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1 DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING  
Katholieke basisschool de Sprong ligt aan de rand van het dorp Oirsbeek. De leerlingen die 

onze school bezoeken komen uit Oirsbeek en omgeving, de school is goed bereikbaar en 

heeft een rijk aanbod aan faciliteiten waardoor er ook aantrekkingskracht is op 

leerlingstromen van andere dorpen.  

De school in de huidige vorm is ontstaan na een verhuizing van de Lambertusschool in 2001 

naar het huidige gebouw. Ten tijde van de bouw bestond de school uit 400 leerlingen. 

Inmiddels is dit gedaald naar een stabiel aantal van 260 leerlingen. Ook voor de komende 

tijd zien we nu dat dit aantal stabiel lijkt te blijven. Dit maakt dat we enkele leegstaande 

lokalen functioneel in kunnen zetten in ons onderwijsproces. 

 

Onze school beschikt over een gebouw met rijke faciliteiten en veel partners. Ons gebouw 

maakt deel uit van een groter geheel met een aanbod van voorschoolse partners/ zalen- 

feestcomplex en sportfaciliteiten als een sporthal, turnhal, dansaccommodatie en judozalen. 

In de toekomst groeien we door naar een volwaardig kind centrum. De faciliteiten zijn in 

ruime mate aanwezig, de inhoudelijke afstemming en samenwerking gaan we verdiepen. 

Daarnaast is ons gedeelte van het gebouw onderwijskundig, met een vernieuwende blik 

gebouwd. Er zijn ruime pleinen buiten de klassen gesitueerd waar de kinderen makkelijk 

groep overstijgend met elkaar samen kunnen werken. Veel klaslokalen beschikken over 

demontabele wanden waardoor er nog makkelijker van de leerpleinen gebruik gemaakt kan 

worden. Gedurende deze schoolplanperiode situeren we de groepen dusdanig dat iedere 

bouw over een eigen leerplein beschikt. Daarnaast gaan we ons gedeelte van het gebouw 

een meer kindvriendelijke uitstraling geven 

 

Waar staan we nu op BS De Sprong 

In 2019 heeft er een directie en IB-wissel plaatsgevonden. Gedurende schooljaar 2019/ 2020 

is er een nieuwe koers ingeslagen. Teamleden hebben in de vorm van expertgroepen 

onderzoek gepleegd naar de aspecten Samenwerking, Leer- en leefklimaat en 

Talentontwikkeling in kennis en vaardigheden.  

In de periode en schoolplannen voorafgaand was de insteek vooral resultaatgericht. Nu 

kijken we veel meer naar de individuele ontwikkeling van kinderen en is de route naar het 

resultaat veel belangrijker.  

 

In Oktober 2019 is een visitatieteam van Kindante naar de ontwikkeling van BS De Sprong 

komen kijken en in gesprek gegaan met alle betrokkenen. Van daaruit is een lijst met 

aanbevelingen opgesteld. Voor deze lijst verwijzen wij graag naar het document “interne 

visitatie BS De Sprong”  

In februari 2020 heeft de inspectie van het onderwijs een themaonderzoek naar het 

didactisch handelen uitgevoerd op onze school. Ook vanuit dit bezoek zijn actiepunten 

opgesteld. Deze worden verder in dit plan meegenomen. 
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2 UITGANGSPUNTEN SCHOOLBESTUUR  
 

2.1 Stichting Kindante 

Kindante is een onderwijsstichting die onderwijs verzorgt op 37 scholen voor basisonderwijs, 
speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in de gemeenten Beek, Echt-
Susteren, Beekdaelen, Sittard-Geleen en Stein. De stichting kent de volgende denominaties: 
katholiek, openbaar, protestants-christelijk en algemeen bijzonder. 
Al die scholen hebben samen bijna 9000 leerlingen. Bij de stichting werken circa 1000 
mensen. 
 
2.2 Missie en visie 

De kern van de missie van Kindante is: 
Het kind staat voorop! ‘Leren leren en leren leven’ staat daarbij centraal. Dat doen wij door 
het ontdekken, ontwikkelen, samenbrengen, inzetten en benutten van talenten! 
 
2.3 Onderwijs 

In het strategisch beleid van Kindante staan de volgende onderwijskundige speerpunten 
centraal. 
“We maken onderwijs passend op de onderwijs- en ontwikkelbehoeften van kinderen, op 
een eigentijdse, toekomstgerichte en herkenbare manier, waarbij we uitgaan van 
gelijkwaardigheid en erkende ongelijkheid. 
Dit doen we door: 

o Richting te geven en ruimte te bieden op maat, 
o Verbindingen aan te gaan met partners binnen en buiten Kindante, 
o Bij te dragen aan duurzame en kwalitatief hoogwaardige infrastructuren van 

voorzieningen waardoor kinderen zich kunnen ontwikkelen tot waardevolle 
burgers. 

o Binnen en buiten de grenzen van onze eigen organisatie te leren op een positief 
kritische en onderzoekende wijze.” 

 
De missie en visie van Kindante is overkoepelend voor de scholen; de missie-visie van de 
school is een afgeleide van de missie-visie van de stichting. Daarbij is er ruimte voor de 
couleur locale van elke school. 
 
2.4 Personeel 

Als een spiegel van het onderwijskundig beleid heeft Kindante een personele visie 
geformuleerd. Hierin staan de talenten van iedere medewerker centraal. Het gaat daarbij 
om medewerkers die zich verbonden hebben met de missie, visie en speerpunten van 
Kindante vanuit een positief kritische manier zoals verwoord in het Kindante-DNA. Keuzen 
die we maken als medewerker en als team zijn gebaseerd op de mogelijkheden en 
behoeften van kinderen. Belangrijk hierbij is dat we regels, cao’s en wetten zien als een 
hulpmiddel en niet als een doel. Waar het in het belang van kinderen is, moeten we de 
grenzen opzoeken.   
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Zie ook: 

 Strategisch Beleid 2015-2020 

 Strategische Agenda 2018: 
o Samenwerken 
o Professionele cultuur 
o Anders organiseren 
o (I)KC- ontwikkeling 

 Kindante DNA 
Als Kindante-medewerker ben ik: 

o Mensgericht  
o Transparant 
o Toegewijd 
o Gericht op groei  

 Onderwijskundige visie Kindante, januari 2016 
o In het nu leven 
o Eigenaarschap 
o Kennis en vaardigheden om te leren leven 
o Bewust zijn van en kunnen inzetten van talenten 
o Maatschappelijk bewust zijn 
o Attitude tot een leven lang leren 

 Personele visie, april 2016 
o Elke medewerker is eigenaar van zijn eigen persoonlijke- en 

loopbaanontwikkeling. 
o Passie voor het onderwijs en ambitie staan centraal om talent effectief in te 

kunnen zetten en mee te groeien als professional. 
o Van en met elkaar leren is vanzelfsprekend. 
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3 ONS SCHOOLCONCEPT  
 

De bevindingen van eerdergenoemde bezoeken laten zien dat het fundament (visie en 

professionele cultuur) is gelegd. Het advies is, dat we ons vooral moeten blijven richten op 

de vragen: Wat hebben de verschillende kinderen nodig/afstemmen op onderwijsbehoefte? 

Wat vraagt dat van het klassenmanagement? Hoe gaan we ons onderwijs dan organiseren? 

Hoe kunnen we het eigenaarschap én de talenten van de kinderen en teamleden in het 

kader van hun eigen ontwikkeling uitbouwen en delen met elkaar? Wat betekent dat voor 

eenieders persoonlijke ontwikkeling? Hoe kunnen we de (al) gemaakte ontwikkelingen 

borgen? Hoe kunnen we jaardoelen koppelen aan team(bouw-)leren? 

 

Hier zijn we trots op 

Onze school kent een hecht team van gedreven en betrokken professionals. Collega’s 

hebben oog en oor voor elkaar en zijn altijd bereid elkaar te helpen, te ondersteunen of bij 

te springen wanneer nodig. Er wordt goed samengewerkt en mensen voelen zich 

verantwoordelijk voor elkaar en de school.  

We zijn een school die van oudsher inzet op kwalitatief goed onderwijs, op hoge resultaten 

en op een solide en beproefde aanpak. We zien sinds de periode van thuisonderwijs een 

versnelling in de afstemming van dit kwalitatieve onderwijs op de behoeften van een groep 

of individu; deze ontwikkeling juichen we toe omdat we zien dat zit plezier en kwaliteit 

verhoogt.  

 

Missie 

Onze opdracht is het geven van kwalitatief goed onderwijs om zo onze kinderen goed voor 

te bereiden op hun toekomst. Het is de ambitie van bs De Sprong om voor al onze kinderen 

een optimaal leer- en leefklimaat te scheppen; dit als voorwaarde om tot groei te komen. 

