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1. Inleiding 

1.1. Totstandkoming  
 
In samenspraak met de directies van de scholen, heeft het College van Bestuur (CvB) 
van Jong Leren voorafgaand aan de schoolplanperiode 2016-2020, de strategische 
keuzes op bestuursniveau bepaald. Vervolgens is tijdens een directie-tweedaagse, de 
personeelsdag en in diverse overleggen een nadere invulling bepaald. Directeuren, 
IB’ers, beleidsmedewerkers en het CvB hebben hierbij allen inbreng gehad. De keuzes 
bieden kaders voor de op te stellen schoolplannen van de afzonderlijke scholen en geven 
tegelijkertijd ruimte om schoolspecifieke invullingen te geven, afgestemd op bijzondere 
omstandigheden, of op vormgeving van een bepaald concept.  

De strategische beleidsagenda van Jong Leren bestaat uit twee onderdelen:  

- een ‘publieksversie’ in de vorm van een poster, waarmee we kernachtig en visueel 
representeren waar wij de komende vier jaar voor staan 

- dit document dat een concrete en verdiepende toelichting geeft op de genoemde 
punten in de poster.  

 

Elk schooljaar in maart-april evalueren we de resultaten uit de strategische 
beleidsagenda van het lopende schooljaar en stellen we acties op voor het komende 
schooljaar. Hierbij beschrijven we het eerstkomende jaar zo concreet en gedetailleerd 
mogelijk en kijken we ook alvast vooruit naar de jaren die volgen. Bij dit proces zijn 
(delegaties van) IB’ers, directeuren, beleidsmedewerkers en het CvB betrokken. Aan het 
eind van elk schooljaar biedt Jong Leren opnieuw de herziene Strategische Beleidsagenda 
aan de GMR (voor advies) en de RvT (ter goedkeuring). Het CvB stelt elk jaar op 1 
augustus de SBA vast.  

Met de Strategische Beleidsagenda als kader zijn wij vervolgens met de invulling van ons 
Schoolplan aan de slag gegaan: 
 

- een ‘publieksversie’ in de vorm van een poster, waarmee we kernachtig en visueel 
representeren waar wij de komende vier jaar voor staan 

- dit document, dat een concrete en verdiepende toelichting geeft op de genoemde 
punten in de poster.  

 

1.2. Procedures 
Opstellen en vaststellen van dit schoolplan 

Dit schoolplan is door de directie, passend binnen de kaders van het bestuursbeleid, 
in overleg met het personeel opgesteld en na instemming door de MR, door het 
bevoegd gezag vastgesteld. 
 

Klachtenregeling 
In geval van klachten of geschillen is de klachtenregeling Stichting Jong Leren van  
toepassing.  

1.3. Doel en functie 

Dit schoolplan heeft meerdere doelen: 
> het functioneren als een centraal document binnen de schoolontwikkeling; 
> het plannen en vormgeven van toekomstig beleid; 
> het geven van inzicht in de ambities en concrete plannen voor de komende jaren. 
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Het schoolplan geeft een blijvende beschrijving van de missie, de visie en 
uitgangspunten. Vanwege de aan dit schoolplan gekoppelde jaarplannen is het ook een 
dynamisch document. Aan de hand van deze jaarplannen wordt voortdurend aan 
verbetering  gewerkt. De plannen zullen jaarlijks geactualiseerd worden, afgestemd op 
de ontwikkelingen die zich voordoen. 
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2. Dit zijn wij  
 

2.1. Zakelijke gegevens  
 

Brinnummer 17KI 

Schoolnaam Maria Basisschool 

Telefoonnummer 0235714538 

Gemeente ZANDVOORT 

Provincie Noord-Holland 

Vestiging adres Louis Davidscarré1, 2042LZ ZANDVOORT 

Correspondentie adres Louis Davidscarré 1, 2042LZ ZANDVOORT 

Naam bevoegd gezag Stichting Jong Leren 

Correspondentie adres bevoegd gezag Postbus 320  2100AH HEEMSTEDE 

E-mail school carla.went@jl.nu  
 

2.2. Historie van de school 

Onze school staat in het Louis Davidscarré. Een buurt die gelegen is in het hart van de 
gemeente Zandvoort, op de overgang tussen dorpskern en woonbuurten. Het Louis 
Davidscarré wordt begrensd door de Grote Krocht, Louis Davidsstraat, Koningsstraat, 
Koninginneweg en de Cornelis Slegersstraat. Het is een rustige buurt welke gedomineerd 
wordt door de aanwezigheid van de Katholieke kerk met begraafplaats, 
verenigingsgebouw de Krocht, het busstation, openbare (parkeer)ruimte op de 
Prinsesseweg, woonhuizen en appartementen in verschillende bouwstijlen en een tweetal 
basisscholen waar onze school er één van is.  De ligging van de school maakt dat we 
goed bereikbaar zijn voor kinderen uit heel Zandvoort. Het is prettig om schoolgenootjes 
in de buurt te hebben, ongeacht of je in de buurt van de duinen woont, bij de boulevard 
of meer in de richting van de spoorlijn. De school werd in 1920 door het Kerkbestuur van 
St. Agatha parochie gesticht. Het oorspronkelijke schoolgebouw staat er nog steeds: de 
oude lagere (Maria)school. In dit gebouw zijn nu de ateliers van diverse plaatselijke 
kunstenaars gevestigd. Doordat het leerlingenaantal van de school in de jaren zestig en 
zeventig groeide, was nieuwbouw voor de school noodzakelijk. Het oude gebouw werd 
toen definitief verlaten. Sindsdien is er veel veranderd. Na een aantal jaren in 
noodlokalen te hebben gebivakkeerd staat sinds 2011 het multifunctionele gebouw “De 
blauwe tram” op de plek van onze oude school. In “De blauwe tram” zijn twee 
basisscholen, een kindercentrum, de openbare bibliotheek, een muziekschool en diverse 
kantoorruimtes verenigd in een brede school met als concept: onderwijs en opvang. 
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Het centrum van Zandvoort in 1929 
 

