorende oefeningen; de registratie van (bijna-)ongelukken en het pestprotocol. 

 

Ter voorbereiding op onverwachte situaties, crises en calamiteiten met volwassenen en kinderen in en om 

de school ontwikkelt en beheert de Jan de Bakkerschool draaiboeken, protocollen en voorzieningen. Jaarlijks 

wordt een ontruimingsoefening gehouden. De bedrijfshulpverleners evalueren de ontruiming en stellen zo 

nodig het ontruimingsplan bij. Zij volgen jaarlijks bijscholing. 

 

Externe communicatie bij crises en calamiteiten vindt in eerste instantie plaats door de directeur. Het 

veiligheidsplan beschrijft het omgegaan met de media. 

 

De school heeft een actuele gebruikersvergunning. 

 

De school voldoet aan de verplichting om algemene risico’s af te dekken met een Wettelijke 

Aansprakelijkheidsverzekering. De overige risico’s ten aanzien van gebouw en omgeving zijn afgedekt door 

de Gemeenten Woerden. 

 

8.3 Praktijken 
De toezichthouder ziet ter verantwoording … 

 een evaluatie van het veiligheidsplan; 

 een melding over de gebruikersvergunning; 

 rapportage over de gehouden ontruimingsoefeningen. 

 
 