We gaan uit van de uniciteit en de natuurlijke leerbehoefte van elk individu, dat zich 

optimaal kan ontwikkelen in een omgeving waar van en met elkaar leren centraal staat. Op 

deze manier leggen we een verantwoorde basis voor de toekomstige, snel veranderende, 

maatschappij waarbij kennis en vaardigheden hand in hand gaan. 

 

Onze keuze om het onderwijs anders vorm te geven is erop gericht dat we daarmee beter 

aansluiten op de eisen en vragen die de maatschappij stelt. We leven in een complexe, 

steeds veranderende maatschappij; we kunnen onze kinderen alleen leren omgaan met deze 

complexiteit wanneer we ze, binnen de veiligheid van de school en aangepast op hun eigen 

ontwikkelniveau, in aanraking brengen met deze complexiteit. Alleen dan bereiden we 

kinderen voor op hun autonome functioneren in onze samenleving. 
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Visie 

“Samen Groeien Met Plezier” 

   

De Sprong is een school in beweging. Wij willen de komende jaren ontwikkelen naar een 

schoolconcept waarbinnen ontwikkelingen van het afgelopen jaar 2019- 2020 verder vorm 

krijgen. We behouden de sterke kanten van onze schoolcultuur en groeien samen door naar 

een toekomstbestendige vorm van onderwijs.   

 

De ontwikkelgebieden uit schooljaar 2019- 2020 nemen we de komende jaren als pijlers: 

1. Samenwerking;  

2. Leer- en leefklimaat; 

3. Talentontwikkeling 

Deze drie pijlers zullen we hierbeneden verder uitwerken. Tevens vertalen we elk van deze 

pijlers naar een operationeel jaarplan voor de aankomende drie jaren.  

 

3.1 Samenwerking  

Wanneer we de focus schoolbreed verleggen van ‘weten’ naar ‘leren’, heeft dat gevolgen 

voor alle facetten van de organisatie. Om een gezond leerklimaat te creëren hebben we een 

basis van gelijkwaardigheid nodig. Alleen op die manier kunnen we constructief samen 

werken en leren binnen de school.   

De leerkrachtrol wordt uitgebreid met een coachende en begeleidende taak in het eigen 

leerproces en het leerproces van de kinderen.   

We gaan een groeiend beroep doen op kinderen om hun eigen leerproces mede vorm te 

geven. We leren kinderen om keuzes te maken en geven ze de ruimte om ook fouten te 

maken en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. We leren samen hoe je omgaat met 

‘nog niet weten’, hoe je leervragen kunt stellen en hoe je vervolgens samen op zoek gaat 

naar antwoorden op jouw leervragen.  

  

Dialoog  

In kindgesprekken volgen leerkracht, kind en ouders het proces van het kind. Het kind leert 

hierin een steeds grotere rol te nemen, door met leerkracht en ouders te delen aan welke 

doelen dat hij of zij werkt, welke aanpak er gekozen is en welk resultaat deze aanpak 

opgeleverd heeft. Prestatiebeleving is daarin minstens net zo belangrijk als de meetbare 

prestatie.   

Professionals geven hun eigen ontwikkeling op een vergelijkbare manier vorm. Ook zij kiezen 

hun doelen, aanpak en reflectie in relatie tot zichzelf, collega’s in de bouw en het team.   

  

Binnen een gezonde samenwerking is dialoog een cruciale factor. Hoe we met elkaar 

spreken en wát we tegen elkaar zeggen is van even groot belang.  
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Leer- en Leefklimaat 

Ontwikkelen lukt het beste vanuit een veilige basis. De voorwaarde voor onze primaire 

opdracht is het scheppen van een veilige omgeving om ons onderwijs vorm te geven. Dat 

begint met een plek waar de fysieke veiligheid geborgd is (zie hiervoor de RIE en het 

Schoolveiligheidsplan).  

  

Om een plek te creëren waar kinderen en volwassenen binnen veiligheid met elkaar kunnen 

samen leven en werken, is het pedagogische klimaat van wezenlijk belang.  

Wij werken toe naar een pedagogische grondhouding waarbij gelijkwaardigheid, 

samenwerking en dialoog belangrijke pijlers zijn. 

  

Gelijkwaardigheid 

In onze pedagogische grondhouding maken we collectief een ontwikkeling door, waarbij we 

toe werken naar een basis van gelijkwaardigheid tussen alle berokkenen in en rond de 

school. Dat geldt voor leerkrachten, kinderen, ouders, partners en andere betrokkenen in 

onze omgeving. We zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.  

We erkennen en herkennen verschillen tussen mensen; we gaan zelfs uit van deze 

verschillen. Wat ons anders maakt, maakt ons uniek en een van onze doelen is de eigenheid 

van eenieder te vieren en te cultiveren.  

We leren om door te vragen naar ideeën en overwegingen van anderen en we zien dat we, 

juist door deze verschillen, veel van elkaar kunnen leren.  

  

In de ontwikkeling van een sterke pedagogische grondhouding laten we ons inspireren door 

het gedachtengoed van Luc Stevens, waarbinnen de drie basisbehoeften relatie, 

competentie en autonomie -en hun onderlinge samenhang- de basis vormen. 

 

Vieren- matchen- stretchen  

De school is een plek om te leren. Binnen de veiligheid van de school mag je verkennen wat 

je talenten zijn, en deze vieren. Laat maar zien wat je kunt, waar je interesses naar uit gaan 

en waar jij plezier en voldoening uit haalt. Leer jezelf kennen en verken je relatie met 

anderen: klasgenoten, leerkrachten en andere mensen om je heen.  

Deze fase noemen we ook wel het ‘vieren’ van wie je bent en wat je kunt.   

  

Parallel kunnen we vanuit jouw mogelijkheden de verbinding maken (‘matchen’) met doelen 

die voor jou relevant zijn. Op die manier kun je je verder ontwikkelen en dingen leren die je 

eerder nog niet ontdekte.   

  

Wanneer we spreken over ‘stretchen’ zoeken we naar manieren om nieuwe zaken 

betekenisvol te maken voor jou, uitgaande van jouw eigen unieke talenten en 

mogelijkheden. Ook hier zijn het inhoudelijke leerdoel en de weg ernaartoe even belangrijk.   
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Gedurende schooljaar 2019- 2020 hebben we drie schoolplangroepen geformeerd, die elk 

een voor ons wezenlijk thema verkend hebben. In de komende drie schoolplanjaren, zetten 

we per jaar een van deze drie thema’s centraal. Een groep leerkrachten ontwikkelt zich tot 

expert binnen deze groep en neemt de rest vanuit deze PLG het team mee in de 

schoolontwikkeling. 
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3.2 Talentontwikkeling 

Wij zien onze kinderen en professionals zich graag tot hun volle potentieel ontwikkelen. In 

deze schoolplanperiode verschuift onze focus daarom van resultaatgericht naar 

procesgericht, waarbij we oog en oor hebben voor de ontwikkeling van al onze kinderen in 

de breedste zin van het woord.  

 

Talentontwikkeling is een heel breed begrip. In schoolse termen denken we bij 

talentontwikkeling aan het ontwikkelen en leren inzetten van jouw unieke mogelijkheden. 

Wanneer we talentontwikkeling koppelen aan het schoolcurriculum betekent dit dat we 

waar nodig of mogelijk ook groepsoverstijgend zullen werken, zodat kinderen ook van (en 

mét) elkaar leren op schoolniveau. De theorie van de Meervoudige Intelligentie is hier 

helpend bij. 

Het thematisch vormgeven van onder andere wereld oriënterende thema’s is voor ons een 

goede eerste stap om groepsoverstijgend werken concreet te maken, waarbij we ook andere 

organisatievormen dan het leerstofjaarklassensysteem gaan onderzoeken.  

Uiteraard blijven we sterk inzetten op het goed toerusten van onze kinderen wanneer het 

gaat om de didactische leerlijnen. Waar we eerder sterk stuurden op meetbare resultaten, 

verbreden we vanaf nu onze kijk op opbrengsten: 

Wanneer we willen dat kinderen zich naar vermogen ontwikkelen gaat dat over meer dan 

rekenen en taal. We willen dat kinderen in totaalontwikkeling groeien, dat ze hun eigen 

mogelijkheden leren benutten en dat procesmatige doelen zoals verantwoordelijkheid 

(leren) nemen en keuzes (leren) maken. Uiteraard horen rekenen, taal en de andere vakken 

ook bij de totaalontwikkeling. We blijven ons richten op de kerndoelen zoals deze door het 

SLO zijn opgesteld. De manier waarop we deze doelen bereiken verandert.  