2.3. Bevoegd gezag en bestuursconcept 
Na 1 januari 2016 zijn VPCO De Basis en Stichting De la Salle overgegaan in een nieuwe 
organisatie: Stichting Jong Leren. Ook deze nieuwe stichting zal werken vanuit Good 
Government met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.  
 
De missie van Jong Leren komt tot uiting in onze ondertitel: “De kunst van het leren”. 
Het woord kunst staat voor enerzijds het vakmanschap, anderzijds voor creativiteit en 
inventiviteit. Belangrijke competenties, zeker waar het leren betreft, zowel voor kinderen 
als van de professionals. 
 
Stichting Jong Leren heeft werkprincipes vastgesteld, die leidend voor ons handelen zijn 
op alle niveaus van onze organisatie.  
 
Het organogram van Stichting Jong Leren ziet er als volgt uit:  
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2.4. Relatie met bovenschoolse organisaties 

Stichting Jong Leren omvat 29 basisscholen in de regio’s Zuid-Kennemerland, 
Haarlemmermeer en Aalsmeer. In onderstaande afbeelding is in de vorm van roze 
icoontjes zichtbaar waar de scholen van voorheen Stichting de la Salle zich in het gebied 
bevinden. De scholen van voorheen De Basis worden weergegeven met blauwe icoontjes. 
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Onze school valt onder het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-
Kennemerland.  
 
 
Gerelateerde documenten:  
Eindrapport fusie 2015 
 
 

2.5. Leerlingen, ouders/verzorgers en personeel  

De Mariaschool is een rooms-katholieke basisschool in het centrum van Zandvoort. De 
school telde op 1 oktober 2015 180 leerlingen en blijft daarmee redelijk constant. Het 
huidige leerlingenaantal  (6 maart 2016) is 191. De prognose voor 1 oktober 2016 ligt 
rond de 183. 

Momenteel heeft de school 9 groepen. Er zitten 94 leerlingen in de onderbouw en 97 in 
de bovenbouw. Ongeveer 20 kinderen hebben een andere etnische achtergrond. Wat 
over het algemeen onze kinderen kenmerkt is hun taalzwakheid. De gemeente Zandvoort 
is een door de overheid aangeduide taalstimuleringsgemeente,wat betekent dat er extra 
gelden beschikbaar zijn om dit probleem aan te pakken.  

De school wil voor de kinderen een veilige omgeving realiseren, waarin ze leren omgaan 
met hun eigen gevoelens en die van anderen en waarin conflicten worden opgelost 
zonder agressie. 

Kinderen komen uit gezinnen waar ouders veel werken, vaak als zelfstandig ondernemer. 
Voornaamste problemen op het gebied van zorg die aandacht vragen bij kinderen zijn 
dyslexie, ADHD en het groeiend aantal leerlingen uit oost Europa, die de school binnen 
komen zonder Nederlands te spreken. De school zou graag een grotere betrokkenheid 
van ouders willen zien en organiseren. Er zijn echter veel werkende ouders bij en ook 
veel 1-oudergezinnen. Ouderbetrokkenheid is mede hierdoor lastig te organiseren.  

Voorts constateren wij al jaren een dip in de CITO-opbrengsten vanaf begin groep 4. 
Halverwege groep 6 zien we dat dit zich weer langzaam herstelt. Kennelijk hebben onze 
leerlingen in de leeftijdsfase tussen de zeven en tien jaar wat meer tijd nodig voor het 
zich eigen maken van nieuwe vakken en het verwerken van de lesstof. Opvallend detail 
hierbij is dat de groepen bij de methode gebonden toetsen aanzienlijk beter scoren. Onze 
verklaring hiervoor ligt in het feit dat de CITO toetsen erg talig zijn in hun vraagstelling 
en dat dit juist voor onze kinderen lastig is. Daarnaast zijn methodetoetsen gericht op 
recent aangeboden lesstof terwijl CITO toepassingsvaardigheden op de langere termijn 
toetst. 

Gelet op bovengenoemde “sterke en zwakke” punten passen wij de inrichting van ons 
huidige onderwijs aan op verschillende disciplines: 

- We besteden veel tijd en aandacht aan taalontwikkeling, zowel op het gebied van 
taalonderwijs, technisch lezen als ook spelling en woordenschat. 

- Door uitbreiding van lestijd in de onderbouw hopen wij de basis voor onze 
leerlingen wat steviger te maken. De onderbouw maakt gemiddeld ca. 900 uur 
i.p.v. de verplichte 880. 

- Woordenschatontwikkeling komt niet alleen aan de orde tijdens het vak 
woordenschat, maar ook expliciet tijdens begrijpend lezen, technisch lezen en de 
zaakvakken. 

- Om ons onderwijs te verbeteren werken we volgens de methode van Stichting 
LeerKRACHT, waarbij we gebruik maken van korte teamsessies, gezamenlijk 
lesontwerp en lesbezoeken en feedbackgesprekken. Vanaf schooljaar 2015-2016 
werken we onder meer aan het versterken van het technisch leesniveau, het 
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versterken van het automatiseren (rekenen) en het toepassen van 
spellingstrategieën volgens een vaststaand stappenplan. 

- De directeur stuurt stelselmatig en stapsgewijs het werken met 
kwaliteitsindicatoren (Integraal). Doel is het vastleggen en borgen van de 
kwaliteitsaspecten van het onderwijs op de Mariaschool. 

- Na de citotoetsen in februari en juni volgen opbrengstengesprekken met 
respectievelijk onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Tijdens deze gesprekken 
evalueren we de resultaten en kijken we met elkaar wat de sterke en zwakke 
kanten van de groep zijn en wat de groepen nodig hebben in de volgende periode. 

- Om de effectiviteit van de lessen te vergroten wordt gebruik gemaakt van onder 
andere coöperatieve werkvormen als middel om 21ste eeuwse vaardigheden aan te 
leren. Begin 2016-2017 wordt hiervoor een teamscholing gevolgd. 

- We streven ernaar om langzamerhand over te stappen van kennisoverdracht naar 
kennisconstructie. Coöperatieve werkvormen is hiervan een onderdeel, maar ook 
het stellen van individuele doelen voor leerlingen i.p.v. groepsdoelen. Een proef 
met deze werkwijze loopt en het streven is begin schooljaar 2016-2017 deze 
proef uit te breiden. 

- Voor leerlingen met een indicatie TOS (taalontwikkelingsstoornis, REC 2) is er 
nauw overleg met de ambulant begeleider van Auris. Deze leerlingen krijgen 
meerdere keren per week individuele begeleiding van een leerkracht of 
leerkrachtondersteuner. 

- Leerlingen waar sprake is van gedrags- en/of thuisproblematiek worden 
besproken in het interne zorgoverleg en daar waar nodig wordt in overleg met 
ouders hulp ingeroepen van het Centrum voor jeugd en gezin, Passend onderwijs 
Zuid-Kennemerland of een externe instantie. 

- Voor leerlingen met een laag intelligentieprofiel of een probleem op één of 
meerdere vakgebieden wordt een tweede leerlijn opgesteld en de afspraken 
worden vastgelegd in een OPP. 

- Leerlingen waarbij een vermoeden is van dyslexie krijgen extra lees- en 
spellinginstructie en worden, als zij tot de 10% zwakste lezers van Nederland 
behoren, onderzocht en behandeld door een dyslexie-instituut. Voor alle 
(vermoedelijk) dyslectische leerlingen geldt dat zij, indien nodig, gebruik mogen 
maken van compenserende en dispenserende maatregelen. Voor 
gediagnosticeerde leerlingen kan ook gebruik gemaakt worden van het 
programma Kurzweil. 

 
2.6 Schoolcultuur 

 
Vanaf schooljaar 2014-2015 is de Mariaschool gestart met het programma van Stichting  
LeerKRACHT. Het doel van deze stichting is een kwaliteitsslag te maken op de werkvloer, 
door leerkrachten met leerkrachten te laten leren en scholen met scholen. 
Binnen het programma leggen leerkrachten lesbezoeken bij elkaar af,  voeren ze 
feedbackgesprekken naar aanleiding van die lesbezoeken, bereiden ze gezamenlijk lessen 
voor en houden ze zgn. bordsessies, kortdurende vergaderingen waar leerkrachten 
samen de resultaten analyseren, doelen stellen en verbeteracties afspreken.  
De leerdoelen die gesteld worden zijn altijd leerlinggericht en kunnen zowel pedagogisch 
als didactisch van aard zijn. Ze worden niet van bovenaf opgelegd, maar door 
leerkrachten zelf aangedragen. De Mariaschool wil met het LeerKRACHT programma 
bereiken dat de leerkrachtvaardigheden toenemen, het eigenaarschap onder leerkrachten 
groeit, de leerresultaten van leerlingen stijgen en leerlingen met nog meer plezier naar 
onze school gaan. 
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2.6. Medezeggenschap 

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een 
Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Op onze school bestaat de MR uit 4 personen, 2 
ouders en 2 leerkrachten. Het bestuur (bevoegd gezag) is verplicht een 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in te stellen als zij meer dan een 
school van dezelfde onderwijssoort in stand houdt. In de GMR is elke 
medezeggenschapsraad van de betrokken scholen vertegenwoordigd. De GMR van 
Stichting Jong Leren bestaat uit 16 personen: 8 ouders en 8 personeelsleden en is 
samengesteld vanuit clusters van scholen.  
 