  
  

Leerkracht als coach 

De rol van de leerkracht verandert mee met onze schoolontwikkeling. Hoewel de leerkracht 

onverminderd de regisseur is van het onderwijsaanbod in de groep, vraagt deze nieuwe 

manier van werken ook gedeelde regierol tussen leerkracht en kind. We willen kinderen 

explicieter deelgenoot maken van het eigen leerproces, en daar hoort ruimte bij. Ruimte om 

zelf keuzes te maken (juist ook wanneer dat in onze ogen de verkeerde keuze is!) ruimte om 

verantwoordelijkheid te nemen, en ruimte om jezelf en jouw eigen mogelijkheden te leren 

kennen.  

Ook hier is het leerkrachthandelen en de dialoog die daarbij hoort van wezenlijk belang. 
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Ontwikkelpunten die bij ál deze pijlers een belangrijke rol krijgen zijn: 

1. Eigen regie durven nemen binnen kaders en vanuit onze visie en verantwoording 

achteraf afleggen. 

2. Inzetten op het leerproces van leerkracht en leerling en hen eigenaar maken van hun 

eigen leerproces, zowel pedagogisch als didactisch. 

3. Transfer van toetsen naar aansluiten van het aanbod bij de zone van de naaste 

ontwikkeling van eenieder. 

 

3.3 Hier gaan we voor 

 Visie concreet in de hele school (personeel, leerlingen, inrichting, samenwerking met 

omgeving en kind-& ketenpartners) 

 Toewerken naar Professionele Leefgemeenschap 

 Onderzoekend en Ontwerpend leren 

 Toewerken naar 'Anders Organiseren' 

 Ouders als educatief partner 

 Implementatie iPad in onderwijs 

 Leerkracht als coach/begeleider 

 

 

Van weten naar leren  

Onze school is een plek waar voor iedereen ruimte is om te leren. Kinderen en professionals 

leren en werken samen aan betekenisvolle processen en leerstofinhouden, waarbij we de 

focus verleggen van ‘weten’ naar ‘leren’.  

  

De school steekt van oudsher sterk in op het vergaren van kennis en het borgen van deze 

kennisbasis. Naast deze belangrijke pijler is het omgaan met ‘nog niet- weten' een 

wezenlijke aanvulling. In de zogenaamde ‘zone van naaste ontwikkeling’ nodigen we 

kinderen uit leeractiviteiten te verkennen die ze met een klein beetje hulp kunnen 

ontplooien. Doordat we kinderen begeleiden om zelf rijke ontwikkelkansen te nemen, leren 

ze zowel procesmatig als ook opbrengstgericht. Het didactische leerdoel en de weg 

ernaartoe (het procesdoel) worden daarmee even belangrijk.   

  

Kennisoverdracht is een beproefde strategie binnen ons onderwijs en een wezenlijke taak 

van scholen en leerkrachten. We breiden ons aanbod uit met andere vormen van kennis 

verwerven. We zetten onder meer in op zelf ontdekkend leren, op onderzoekend en 

ontwerpend leren en op andere manieren van betekenisvol leren voor kinderen en 

professionals.  
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Formatieve evaluatie  

Waar we in het verleden keken naar resultaten in absolute getallen zoals het aantal juist 

gemaakte opgaven of de scores op de cito- toets, ontwikkelen we ons naar een meer 

verbrede kijk op opbrengsten.  

Een opbrengst van het leerproces is meer dan alleen een goed punt. Wanneer ik als kind een 

rijke leerervaring kan omschrijven, wanneer ik een vaardigheid geleerd heb of wanneer ik 

een inzicht over mezelf opgedaan heb is dat net zo goed een waardevolle opbrengst van het 

leren.  

In dit kader gaan we ons daarom verdiepen in formatieve evaluatie om samen met kinderen 

hun leerproces in kaart te brengen en verder vorm te geven.   

  

3.4 Organisatie 

Om samen als team deze voorgenomen ontwikkelingen handen en voeten te geven hebben 

we in de organisatie een aantal structuren ingericht die deze ontwikkelingen faciliteren en 

verankeren. 

  

Werken in bouwen 

Naast de samenwerking binnen het team, creëren we een geïntensiveerde samenwerking 

binnen de diverse bouwen. Binnen de bouwen werken collega’s van diverse groepen samen 

aan voor hen relevante ontwikkelingsthema’s. 

We maken het onderscheid tussen de volgende bouwen: 

·      Onderbouw: groep 1 en 2 met de ambitie dit verder uit te breiden naar samenwerking 

met de voorschoolse partners  

·      Middenbouw: groepen 3, 4 en 5 

·      Bovenbouw: Groepen 6, 7 en 8 

  

Leiderschap 

In het kader van gespreid leiderschap is er per bouw is een bouwcoördinator gekozen die 

samen met collegae de bouwoverleggen vormgeeft, relevante thema’s aankaart en verkent 

binnen bouw en school en de verbinding onderhoudt met de organisatie door zitting te 

nemen in het Management Team. De schoolleiding faciliteert, motiveert, monitort en 

inspireert.  

  

We breiden in deze schoolplanperiode het Management Team (MT) uit:  

Op die manier kunnen we inspraak en verantwoordelijkheid voor schoolontwikkeling met 

meer collegae delen en stellen we alle teamleden beter in staat een waardevolle bijdrage te 

leveren aan een lerende, samenwerkende organisatie. De samenstelling van ons MT voldoet 

aan het document m.b.t. evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding. 

Het beoogde MT bestaat daarmee uit de directeur, de intern begeleider en een 

afgevaardigde bouwcoördinator uit elke bouw. De bouwcoördinator wordt in principe door 

de bouw zelf afgevaardigd en neemt de taak bij voorkeur voor een langere periode (in elk 
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geval het gehele schooljaar) aan, waarbij belangrijk is om aan te merken dat de nieuwe 

bouwcoördinatoren ruimte krijgen om in hun nieuwe rol te groeien.  

Waar nodig of wenselijk is aanvullende begeleiding of scholing hierin mogelijk.  

  

3.5 Personeelsbeleid 

Gesprekkencyclus 

Jaarlijks stelt elke collega een Persoonlijk Ontwikkelplan op. Bij aanvang van het jaar, doch 

voor de herfstvakantie, heeft elke collega een coachend POP gesprek met directeur of intern 

begeleider. Elke collega kiest zelf met welk van beide hij of zij het liefst de POP-gesprekken 

voert.  

  

In het eerste POP-gesprek wordt het Persoonlijk Ontwikkelplan geconcretiseerd en hierna 

door de collega vastgelegd (op een zelf gekozen wijze) waarbij tenminste de volgende 

aspecten benoemd worden: 

·      Gekozen ontwikkeldoel voor het lopende jaar (Wat wil ik leren of ontwikkelen?) 

·      Hulpbronnen (Wie of wat kan mij helpen mijn doel te bereiken? Wat heb ik nodig?) 

·      Concretisering van de gewenste situatie (Zo weet ik dat het gelukt is) 

·      Concretisering van de tussenevaluatie (Zo weet ik dat ik op de goede weg ben) 

  

Gedurende het jaar zijn er drie POP-gesprekken: Een startgesprek, een tussenevaluatie en 

een eindevaluatie/ functioneringsgesprek. Eens per drie jaar volgt er een 

beoordelingsgesprek met de directeur. Directeur/ Intern Begeleider en collega bewaken 

samen deze drie momenten.  

  

Collegiale consultatie  

Zowel bij kinderen als bij professionals bevorderen we de samenwerking. Naast het werken 

in de bouwen nemen alle collegae daarom deel aan zogenaamde collegiale consultaties. 

Tijdens een collegiale consultatie wordt de collega gefaciliteerd in het -tijdens lestijd- 

bezoeken van een collega binnen of buiten de school. De bezoekende collega stelt vooraf 

een hulpvraag die te koppelen is aan de ontwikkeling binnen de eigen groep, de 

schoolontwikkeling en het eigen Persoonlijk Ontwikkel Plan. Met deze hulpvraag gaat de 

collega binnen of buiten de school op onderzoek naar een antwoord op de vraag. Een korte 

reflectie of evaluatie achteraf wordt met de ontvangende collega besproken en de transfer 

naar eigen- groeps- of schoolontwikkeling wordt teruggekoppeld in de bouwvergadering. 

  

3.6 Deskundigheidsbevordering 

Op schoolniveau zal directie, wellicht i.s.m. een externe coach middels studiedagen, 

themamiddagen, kartrekkers overleggen, kwaliteitsgroepen de teamontwikkeling monitoren 

en borgen. D.m.v. klassenbezoeken, coaching gesprekken en de gesprekkencyclus zullen de 

leerkrachten worden gevolgd en gestuurd in verwachtingen door specialisten, Ib en 

directeur. Tevens zal de ontwikkeling van elke individuele leerkracht een prominente rol in 

de organisatie krijgen, zodat de ontwikkeling van ons onderwijs steeds meer zichtbaar wordt 
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in het dagelijks handelen én leerkrachten weten wat van hen wordt verwacht. Voor deze 

professionele cultuur verwachten wij van elk teamlid eigenaarschap/leiderschap in 

persoonlijke ontwikkeling met als basis de schoolontwikkeling. 