2.7. Huisvesting en situering van de school in de omgeving 
De Mariaschool is onderdeel van de brede school in Zandvoort. 

Binnen hetzelfde gebouw zijn gevestigd: 

- OBS Hannie Schaft 
- kindercentrum Ducky Duck 
- bibliotheek Duinrand 
- sporthal 
- peuterspeelzaal Hannie Schaft 
- peuterspeelzaal Rakker 
- Loket Zandvoort 
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Wij zien de aanwezigheid van de verschillende participanten als een kans om te streven 
naar een nauwe samenwerking op de volgende vlakken: 

 

OBS Hannie Schaft Bibliotheek Duinrand Kindercentrum Ducky Duck 

Gezamenlijke scholing 
(waar mogelijk) 

Regelmatig 
bibliotheekbezoek door alle 
groepen 

Afstemming pedagogische 
waarden en normen 

Delen van elkaars ruimtes Delen van elkaars ruimtes Delen van elkaars ruimtes 

Gezamenlijke 
projecten/thema’s 

Projecten/themaweken Doorgaande lijn 0 tot 12 
jaar 

 Baas in eigen Bieb  
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3. Hoe werken wij aan schoolontwikkeling en 
kwaliteitszorg 

 
Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces waarbij het gaat om het 
borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.  

De kwaliteit van het  onderwijs is in kaart gebracht door middel van (zelf)evaluatie. De 
zelfevaluatie resulteert in de vaststelling van gerealiseerde kwaliteit en van nog te 
ontwikkelen punten. De gerealiseerde kwaliteit wordt geborgd en ontwikkelpunten 
worden opgenomen  in een meerjarenplanning. Op basis van deze meerjarenplanning 
worden jaarplannen opgesteld. De persoonlijke ontwikkeling van medewerkers wordt 
afgestemd op de veranderonderwerpen van de school. De inzet en betrokkenheid van alle 
belanghebbenden in dit proces is essentieel.  

3.1. Uitgangspunten en voorwaarden 
 
Professionele schoolcultuur en betrokkenheid op elkaar 
Een belangrijke voorwaarde voor schoolontwikkeling is de aanwezigheid van een 
professionele cultuur. In een professionele schoolcultuur handelen teamleden vanuit een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor zowel opbrengsten als voor processen die hierop 
van invloed zijn. Om deze professionele cultuur te stimuleren, stuurt de schoolleiding 
expliciet op versterking van vakmanschap, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en 
samenwerking die gericht is op  kwaliteitsverbetering. Jaarlijks worden activiteiten met 
dit doel ingepland. Dit is zichtbaar in onze jaarplannen. Een klimaat waarin alle 
belanghebbenden zich positief betrokken tonen op elkaar is in sterke mate van invloed op 
het verandervermogen van de school. 

Integrale benadering 
Gelet op de meerwaarde van de integrale benadering kiezen we er nadrukkelijk voor om 
de persoonlijke ontwikkeling af te stemmen op de schoolontwikkeling. Dat komt tot 
uitdrukking, doordat we de verbinding leggen tussen doelen van de school en de 
vakbekwaamheid van de medewerkers. De persoonlijke ontwikkeling van het team als 
geheel en van ieder teamlid afzonderlijk kan niet los gezien worden van de ontwikkeling 
van de school. 

Integrale evaluatie 
In onze oordeelsvorming onderzoeken we de samenhang tussen de verschillende beleids- 
en kwaliteitsterreinen. Hoe is de kwaliteit van het onderwijsleerproces van invloed op de 
onderwijsresultaten? Welke relatie en wisselwerking zien we tussen de verschillende 
kengetallen? Welke relatie zien we tussen opbrengsten of kwaliteit van de leerling 
ondersteuning en bekwaamheden van het personeel.  

3.2. Visie op integrale kwaliteitszorg 

Om schoolontwikkeling te realiseren werken we met een systeem voor kwaliteitszorg. 
Kwaliteitszorg is een (leer)proces, waarbij de school zelf, volgens een beargumenteerde 
planning, systematisch de kwaliteit van het onderwijs bespreekt, beschrijft, realiseert, 
beoordeelt (of laat beoordelen) en vervolgens evalueert, gericht op het borgen en 
verbeteren. Bij kwaliteit gaat het dan om zowel de eisen die de overheid hier aan stelt 
(basiskwaliteit) als om onze schooleigen ambities.  

Een goed kwaliteitszorgsysteem helpt ons bij het (steeds weer) beantwoorden van  
belangrijke kwaliteitszorgvragen rondom de volgende vier aspecten: de processen binnen 
de school, het handelen van de medewerkers, de opbrengsten van de leerlingen en de 
ontwikkelcapaciteit van de organisatie. De uitwerking van deze aspecten hebben we 
opgenomen in onze Kwaliteitsbeleid agenda Jong Leren en de daarbij behorende 
Kwaliteitskalender.   
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3.3. Kwaliteitszorgsysteem. 
Schoolontwikkeling 
Voor het systeem van kwaliteitszorg maken we gebruik van Integraal. Met behulp van dit 
instrument kunnen vragenlijsten in het kader van de zelfevaluatie uitgezet worden bij de 
medewerkers. Dezelfde vragenlijsten kunnen binnen een interne of externe audit 
gebruikt en ingevuld worden. Met behulp van Integraal wordt ook vormgegeven aan het 
peilen van de tevredenheid van personeel, ouders en leerlingen. De combinatie van 
vragenlijsten geeft inzicht in de kwaliteit die  wordt nagestreefd. De vragenlijsten worden 
afgenomen aan de hand van een beargumenteerde planning die beschreven is in  
hoofdstuk 8 “Meerjarenbeleid”. Ook het oordeel van de inspectie wordt opgenomen in het 
systeem. De resultaten van de verschillende vragenlijsten worden samenhangend 
getoond in de cockpit van Integraal. Vanuit de cockpit kunnen jaarplannen geschreven 
worden. 

Opbrengsten en kengetallen onderwijs 
Naast de resultaten uit de vragenlijsten worden ook de resultaten van tussentijdse- en 
eindopbrengsten, de  gegevens over sociale vaardigheden en de kengetallen onderwijs 
vanuit ParnasSys getoond in de cockpit van Integraal. SCOL (kinderen en hun sociale 
talenten) is een apart systeem waar losse resultaten uitkomen. Voor verschillende 
resultaten wordt de vergelijking gemaakt met de inspectienormen en de school specifieke 
streefdoelen. 

Persoonlijke ontwikkeling 
Integraal wordt ook ingezet voor de persoonlijke ontwikkeling. Ook schrijven 
leerkrachten met behulp van Integraal hun persoonlijk ontwikkelingsplannen. Voor de 
functies schoolleider, interne begeleider en leerkracht zijn er vragenlijsten die de vereiste 
vakbekwaamheid beschrijven. De inhoud van deze competentievragenlijsten en de 
vragenlijsten schoolontwikkeling is op elkaar afgestemd. De vragenlijsten zijn ook 
afgestemd op de standaarden voor leerkrachten en schoolleiders. 

Vakbekwaamheidsdossier  
Elke medewerker beschikt over een vakbekwaamheidsdossier. Dit is te onderscheiden 
van het personeelsdossier of maakt daar onderdeel van uit. Het personeelsdossier is het 
zakelijk dossier van het bevoegd gezag. Het vakbekwaamheiddossier is het dossier van 
de werknemer, gericht op de persoonlijke ontwikkeling onder verantwoordelijkheid van 
de werkgever. Het vakbekwaamheiddossier bevat naast gegevens van de betrokkene in 
ieder geval een beschrijving van opleiding, ontwikkeling en ervaring, een overzicht van 
competenties, plan voor de persoonlijke ontwikkeling en verslagen van gesprekken 
rondom de persoonlijke ontwikkeling.  

3.4. Overlegstructuur 

Onze overleggen hebben een belangrijke plaats binnen schoolontwikkeling.  Hier voeren 
we de dialoog over wat goed onderwijs is. Het proces van kwaliteitsborging en 
verbetering start als het ware binnen onze overleggen. Daar vindt analyse en 
interpretatie van gegevens plaats, waarna de vastgestelde veranderonderwerpen 
(groeithema’s) en vereiste vakbekwaamheden (competenties) worden vastgesteld. Het 
proces 'eindigt' als het ware ook binnen deze overleggen, omdat evaluatie weer binnen 
deze overleggen plaatsvindt. 
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Naam overleg Deelnemers Voorzitter Inhoud / Frequentie 

Bordsessies Leerkrachten 1-8 

Directie en 
zorgmedewerker  

Wisselend Korte teamsessies waarin we rond 
het whitebord doelen stellen, 
plannen evalueren en successen en 
afspraken noteren. 

Frequentie: iedere maandag team 1 
en iedere woensdag team 2, 15 
minuten. Let op: reserveer 60 
minuten per bordsessie voor evt. 
gezamenlijke activiteiten achteraf. 

Themagesprek Directeur 

Leerkrachten 1 – 
8 

Medewerkers 
zorg 

Wisselende 
gespreksleider Gesprek over onderwijsinhoudelijke 

onderwerpen en uitwisseling van de 
borden.  
Frequentie 5 x per jaar (aan het eind 
van iedere sprint) en incidenteel 
waar nodig. 

Teamvergadering Directeur 

Medewerkers 
zorg 

Directeur Team brede aangelegenheden en 
organisatorische zaken. 

Frequentie: 5 keer per jaar 

Denktank 
Directeur 

Wisselende 
gesprekspartners 
op intekenbasis 

Directeur Afstemming en (voorbereidende) 
besluitvorming over klas 
overstijgende onderwerpen 
Frequentie ca. 3 x per jaar 
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Zorgoverleg 
Directeur 

Intern 
begeleider 

Directeur 
Afstemming en bespreken van 
lopende zaken, zowel over de  
kinderen als organisatorische zaken. 