 

Als doorgroeimogelijkheid voor onze school bevindt zich in ons functiebouwwerk de 

mogelijkheid om als leerkracht door te ontwikkelen naar een L11 schaal. De leerkracht met 

een specialisme of bijzondere aanvulling in ons primaire proces of zorgaanbod kan hiervoor 

gedeeltelijk ambulant ingezet worden t.b.v. de schoolontwikkeling. Onze stichting heeft 

hiervoor, in aanvulling op de CAO additionele functieomschrijvingen. 

 

De school-ontwikkelpunten zullen worden uitgewerkt in het operationeel jaarplan in 2020-

2021. 

Aan het eind van het schooljaar verwachten we dat 60% van de leerkrachten de 

eerdergenoemde schoolontwikkelpunten 2020-2021 zichtbaar kan maken in hun dagelijks 

handelen in de groep.  
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4 WETTELIJKE OPDRACHTEN 
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de 

onderwijskwaliteit en de inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de 

onderwerpen onderwijskwaliteit, inhoud van het onderwijs en de leerlingenzorg aangegeven 

hoe de school hieraan voldoet. 

 

4.1 Onderwijskwaliteit: Ambities en bewaking 

Ons bestuur heeft een 13-tal kwaliteitsindicatoren opgesteld, aan de hand van deze 

indicatoren analyseren wij cyclisch het functioneren van de school (zie hoofdstuk 5). Middels 

een operationeel jaarplan en elk kwartaal een voortgangsrapportage leggen wij 

verantwoording af.   

Deze kwaliteit beoordelen de verschillende geledingen, ouders, kinderen en leraren ook op 

een cyclische wijze. We maken naast de wettelijk verplichte MR gebruik van een ouderpanel 

en een kinderpanel om zo breed mogelijk te kunnen monitoren. Daarnaast maken wij ook 

gebruik van de interne bestuurlijke visitatie en leren al onze professionals van en met elkaar 

door middel van collegiale consultatie.  

Van belang is dat onze kwaliteitszorg is gekoppeld aan het integraal personeelsbeleid. We 

streven ernaar dat onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan 

beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling 

en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel loopt. Een basiskwaliteit die hieraan ten 

grondslag ligt is dat de leerkrachten moeten voldoen aan de eisen die we stellen aan een 

leerkracht binnen onze school en stichting(competentiestandaard). We voeren een 

gesprekkencyclus. Vanuit de visie, die we samen hebben opgesteld, ontwikkelen de 

leerkrachten zich op team- en individueel niveau. Dit stimuleren we ook en sturen daarop 

vanuit de competentieontwikkeling. Monitoring vindt plaats middels klassenbezoeken en 

audits/ visitaties, maar ook vanuit input van het kind panel en ouderpanel/ MR 

 

In de ontwikkeling van de school groeien we deze planperiode ook toe naar een 

professionele leergemeenschap (PLG). Om dit proces te begeleiden zijn we gestart met het 

werken in bouwen en proeftuintjes in elke bouw.  

Vanuit een aantal onderzoeksvragen binnen het gedachtegoed van onderzoekend en 

ontwerpend leren gaan we aan de slag met het vormgeven van ons nieuwe beleid.  
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4.2 Financieel beheer 

Algemeen 

Het Bevoegd Gezag (Kindante)  is verantwoordelijk voor de allocatie van de middelen. Deze 

worden vastgelegd in de kadernota en in het bestuursformatieplan. Beiden worden met de 

relevante gremia (RvT en GMR) besproken en geaccordeerd. Inbreng van de scholen in dit 

proces is geborgd in de werkgroep FiFa. 

 

Begroting 

Het begrotingsproces wordt voorafgegaan door de kadernota. De concretisering van de 

kadernota vindt plaats in de begrotingsgesprekken. Het begrotingsgesprek kent een brede 

opzet en is niet allen financieel van aard. Insteek is een integrale aanpak waarbij het 

primaire proces (Onderwijs) centraal staat en alles wat daarbij nodig is (personeel, ICT, 

Facilities en financiën).  

Het resultaat van het begrotingsgesprek is een integrale begrotingsafspraak tussen CvB en 

directeur. CvB stelt de schooljaarbegroting vast op advies van directeur, concern controller 

en Manager Financiën. De financiële meerjarenbegroting (en daarvan afgeleid de 

formatiebegroting en investeringsbegroting) is, als bijlage, toegevoegd aan de 

begrotingsafspraak. 

De vastgestelde financiële (meerjaren)begroting is taakstellend voor CvB en de directeur van 

de school. De begroting is hiermee een belangrijk sturingselement. In de financiële 

meerjarenbegroting zijn alle inkomsten en uitgaven opgenomen waarvoor de directeur 

verantwoordelijk is. 

Elk jaar wordt een nieuwe voortschrijdende begroting op financieel (formatief -, materieel - 

en investeringsgebied) opgemaakt. 

 

Realisatie 

Scholen kunnen binnen de goedgekeurde begroting verplichtingen (tot max. 1 jaar) aangaan. 

Onderlinge substitutie tussen kostensoorten is mogelijk. Het totale begrotingssaldo van 

personele inkomsten en uitgaven (excl. verzuim) en materiele inkomsten en uitgaven is op 

schooljaarbasis taakstellend. 

Scholen vragen voorgenomen investeringen aan via domein Financiën. Goedkeuring vindt 

plaats door Manager Financiën (o.b.v. begroting) die waar nodig bij het BURO om 

aanvullende informatie vraagt (Onderwijs, ICT of Facilities) 

Scholen hebben via de begrotingstool inzicht in budget versus realisatie op schooljaarniveau. 

Via AFAS Insite hebben scholen inzicht op grootboekniveau op kalenderjaar. 

Wijzigingen die daarna ontstaan (bijvoorbeeld bij de formatieronde, afwijkingen tgv 

leerlingenstromen, of andere veranderingen in de relevante omgeving van de school), ten 

opzichte van de initieel vastgestelde begroting, worden door de school (de kaders vanuit de 
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kadernota in acht nemende) verantwoording richting CvB als afwijking van budget ten 

opzichte van de realisatie. Dit wordt door de school vastgelegd in de voortgangsrapportage. 

Voortgangsrapportage 

Driemaal per jaar stelt de directeur een integrale voortgangsrapportage op schooljaarniveau 

op en verantwoordt zich hiermee richting CvB als leidinggevende. De 3 momenten zijn: 

 T1: Augustus tot en met december 

 T2: Augustus tot en met maart 

 T3: Augustus tot en met juli 

De integrale voortgangsrapportage gaat verder dan alleen financiën, namelijk ook over 

onderwijs, kwaliteit, personeel, etc. Het BURO kan gevraagd en ongevraagd advies geven 

voor en over de voortgangsrapportage. 

 

Bij deze financiële paragraaf kunnen de volgende documenten ingezien worden 

 Meerjarenbegroting financieel 

o Voor de periode 2019-2023 is deze te vinden in de begrotingsafspraak 2020 

 Meerjarenbegroting personeel 

o Voor de periode 2019-2023 is deze te vinden in de begrotingsafspraak 2020,  

 

 

Sponsoring 

Sponsoring is in het maatschappelijk verkeer een bekend verschijnsel. Er is uitsluitend sprake 

van sponsoring van de school als de sponsor een tegenprestatie verlangt van de school, het 

personeel of de leerlingen waarmee de leerlingen in schoolverband worden geconfronteerd 

of als het bestuur, het personeel of leerlingen uit eigen beweging overgaan tot het leveren 

van een tegenprestatie. Schenkingen, ouderbijdragen en gelden van het ministerie en de 

gemeente vallen niet het begrip sponsoring. Sponsoring is alleen toegestaan als de school en 

de MR hieraan instemming hebben verleend. Voor meer informatie verwijzen we U graag 

naar onze website www.kindante.nl en zoek hier dan op sponsoring via de zoekfunctie. 
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4.3 Onderwijstijd 

   

In het schooljaar 2020/2021 (en de daaropvolgende jaren) is dit de verantwoording van het 

aantal uren en voldoen we aan de wettelijke onderwijstijd. Dit is de effectieve leertijd 

zonder de vakanties, studiedagen en vrije middagen. Voor de effectuering hiervan verwijzen 

we naar onze schoolgids. 

 

 Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 t/m 
8 

Totaal uren 
vakantie 

276,00 276,00 323,50 347,50 347,50 

Jaartotaal klokuren  794,00 794,00 928,50 1008,50 1008,50 

verplicht 
  

880,00 880,00 1000,00 

over 
 

- 48,50 128,50 8,50 

Dit schema geeft aan dat we voldoen aan de norm.  