Frequentie eens per 2 weken ca. 30 
minuten 

Opbrengstenverg. Intern 
begeleider 
Directeur 

Leerkrachten 
1-8 

IB 
Teambreed analyseren van toets 
gegevens en formuleren actie- en 
speerpunten 

Frequentie 2x per jaar 

Doelgesprekken Directeur, 
Intern 
begeleider 
Medewerkers 
van een bouw 

Directeur  
Per bouw de opbrengsten bespreken 
en meetbare doelen formuleren. 

Frequentie 2x per jaar 

Groepsbespreking 
IB gesprek 

Intern 
begeleider 
Leerkracht 

IB 
Het vormgeven aan het onderwijs 
binnen de groep, zowel didactisch als 
pedagogisch, en hoe de didactische, 
cognitieve, lichamelijke en sociaal-
emotionele ontwikkeling van kinderen 
individueel verloopt. Er worden 
groepsplannen opgesteld. 

Frequentie 2x per jaar. 

Leerlingbespreking Intern 
begeleider 
Leerkracht 

IB 
Dit overleg gebeurt op aanvraag van 
de groepsleerkracht. Als hij/zij zich 
zorgen maakt om de ontwikkeling 
van een leerling die dreigt vast te 
lopen (ondanks herhaaldelijke 
interventies) vraagt hij/zij een 
gesprek aan met de IB. Zo nodig 
wordt een individueel handelingsplan 
opgesteld. 

Overgangsoverleg Directeur 
Intern 
begeleider 

team 

IB/Directeur 
Inventarisatie van welke kinderen 
doubleren.  

Frequentie 1 x per jaar in mei 

Overdrachts-
bespreking 

Leerkracht oud 
Leerkracht 
nieuw 

Leerkracht 
afgelopen 
schooljaar 

Overdracht van leerlingen over van 
belang zijnde informatie m.b.t. 
individuele kinderen of de groep. Het 
gesprek heeft als doel om een 
doorgaande leerlijn voor de kinderen 
te bewerkstelligen. Het ingevulde 
PDGO komt in de groepsmap en in 
Parnassys. 
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Frequentie 1 x per jaar. 

 

 
Op bovenschools niveau vinden de volgende overleggen plaats:  
 
Directieberaad 
Ongeveer 10 keer per jaar komen de directeuren van Stichting Jong Leren bijeen voor 
een directeurenoverleg. Hierbij schuiven desgewenst ook  stafmedewerkers of externen 
aan.  
 
IB-netwerk 
De Intern Begeleiders van Stichting Jong Leren komen minimaal vier keer per jaar bijeen 
voor uitwisseling, scholing, etc. De beleidsmedewerker Onderwijs organiseert deze 
bijeenkomsten, in samenwerking met een voorbereidingsgroep. 
 
ICT-netwerk 
De ICT-ers van Stichting Jong Leren komen minimaal vijf keer per jaar bijeen voor 
uitwisseling, scholing, etc. De beleidsmedewerker ICT organiseert deze bijeenkomsten, in 
samenwerking met een voorbereidingsgroep.  
 
Gesprekkencyclus 
De gesprekkencyclus van Stichting Jong Leren bevat een beoordelingstijdvak van 
maximaal drie jaar en bestaat uit een jaarlijks doelstellingengesprek, een functionerings- 
gesprek en een beoordelingsgesprek. Tussentijds worden waar nodig 
voortgangsgesprekken gevoerd. Persoonlijke ontwikkelingsplannen worden zo vaak als 
nodig opgesteld. Stichting Jong Leren hanteert het klokmodel, wat betekent dat de 
leidinggevende met iedere werknemer bij de start van het traject afspraken maakt over 
de duur van het beoordelingstraject (max 3 jaar), de frequentie van gesprekken en de 
frequentie van persoonlijke ontwikkelingsplannen.  

3.5. Schoolontwikkeling in praktijk  
Missie, visie en uitgangspunten bepalen 
Als eerste stap op weg naar het nieuwe schoolplan zijn de missie, visie en 
uitgangspunten besproken, waar nodig aangepast en weer opnieuw vastgesteld.  
 
LeerKRACHT 
Zie hoofdstuk 2.6. 
 
Zelfevaluatie 
Voorafgaand aan de nieuwe schoolplanperiode is door middel van zelfevaluatie de 
kwaliteit van de school als totaliteit in beeld gebracht. Dit is gedaan met behulp van de 
vragenlijsten van Integraal en met behulp van de kengetallen en opbrengsten zoals die 
getoond worden in de cockpit van Integraal. Onderzocht is (zie hoofdstuk 4,5 en 6) hoe 
deze zich verhouden tot de basiskwaliteit en de schooleigen ambities.  

Meerjarenbeleid 
De uitkomsten van de zelfevaluatie zijn leidend voor de schoolontwikkeling in de 
komende schoolplanperiode. De door het team gekozen verbeterpunten zijn ‘uitgezet’ in 
een meerjarenbeleid.  

Jaarplannen 
Vanuit dit meerjarenbeleid worden er per schooljaar één of meerdere jaarplannen 
geschreven met als doel de kwaliteit te verbeteren en te verduurzamen. De jaarplannen 
worden gemaakt in het programma Integraal. Elk afzonderlijk jaarplan beschrijft een 
veranderonderwerp. Per veranderonderwerp wordt aangegeven welke activiteiten 
daarvoor uitgevoerd gaan worden (wie, wat, hoe, wanneer enz.) en wat de gewenste 
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situatie is die bereikt moet worden. Beschreven wordt welke competenties nodig zijn om 
de gewenste kwaliteit te realiseren. Er wordt vastgesteld of en hoe behaalde successen 
gemeten zullen worden. Aan het einde van een schooljaar worden de voor dat schooljaar 
geldende jaarplannen geëvalueerd en worden de jaarplannen voor het volgende 
schooljaar opgesteld. In het begin en het eind van het schooljaar maakt het team 
barometers, waarbij gekeken wordt wat de doelen van dat jaar worden en of ze behaald 
zijn. Tijdens momenten in het schooljaar (thermometers), wordt gepeild hoe de 
ontwikkeling gaat en welke stappen er gemaakt moeten worden om tot het einddoel te 
komen. Zo worden de procesbewaking en kwaliteitsmetingen gedaan.  

Persoonlijk ontwikkelingsplan 
Elke medewerker beschikt over een actueel persoonlijk ontwikkelingsplan. Dit plan 
beschrijft de doelen die de medewerker nastreeft in het kader van zijn persoonlijke 
ontwikkeling en wat daarvoor nodig is aan scholing, ondersteuning, begeleiding enz. De 
medewerkers stellen hun ontwikkeldoelen zoveel mogelijk af op de doelen van de school. 
Het plan wordt afgesloten met een evaluatie. 

Voortgang volgen 
Om de voortgang en het effect van de uitvoering te volgen, worden de volgende 
activiteiten ondernomen: 
- Analyseren van de midden-en eindtoetsen van CITO en de leeropbrengsten. Dit wordt 

per bouw besproken. De schoolleider en Intern begeleider doet dit op leerjaar- en op 
schoolniveau.  

- Analyseren van de overige opbrengsten en ken- en stuurgetallen die in verband staan 
met de kwaliteit die de school in het betreffende schooljaar wil realiseren  

- Op minimaal één moment in het jaar een zelfevaluatie. Deze staat in direct verband 
met de gewenste kwaliteit die de school in het betreffende schooljaar wil realiseren.  

- De schoolleider en IB-er onderzoeken de voortgang van de gewenste kwaliteit voor 
het betreffende schooljaar, onder andere door middel van observaties in de groepen. 
Deze observaties worden besproken met de leerkrachten.  

- Medewerkers doen onderzoek naar de eigen competenties in verband met de 
gewenste kwaliteit voor betreffend schooljaar. Zij organiseren tweewekelijkse 
bezoeken bij elkaar in de klas naar aanleiding van het doel van de bordsessies die 
elke week plaatsvinden. 

- Er wordt een kwaliteitsagenda opgesteld waarin alle activiteiten in functie van 
kwaliteitszorg opgenomen zijn. De kwaliteitsagenda maakt inzichtelijk: 
. welke activiteiten op welk moment in het schooljaar uitgevoerd worden in het 

kader van observatie, zelfevaluatie en analyse;  
. op welke momenten in het schooljaar en met wie communicatie plaatsvindt over 

de voortgang van de plannen op basis van de verkregen observatie- en 
evaluatiegegevens. 

- Het resultaat van de evaluaties wordt vastgelegd in de opgestelde jaarplannen. 
Indien uit de verzamelde gegevens blijkt dat de voortgang onvoldoende  is, wordt de 
aanpak bijgesteld.  

- Elke vier jaar vindt een risico-inventarisatie plaats met behulp van “Arbomeester”. 
 
Verantwoording 
Er wordt belang gehecht aan tijdige en transparante verantwoording. Dit gebeurt in de 
eerste plaats in dit schoolplan. Dit wordt toegestuurd naar de onderwijsinspectie en ligt 
voor iedereen ter inzage op school. Daarnaast is er de schoolgids. In de schoolgids 
worden de plannen in het kort beschreven. De schoolkalender gaat op papier mee naar 
huis. We publiceren de schoolgids op onze website. Het inspectierapport wordt 
gepubliceerd op de website en ligt op school ter inzage. In de schoolgids worden de  
geplande activiteiten en de doelen die we daarmee willen bereiken beschreven. De 
schoolleiding verantwoordt zich door middel van de verantwoordingsrapportage aan het 
bevoegd gezag. Door middel van het jaarverslag wordt officieel verantwoording afgelegd. 
Het verslag van de oudervereniging wordt op de website gepubliceerd. 
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4. Dit is wat we doen en wat het betekent voor 
leerkrachten (onderwijsprofiel) 

 

Voor de verschillende beleidsterreinen wordt de visie van de school weergegeven en 
verwezen naar gerelateerde beleids- en borgingsdocumenten. Aandachtspunten en 
doelen vanuit de beleidsterreinen voor de komende schoolplanperiode zijn verwerkt  in 
hoofdstuk 8 ‘Meerjarenbeleid’. 