 

Maatwerk 

Voor deze periode hebben we niet meer per vakgebied uitgeschreven hoeveel uur we per 

dag of week aan dat specifieke vak besteden. Dit vanuit onze visie dat we maatwerk willen 

leveren waar nodig en mogelijk. Daarnaast werken we vanuit de zorgbehoefte van elk kind 

en laten we de structuur van de methode steeds meer los. Hierdoor is dit niet meer per 

vakgebied te specificeren, maar kijken we per dag naar de effectieve onderwijstijd. In totaal 

geven we 26 uur les per week aan groep 4 t/m 8 en 20,50 uur aan de groepen ½ en 24 uur 

aan groep 3. Jaarlijks nemen we de verantwoording van onze onderwijstijd op in onze 

schoolgids. Als groepen door een tekort aan vervangingen, stakingen, calamiteiten 

noodzakelijkerwijs geen onderwijs krijgen dan checken we of dit effect heeft op het 

minimaal aantal lesuren (gerekend over 8 schooljaren). Indien dit minimum in gevaar komt 

zetten we hier actie op in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19  
 

 

  



20  
 

4.4 De inhoud van ons onderwijs 

 

 Leermiddelen/ methodes Bijzondere afspraken 

Zintuiglijke en lichamelijke 

ontwikkeling 

 

Ik in actie methodiek  

Nederlandse taal 

 

 

Taalverhaal.nu 

Veilig Leren Lezen 

Kleuterplein 

 

Rekenen en wiskunde 

 

 

Wereld in Getallen/ Gynzy 

werelden 

Kleuterplein 

Doorontwikkeling van de 

Gynzy software van 

ondersteunend naar leidend 

via leerlijnen. 

Engelse taal 

 

 

Take it Easy  

Aardrijkskunde 

 

Meander We gaan voor wat betreft 

deze vakken steeds meer 

thematisch aan de slag. 

Geschiedenis 

 

Brandaan We gaan voor wat betreft 

deze vakken steeds meer 

thematisch aan de slag. 

 

De natuur, waaronder biologie 

 

Naut We gaan voor wat betreft 

deze vakken steeds meer 

thematisch aan de slag. 

 

Maatschappelijke 

verhoudingen, waaronder 

staatsinrichting 

 

Brandaan  

Expressie-activiteiten 

 

Pionier!  

Bevordering sociale 

redzaamheid, waaronder 

gedrag in het verkeer 

 

Jeugd verkeerskrant  

Bevordering van gezond 

gedrag 

 

Naut 

Gezonde School 

Label Gezonde School op 

het deelgebieden sport en 

bewegen 
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Schoolveiligheid/ welbevinden 

van de leerlingen 

Kinderen en hun sociale 

talenten.  

Geïntegreerd 

 

Bevordering actief 

burgerschap en sociale 

integratie, overdragen kennis 

over/kennismaking met de 

diversiteit van de samenleving 

Deels in Brandaan, deels 

geïntegreerd 

 

 

Gynzy 

Momenteel maken we gebruik in de groepen 3 t/m 8 van de Gynzy software, (in de groepen 

4 en 5 al via IPads, dit groeit de komende jaren door). De komende jaren willen we de inzet 

van deze software ontwikkelen van ondersteunend naar meer leidend (van methode als 

uitgangspunt naar leerlijnen met leerdoelen als uitgangspunt) 

 

Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze 

waarop deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze 

inhouden voldoet basisschool de Sprong aan de kerndoelen en de wettelijke eisen.  

 

 

4.5 Kaders: Wat hebben onze leerlingen nodig?  

Hoe gaat de school om met kerndoelen en referentieniveaus? 

We diepen de ingezette koers verder uit in hoe we kijken naar de ontwikkeling van kinderen. 

We vergelijken kritisch methode- en kerndoelen met elkaar waardoor we een gefundeerd 

beeld krijgen van de noodzaak van ons aanbod en de professionele keuzemogelijkheid die 

dit met zich meebrengt. De kritische blik op de kerndoelen en referentieniveaus brengt een 

duidelijke toevoeging in de interpretatie van de methoden en in de transfer naar de 

behoeften van kinderen. Aan het einde van deze schoolplanperiode zijn onze methoden 

geen doelen op zich, maar vooral een middel om de zone van naaste ontwikkeling van 

kinderen continu op te zoeken. In de uitwerking van de zorgblokken zal, in gesprek met de 

intern begeleider dit telkens een prominente plek in de doorontwikkeling van het 

klassenmanagement en de vaardigheden van de professional hebben.  

Binnen dit streven naar de kerndoelen zien we dat kinderen behoefte hebben aan het 

maken van eigen keuzes. We werken dan ook continu aan de doorontwikkeling van het 

eigenaarschap van leerlingen. We gebruiken hier onder andere keuze-opdrachten, 

weektaken en projecten voor. 
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Welbevinden en plezier staan voorop in het leerproces van het kind. We gunnen het kind 

succeservaringen, dit versterkt het belang van het opzoeken van de zone van de naaste 

ontwikkeling. We blijven hier continu adaptief op insteken. We streven voor het grootste 

gedeelte van onze leerlingen naar een 1S niveau, waar nodig zullen we kinderen bij wie de 

zone van naaste ontwikkeling sneller verloopt dan gemiddeld, passende doelen aanbieden 

om op een 1X niveau uit te stromen. Gezien de kenmerken van onze leerling populatie, ons 

schoolgewicht (63,10 ‘CBS indicator’), historische VO-uitstroom en onze ambities is de 

gemiddelde VO-uitstroom op onze school: 

 55% HAVO-VWO 

 45 % VMBO-t, VMKO-k, VMBO-b, overig.  

 

Wanneer kinderen leermoeilijkheden hebben op een bepaald gebied of minder capaciteiten 

hebben en een 1F-niveau voor uitstroom passend is, stemmen wij ons aanbod hierop af. We 

stellen hoge doelen en eisen aan de ontwikkeling en onze ambitie is het continu om de 

hoogst haalbare ontwikkeling bij leerlingen te bereiken. Bovenstaande percentages nemen 

we als beginsituatie en we beogen deze nog beter af te stemmen op een passend 

uitstroomperspectief bij het beleid van de komende jaren. 

 

Toetsen en observaties. Meten we wat we willen weten? 

Ons uitgangspunt is een breed beeld vormen van de totaalontwikkeling van al onze 

kinderen. Hiervoor gebruiken we observaties, procesevaluaties en toetsen. Bij de toetsen is 

vooral de interpretatie van de toetsgegevens en het cyclische handelen belangrijk. Vanuit 

een degelijke analyse van de toets gegevens kijken we kritisch naar ons toekomstige aanbod. 

De toets wordt hiermee een belangrijk middel in het totaalproces en geen doel op zich. De 

methodetoetsen en methodeonafhankelijke toetsen helpen de professional, kinderen en 

ouders om de ontwikkeling te begrijpen en de volgende stap te formuleren en is geen 

veroordeling van het gelopen proces. 

Als we op individueel niveau kijken, willen we vooral zien dat een kind een groei ten opzichte 

van zichzelf doormaakt. Het vergelijken van een kind met een landelijk gemiddelde is voor 

ons secundair. 

Voor een overzicht van toetsen/observaties die in dit kader door de school worden ingezet 

verwijzen wij naar onze toetskalender.  

 

We onderzoeken een overstap van het CITO leerlingvolgsysteem naar het IEP-

leerlingvolgsysteem. We maken al enkele jaren gebruik van de IEP-eindtoets, deze past beter 

in onze visie. Vanaf schooljaar 21/22 maken we hier een definitieve keuze in. Zoals eerder 

benoemd gebruiken we de opbrengsten van deze toetsen om via een analyse ons 

toekomstige aanbod beter af te stemmen op de gemeten leerbehoeften. 

 

 

 

 



23  
 

4.6  De leerlingenzorg 

Specifieke accenten en aanpak van de school (in de context van de ouder- en 

leerlingenpopulatie). 

Het demografisch perspectief van onze populatie is er een van hoge verwachtingen. De 

aanpak van ons onderwijs gaat de komende jaren tegenmoet komen aan de capaciteiten die 

onze populatie in beginsel heeft. Gedeelde regie, activerend onderwijs, het ontwikkelen van 

eigenaarschap en het leren keuzes maken en deze verantwoorden zijn hier voorbeelden van.  

 

Vroegsignalering 

Jaarlijks nemen we de vroeg signalering af. Ter voorbereiding op deze vroeg signalering 

vragen we elke leerkracht om een gedetailleerd overzicht van kind kenmerken van de 

kinderen uit zijn of haar groep. Zo krijgen we schoolbreed duidelijk zicht op de zorgvragen 

die relevant zijn. Deze signalering gebruiken we zowel als monitoringsinstrument alsmede 

als uitgangspunt om ons zorgaanbod af te stemmen. 

 

4.7 SOP 

De ontwikkeldoelen uit het SOP 2015-2016 blijven onverminderd actueel. Met name op het 

gebied van het intensiveren van zelfstandig werken in 1 t/m 8 maken we in deze 

schoolplanperiode een verdere kwaliteitsslag.  

Op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid maken we een draai in ons aanbod. We 

focussen op het aanbod in de klas, passend bij de leerbehoefte van elk kind. Meer- en 

hoogbegaafdheid scharen we onder het kopje zorg. De zorgniveaus die we op groepsniveau 

te vullen hebben geven we vorm met voldoende verrijkend en uitdagend materiaal.  

 

Hoogbegaafdheid 

Komende periode werken we voor wat betreft ons hoogbegaafdheid aanbod vanuit 

verrijking in de groep. Waarbij net zo goed de zone van naaste ontwikkeling leidend is. Daar 

waar er aanvullende zorg nodig is (executieve functies, leren leren) zal deze op maat 

geboden worden waarbij aangemerkt dient te worden dat dit zorg is. Ook hierbij zullen we 

de 1-zorgroute doorlopen zoals dit bij elk zorgvraagstuk gebeurt. De komende jaren 

investeren we in passend, uitdagend ontwikkelmateriaal specifiek voor deze doelgroep.  

 

Analyse opbrengsten 

Tweemaal per jaar meten wij methode onafhankelijk. Vanuit deze gegevens analyseert elke 

leerkracht kritisch en past hier het toekomstig aanbod op aan. Hierbij maken we 

onderscheid tussen een primaire analyse op groepsniveau maar bij opvallende signalen 

zoomen we ook in op individuele leerlingen. De kern van de analyse is het begrijpen van het 

actuele beeld om hier vervolgens cyclisch naar te handelen. 
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Extra ondersteuning 

De komende periode focussen we ons op het terugbrengen van de zorg naar de zorgniveaus 

1 en 2. We zetten in op het toerusten van onze professionals in het aanbod van deze zorg. 

Indien een hoger niveau nodig is kijken we kritisch naar welke aanbieders we aan ons 

binden. Voorwaarde is dat deze aanbieders binnen onze visie op onderwijs opereren. Het 

continuüm van zorg is leidend waarbij de regie bij school blijft. 

Samenwerking met ouders op basis van gelijkwaardigheid is een belangrijke schakel in het 

hele proces. We hebben dezelfde belangen met elkaar in de ontwikkeling van de leerling. 

 

I.Z.T. 

Onze school beschikt over een intern zorgteam (I.Z.T.) Dit team bestaat uit de IB-er, en de 

betrokken specialisten. De doorontwikkeling van de invulling van de zorg zal door dit team 

geleid worden. Wanneer er vragen zijn over het afstemmen van aanbod op de behoefte van 

een kind, kunnen deze specialisten samen met de leerkracht op zoek gaan naar een 

passende interventie om tegenmoet te komen aan de ontwikkelbehoefte van het kind. De 

leerkracht heeft de regierol. Het zorgteam komt 6 keer per jaar bij elkaar en buigt zich zowel 

over casuïstiek als over structureel verankeren en ontwikkelen van het zorgbeleid in de 

school.  
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5 ANALYSE VAN HET FUNCTIONEREN VAN DE SCHOOL 
 

Zoals in hoofdstuk 3 beschreven maken wij gebruik van de door stichting Kindante 

opgestelde Kwaliteitsindicatoren. Aan de hand van deze indicatoren spiegelen wij onszelf als 

school en organisatie passend binnen de strategische agenda van onze stichting.   

 

Indicator Invulling “De Sprong” 

1.  

Leerlingenpopulatie  

Jaarlijks brengen wij onze leerlingpopulatie in beeld middels de 

vroegsignalering. Leerkrachten inventariseren zelf de benodigde input 

hiervoor. Daarnaast is er een warme overdracht vanuit KDV, BSO en 

andere PO- school indien er sprake is van zijinstroom.  IB-er analyseert 

deze gegevens en verwerkt deze cyclisch in het zorgaanbod (IZT), vroeg 

signalering, zorgstructuur, aanbod en indien nodig beleidswijzigingen 

2.  

Koers van de school  

in relatie met de visie 

op onderwijs 

De afgelopen jaren heeft de school een ontwikkeling doorgemaakt, 

zoals eerder beschreven in dit schoolplan. De koerswijziging is versneld 

na de directie en ib wissel en geconcretiseerd in dit schoolplan. De 

coronacrisis heeft de noodzaak van de koerswijziging nogmaals 

zichtbaar gemaakt. 

 

De komende jaren zal borging plaatsvinden middels team- en 

bouwvergaderingen, teamscholing, gebruik van een visie/ 

inspiratiewand, collegiale consultaties en overleggen, popgesprekken 

en personeelsbeleid.  

De besproken thema’s (samenwerking/ leer en leefklimaat en 

talentontwikkeling) zullen per jaar een prominente rol krijgen in het 

geheel. 

 

3.  

Pedagogisch- Didactisch 

handelen 

Gezien het historisch perspectief van de school kiezen wij ervoor om 

niet elke ontwikkeling in data te vangen. We willen de relevante dingen 

vastleggen maar vooral met elkaar de ontwikkeling vormgeven binnen 

kaders zonder daar harde en concrete, in beton gegoten afspraken over 

te maken.  

De nadruk ligt in onze school op observatie/ dialoog waarin we elkaar 

de “menselijke maat” meten. Feedback vindt plaats, maar alleen 

middels verslag indien dit nodig is (POP-cyclus, consultaties of 

functioneringstrajecten). 

 

De komende periode gaan we vooral inzetten op de intrinsieke 

motivatie van kinderen. Het pedagogisch klimaat gaan we hier ook naar 

inrichten. We richten ons vooral op eigenaarschap en 

gelijkwaardigheid. We zijn hiermee begonnen in schooljaar 2019/2020 

met een studiemiddag pedagogisch tact. Dit gaan we verder 

vormgeven.  
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Klassenmanagement zal een continu onderwerp van gesprek zijn. Zowel 

op pedagogisch als ook didactisch vlak. De methode zal daarnaast als 

leidraad van ons aanbod gebruikt worden. Leerlijnen zijn voor ons een 

belangrijk uitgangspunt. 

 

Jaarlijks vindt er een terugkoppeling naar ouders plaats. We gaan ook 

hier steeds meer uit van de inbreng van het kind. Periodiek nemen we 

de ouder mee in de ontwikkeling van het kind en de school.  

4.  

Historisch perspectief 

Het historisch perspectief van de school is bekend. De ontwikkeling die 

we maken vindt plaats aan de hand van de kennis uit dit perspectief.   

 

Waar de school eerst uitging van data- en resultaatgericht, meetbare 

gereguleerde processen maken we nu de transfer naar een cultuur van 

gedeelde verantwoordelijkheid, laag in de organisatie en gedeelde 

regie, in alle geledingen. 

5.  

Cultuur en werkwijze 

Vanuit de inzet in werkgroepen en mandaten die daaraan gekoppeld 

zijn is de verantwoordelijkheid voor de organisatie in zijn geheel 

verankerd en verdeeld over meerdere mensen. Deze 

verantwoordelijkheid wordt door elke deelnemer binnen onze 

organisatie gevoeld en actief uitgedragen. Professionals doen waar ze 

goed in zijn en zijn telkens op zoek naar de volgende stap in de 

totaalontwikkeling. We gaan uit van verschillen bij kinderen en bij 

professionals en zien de verschillende talenten van eenieder als kans 

om van elkaar te leren. Men neemt zelf beslissingen binnen 

afgesproken werkkaders en kan deze motiveren.  

 

We verwachten van onze leerlingen en leerkrachten een lerende 

houding. De transfer van “weten” naar “leren” is een substantieel 

onderdeel van ons ontwikkelproces. Professionals en kinderen 

doorlopen samen leerprocessen binnen een prettig leer en 

werkklimaat.   

6.  

Leiderschap  

Het leiderschap op onze school is ingericht op een manier waarop de 

verantwoordelijkheden gespreid zijn en verdeeld binnen alle 

betrokkenen in de organisatie vanuit eigen expertise en interesses.  

Mensen worden gemotiveerd om eigen keuzes te maken en vanuit 

professionaliteit te handelen. 

 

Besluitvorming vindt plaats vanuit de gedeelde visie met input van 

betrokkenen volgens de BOB-cyclus.  

 

De schoolleider verbindt, faciliteert, stuurt, monitort en activeert de 

betrokkenen om telkens weer de verdiepingsslag op te zoeken. 

  

7.  

Gesprekkencyclus 

Zoals eerder beschreven in dit document zal de gesprekkencyclus elk 

jaar plaatsvinden. 3 gesprekken per jaar, waarin de ontwikkeling van de 
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medewerker centraal staat. Er zal een zichtbare koppeling zijn met de 

consultaties, klassenbezoeken en het handelen van de leerkracht 

binnen de organisatie.  Ook de competentiestandaard zal vanuit deze 

gesprekken gevuld worden. 

8.  

Integraal 

personeelsbeleid 

De komende periode gaat de uitwerking van het in de stichting 

opgestelde Integrale personeelsbeleid binnen onze school meer handen 

en voeten krijgen.  

We gaan uit van de basis bekwame leerkracht die telkens op zoek is 

naar verdere ontwikkeling in relatie tot zijn of haar professie en 

passend binnen de schoolontwikkeling. 

 

Naast de basisbekwaamheden vinden we het belangrijk dat onze 

mensen een onderzoekende houding hebben en 

coachingsvaardigheden bezitten die kinderen helpen binnen hun 

persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast neemt de inzet van ICT-middelen 

alleen maar toe. Ook hier is basisbekwaamheid voorwaarde en de 

bereidheid om in deze ontwikkeling de bekwaamheid op peil te 

houden.   

 

Het functioneren van medewerkers en de ambitie om bepaalde 

opleidingen te volgen zal afgewogen worden in het perspectief en 

belang van de schoolontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van de 

stichting waar onze school onder valt. 

9.  

Selectie en begeleiding 

van medewerkers 

Vanuit de competentiestandaard die verder vormgegeven zal worden, 

en de output van de verschillende popcycli zullen we als school deze 

visie de komende jaren verder uitwerken.  

10.  

Competentiestandaard  

Vanuit de competentiestandaard die verder vormgegeven zal worden, 

en de output van de verschillende popcycli zullen we als school deze 

visie de komende jaren verder uitwerken. 

 

  

11.  

Persoonlijk meesterschap 

De huidige ontwikkeling van de school zal het persoonlijk meesterschap 

van onze professionals ten goede komen. De ruimte en tijd hiervoor 

zullen gefaciliteerd worden. 

 

 

12.  

Structuur en processen 

Van groot belang is het dat elke betrokkene binnen de school zich 

verbonden voelt aan de organisatie als geheel, vanuit onze 

gemeenschappelijke waarden en visie. Van hieruit is dan ook de insteek 

dat we met een mond spreken naar onze partners en dat de gedeelde 

verantwoordelijkheid door eenieder ook als zodanig gezien en erkend 

wordt. 

 

Voor wat betreft ons zorgsysteem en werkstructuur en processen 

verwijzen wij naar hoofdstuk 4 van dit document. 
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Vragen/ opmerkingen/ suggesties en klachten kunnen primair 

neergelegd worden bij de leerkracht. De leerkracht is op de hoogte van 

de gang van zaken van de school. Bij onvoldoende antwoord kunnen 

deze neergelegd worden bij de schoolleiding, mocht dit onvoldoende 

zijn bij de interne en externe vertrouwenspersoon. Kinderen kunnen 

naast de leerkracht ook gebruik maken van de interne 

vertrouwenspersoon. 

13. 

Gebruik van data en 

feedback 

We maken, naast de formele geledingen als de MR en het MT gebruik 

van een ouderpanel en kindpanel. Zij komen 6 maal per jaar bij elkaar. 

Deze twee geledingen hebben een monitorings- en signaleringsfunctie.  

 

Gedurende deze schoolplanperiode zullen de schoolspecifieke normen 

en brede ontwikkeldoelen herijkt worden; binnen de nieuwe koers 

krijgen ook deze criteria nieuwe inhoud.  

 

Analyses van brede opbrengsten worden gedeeld met 

belanghebbenden en worden ingezet om de het aanbod verder door te 

ontwikkelen.   
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6 AMBITIES EN MEERJARENBELEID OP HOOFDLIJNEN 
 

Ambities 

Onze school heeft voor de aankomende periode de volgende verbeterthema’s vastgesteld. 

De komende planperiode gaan we ook een aantal doelen en subdoelen verder vormgeven. 

Vanuit de observaties van de afgelopen periode zullen we ons richten op de volgende zaken: 

 

 Versterken van de interne zorgstructuur en uitbreiden van het handelingsrepertoire 

van professional. Actief vullen van zorgniveau 1 en 2. 

 Pedagogisch klimaat versterken. Kinderen zijn intrinsiek gemotiveerd en zijn mede 

eigenaar van hun eigen ontwikkeling  

 Samenwerkend leren. Onze activiteiten zijn gericht op het van en met elkaar leren, 

zie matchen stretchen vieren. Dit is zichtbaar door de hele school in groepsinrichting, 

activiteiten, werkwijze en overlegstructuren.  

 Professionele cultuur verankeren in dagelijks handelen.  

 ‘Van weten naar samen leren’. We ontwikkelen ons richting formatief evalueren. Het 

leerproces wordt zichtbaar gemaakt in de school middels een visie/ inspiratiewand. 

 Versterken van leesonderwijs en een rijk leesaanbod in de hele school.  

 Inzet van ICT als middel voor differentiatie en onderzoekend leren 

 Educatief partnerschap met ouders en partners in de school. 

 Doorontwikkeling Kind Centrum; pedagogische en inhoudelijke afstemming tussen 

onderwijs en opvang 

 

Hierbeneden zullen we op hoofdlijnen uiteenzetten welke subdoelen wij passend vinden 

binnen de genoemde ambities. Ieder jaar wordt er in het jaarplan specifiek uitgewerkt hoe 

we deze ambities vorm geven en verankeren in de school.  

Voor deze concretisering is een gezamenlijke inspanning van het hele team noodzakelijk; de 

regie ligt bij een werkgroep of specialist aangaande het betreffende thema. Uitgangspunt 

blijft de vraag ‘Wat leren kinderen hiervan?’ 

 

De speerpunten van Kindante (samenwerken, professionele cultuur, anders organiseren en 

IKC- ontwikkeling) zijn terug te vinden in de bovengenoemde thema’s.  
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Versterken van de interne zorgstructuur en uitbreiden van het handelingsrepertoire van 

professionals 

o Continuüm van zorg verankeren in de zorgaanpak [1- zorgroute]; 

o Handelingsrepertoire van collega’s uitbreiden; 

o Handelingsgericht werken als basis voor cyclische kwaliteitsverbetering; 

o Inzet van gesprekkencyclus en collegiale consultatie; 

o Zorgstructuur is zichtbaar in de school; 

o Ontwikkelen van kwaliteitskaarten voor rekenen, spelling en begrijpend lezen; 

o Naast de schoolontwikkeling blijven streven naar leerdoelen en opbrengsten 

passende bij de leerlingpopulatie 

o Werken in bouwen met bouwverantwoordelijken. 

o Uitbreiden van het HB-aanbod in expertise en materiaal. 

 

Pedagogisch klimaat versterken op basis van samenwerkend leren 

o De leerling volledig in beeld hebben op basis van ontwikkelbehoefte, thuissituatie, 

zone van naaste ontwikkeling, interesses, hobby’s en talenten; 

o Ontwikkelen van observatievaardigheden; 

o Gezamenlijke zorg voor al onze kinderen; 

o Samenwerken en samen leren op basis van gelijkwaardigheid, in alle geledingen; 

o Gedeelde verantwoordelijkheid in de school en in de klas; 

o Inzet van kindgesprekken rondom ontwikkeling en leervragen van kinderen; 

o Ontwikkelen van coachings- en begeleidingsvaardigheden bij leerkrachten en 

bouwcoördinatoren; 

o Transfer van focus op toetsresultaten naar brede kijk op totaalontwikkeling; 

o Creëren van keuzeruimte en keuzevrijheid binnen kaders; 

o Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en uitgaan van autonomie van kinderen. 

 

Professionele cultuur verankeren in dagelijks handelen 

o Ontwikkeling van een Professionele LeerGemeenschap (PLG); 

o Ontwikkelen van observatievaardigheden; 

o Gebruik maken van elkaars kennis, vaardigheden en talenten; 

o Leren van en met elkaar; 

o Gedeelde verantwoordelijkheid voor school als geheel, laag in de organisatie. 

 

‘Van weten naar samen leren’  

o Concretiseren van talentontwikkeling en differentiatie naar mogelijkheden van 

kinderen; 

o Borgen van een sterk pedagogisch klimaat in de klas; 

o Focus op leerprocessen; 

o Voortdurend afstemmen op de zone van naaste ontwikkeling; 

o Groepsdoorbrekend werken en samenwerken per bouw; 
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o Thematisch werken: 3 thema’s in projectvorm per jaar. 

 

Versterken van leesonderwijs 

o Rijke talige omgeving als basis voor onderwijs; 

o Uitdiepen aanpak rondom (vermoedens van) dyslexie; 

o Ontwerpen van plan van aanpak voor technisch lezen; 

o Ontwikkelen van een schoolbieb; 

o Doorontwikkeling aanpak begrijpend lezen. 

 

Inzet van ICT als middel voor differentiatie en onderzoekend leren 

o Gefaseerd implementeren van tabletonderwijs; 

o Inzet van iPads als middel voor differentiatie en verwerking; 

o Data verzamelen middels slimme software om ontwikkeling in beeld te krijgen en het 

onderwijs nader op af te stemmen; 

o Werken vanuit leerlijnen. 

 

Educatief partnerschap 

o Ouders meenemen in hoe we naar kinderen kijken; 

o Delen van pedagogische uitgangspunten met ouders en andere partners; 

o Ouders betrekken in het onderwijs; 

o Voorlopige adviezen vanaf groep 6; 

o Transparante communicatie over ontwikkeling van kinderen, vanuit 

gelijkwaardigheid. 

 

Doorontwikkeling KindCentrum 

o Afstemmen van visies van gebruikers binnen het gebouw; 

o Eenduidige uitstraling; 

o Logische gegevensoverdrachten; 

o Multi- disciplinaire overleggen mbt kindontwikkeling; 

o Warme overdrachten en gezamenlijke kindgesprekken; 

o Verrijkt aanbod door middel van aanwezige disciplines en faciliteiten in en rond het 

gebouw. 

 

 

Meerjarenbeleid 

Zoals eerder in dit document beschreven is ons team ingedeeld in verschillende 

expertgroepen. De thema’s van deze groepen staan de komende drie jaren centraal in de 

schoolontwikkeling. Dit betekent niet dat er vanuit de andere groepen geen input is. Er is 

veel overlap en vanuit overleg zal er samen gewerkt worden aan eenduidigheid binnen de 

hierboven genoemde ambities Vanuit deze kapstok zullen de afzonderlijke jaarplannen 

gevuld worden 
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6.1 Schooljaar ‘20- ‘21    Leer en Leefklimaat 

Domein Schoolontwikkeling 

 Doorgaande lijn in dag- en weektaken ontwikkelen 

 Kaders herijken “hoe werken wij op school samen?” 

 Opzetten crea-middag t.b.v. groepsdoorbrekend werken in samenwerking met 

medegebruikers  

 Onderzoek naar opzetten schoolbibliotheek 

 Herinrichting benedenverdieping 

 Herinrichting Schoolplein; ‘natuurlijk spelen’, doorontwikkeling gebied rondom te 

school volgens het Athletic Skills Model.  

 Visie zichtbaar in de school. 

 Concretisering kindcentrum. 

Domein Schoolklimaat 

 Werken in bouwen, met bouwcoördinatoren en –vergaderingen verankeren in de 

schoolstructuur. Gezamenlijke verantwoordelijkheid versterken. 

 Opstart met “Gouden Weken” 

 Sociale redzaamheid zichtbaar laten worden in de groepen 

 

Domein Didactisch handelen  

 Integreren iPad-onderwijs in de groepen 4 en 5 en  

 Zicht op en ontwikkeling vanuit doorgaande leerlijnen. 

 Ontwikkeling kwaliteitskaart rekenen en spelling 

 

Domein Kwaliteitszorg en begeleiding 

 Emotionele ontwikkeling meten, interpreteren en verdiepen. 

 Onderwijs optimaliseren a.d.h.v. observaties, verzamelde data en analyses. 

 Onderbouwde ontwikkelingsperspectieven voor alle leerlingen, indien passend 

met eigen leerlijn. 

 Gefundeerde uitstroomperspectieven vanaf groep 6. 

 Kwaliteitsverdieping in kindkaarten. 

 Ontwikkeling kwaliteitskaart rekenen en spelling. 

 Zorg waar mogelijk terugbrengen naar zorgniveau 1 en 2. 

 Cyclisch handelen volgens de cyclus HGW. 

 Banden aanhalen met gelijkgestemde zorgverleners 

 

Domein Ouderbetrokkenheid 

 Ouderpanel verdiepen 

 Herinrichten rapport vanuit compleet zicht op kinderen 

 Kindkaarten focus op pedagogisch component uitdiepen. 

 Inrichten ouder- kindgesprekken 
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6.2 Schooljaar ‘21- ‘22    Samenwerking 

Domein Schoolontwikkeling 

 Doorontwikkeling doelen 20-21 

 Dag- en weektaken uitbreiden met differentiatie in tijd, aanbod en zelfevaluatie 

door kinderen 

 Kaders pedagogisch klimaat schoolbreed verankeren 

 Herinrichting bovenverdieping  

 Werken met groepsoverstijgende thema’s  

 Concretiseren schoolbibliotheek 

 Verkennen mogelijkheden W&T- ruimte 

 

Domein Schoolklimaat 

 Doorontwikkeling doelen 20-21 

 Samenwerking binnen bouwen en binnen hele school uitbreiden tav thema’s als 

groepsdoorbrekend werken en gezamenlijke inzet/ gebruik van ruimten. 

 Ruimte creëren voor eigen keuzes van kinderen binnen heersende 

samenwerkingsafspraken in klas, bouw en school.  

 Inzet kindpanel uitdiepen 

 

Domein Didactisch handelen  

Doorontwikkeling doelen 20-21 

 Integreren iPadonderwijs in de groep 6  

 Doorontwikkeling werken vanuit leerlijnen. 

 Onderwijsproces verbinden met onderwijsbehoeften. 

 

Domein Kwaliteitszorg en begeleiding 

Doorontwikkeling doelen 20-21 

 Toetsen passend bij ons onderwijs (CITO 4.0 of IEP?) 

 Kind volgsysteem kleuters. 

 Afstemming aanbod met voorschools aanbod. 

 Gekoppelde zorgverleners uitdiepen en waar passend huisvesten/ medegebruik 

ten gunste van de zorgverlening en efficiëntie daarvan. 

Domein Ouderbetrokkenheid 

 Inrichten ouder- kindgesprekken in de IKC gedachte, met betrokken partijen. 

 Educatief partnerschap. Gelijkwaardigheid in interactie met ouders. 
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6.3 Schooljaar ‘22- ‘23    Talentontwikkeling 

Domein Schoolontwikkeling 

 Doorontwikkeling doelen 20-22 

 Afstemmen van weektaken op talenten van kinderen 

 Binnen eigenaarschap van kinderen creëren van ruimte voor eigen keuzes, 

passend bij de eigen talenten.  

 Schoolbibliotheek integreren in het onderwijs 

 Groepsdoorbrekend werken: clusteren van instructies en afstemmen van 

didactiek. Verkennen van mogelijkheden voor integratie van vakken.  

 Concretiseren van realisatie en inzet van W&T- ruimte 

 

Domein Schoolklimaat 

 Doorontwikkeling doelen 20-22 

 Vergroten van de rol en frequentie van bouwvergaderingen (Terugbrengen 

frequentie teamvergaderingen) 

 Vanuit gezamenlijkheid met kinderen en ouders, ontwikkeling in beeld brengen. 

 

Domein Didactisch handelen  

 Doorontwikkeling doelen 20-22 

 Integreren iPad-onderwijs in de groep 7  

 Focus op stellen van uitdagende doelen in kennis en vaardigheden. 

 Keuzemogelijkheden voor kinderen verder uitbouwen. 

 

Domein Kwaliteitszorg en begeleiding 

 Doorontwikkeling doelen 20-22 

 

Domein Ouderbetrokkenheid 

 Doorontwikkeling educatief partnerschap. Ouderbetrokkenheid 3.0 
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7 AANVULLENDE DOCUMENTEN 
7.1 Gerelateerde documenten School: Route Medezeggenschap (MR) 

Meesturen met het schoolplan 

 Meerjarenplan, jaarplan. 

 Beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële bijdragen, niet zijnde 

ouderbijdragen of op onderwijswetgeving gebaseerde bijdragen, indien het bevoegd 

gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de 

schooltijden en tijdens activiteiten die worden georganiseerd onder 

verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven worden 

geconfronteerd (-> sponsorgelden). 

 

Overige documenten (in de vierjaren cyclus) 

 Jaarverslag (evaluatie meerjarenplan, onderwijsleerproces, enzovoorts) 

 Schoolgids/ kalender 

 Schoolplan 2019-2020 

 SchoolOndersteuningsPlan 

 Schoolveiligheidsplan 

 Uitkomsten Q-feedback 

 Vroegsignalering 

 Kwaliteitszorg: auditrapportages, zelfevaluaties, kwaliteitskaarten 

 RI&E/Arbomeester (inclusief ziekteverzuim) 

 Zorgevaluatie, trendanalyses (leerlingenzorg) 

 Schoolondersteuningsprofiel 

 Professionaliseringsagenda  

 ICT-beleidsplan 

 Hitteprotocol 

 

7.2 Gerelateerde documenten Bestuur: Route Medezeggenschap (GMR) 

 Strategisch beleidsplan 

 Competentiestandaard 

 Scholingsplan (bestuur) 

 Veiligheidsplan 

 Procedure schorsen en verwijderen 

 

 

 

 

 

 
 