4.1. Identiteit van de organisatie  
Op de volgende pagina bevindt zich een deel van het schoolplan op een poster. Dit stukje 
is de foto van hoe de school op dit moment is. Er wordt op beschreven wie wij zijn en 
wat kan worden verwacht.  
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Gerelateerde documenten 
- Schoolgids 
- Interne zorgstructuur 
- Beleidsplan ouderbetrokkenheid 3.0 
- LeerKRACHT werkboek 
- Schoolplanning 
- Handboek zelfstandig werken 
- Persoonlijk ontwikkelingsplannen 
- Website + app 
- IPB 
- 360 graden feedback 
- scholingsplan 
- Bekwaamheidsdossiers 
- Pedagogisch didactisch groepsoverzichten 

4.2. Onderwijs 
Inrichting van het onderwijs 
De organisatie van het onderwijs is zo ingericht dat er gewerkt wordt overeenkomstig 
artikel 8 lid 1-11 uit de WPO. Bij de inrichting van het onderwijs worden eigen accenten 
gelegd, die bepaald worden door de identiteit van de schoolorganisatie, zoals hierboven 
verwoord in paragraaf 4.1. Hoe dit concreet gestalte krijgt in de praktijk, is uitgewerkt in 
verschillende documenten zoals: schoolgids, ondersteuningsprofiel en interne 
zorgstructuur. 
 
Kerndoelendekkend 
Het leerstofaanbod omvat alle wettelijk voorgeschreven leer- en vormingsgebieden. 
Binnen dit aanbod worden eigen accenten gelegd, die bepaald worden door de identiteit 
van de schoolorganisatie, zoals hierboven verwoord in paragraaf 4.1. Dat kan bij de 
leergebieden betekenen dat het aanbod meer omvat dan de kerndoelen voorschrijven. Bij 
de vormingsgebieden zal dat vooral tot uitdrukking komen in de invulling, waarbij het 
onderwijskundig en pedagogisch kader van de school leidend is.  
 
Schoolondersteuningsprofiel  
 
Passend onderwijs gaat over het blijvend afstemmen van het pedagogisch en 
didactische aanbod op alle leerlingen. Het aanbod is gedifferentieerd in een plusaanbod, 
een basisaanbod, een breedteaanbod en waar beschikbaar een diepteaanbod. De school 
zorgt voor een goed beeld van het huidige aanbod beschreven in concreet 
waarneembaar (leerkracht)gedrag. Het gedrag is beschreven vanuit de vraag: ‘wat zie 
ik’. 

Vervolgens organiseert de school een continue proces van schaven en bijstellen. De 
school gebruikt daarvoor de mening van ouders, leerlingen en externe partijen en een 
gedegen analyse van de leerresultaten. Het team gaat aan de slag met deze input en 
stelt zichzelf de vragen waarom doen we het op deze manier, wat is er nu, wat zijn 
onze doelen, hoe gaan we die bereiken, welke prioriteit stellen we en met welke 
intensiteit gaan we aan de slag. Dit proces beschreven in het schoolplan is de kern van 
passend onderwijs. 

Het realiseren van een goed onderwijsaanbod vraagt in sommige gevallen om de 
expertise van externe zorgpartners. Het kan gaan om ondersteuning in de 
klassensituatie, ondersteuning van de leerling en/of ondersteuning in het gezin. De 
school heeft een vaste CJG-coach. Deze coach kan met ouders en school zoeken naar 
een gezamenlijke oplossing.  

Lukt het de school niet om zelf een passend aanbod te verzorgen dan kan er een 
overstap worden gemaakt naar een vorm van speciaal onderwijs. De school gaat samen 
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met ouders op zoek naar een andere school. De school, ouders, de nieuwe school en een 
tweede deskundige (meestal CJG-coach of schoolarts) bepalen met elkaar wat de best 
passende oplossing is.  

 
 
 Groep 1/2 Groep 3 Groep 4 t/m 

8 
Lezen Schatkist Veilig 

Leren 
lezen 
 

Leesparade 

Taal Schatkist Veilig 
Leren 
Lezen 

Taal in beeld 

Begrijpend lezen - Veilig leren 
lezen 

Nieuwsbegrip 
XL 

Spelling - Veilig leren 
lezen  

Spelling in 
beeld 

Schrijven Motorisch 
ontwikkelingsmateriaal 

Schrijven 
in de 
basisschool 

Idem 

Rekenen Schatkist 
Met sprongen vooruit 
rekencircuits 

Wereld in 
getallen 
Met 
sprongen 
vooruit 

Wereld in 
getallen 
Met 
sprongen 
vooruit 

Aardrijkskunde Projecten  Geobas Geobas 
Biologie Projecten  Leefwereld Leefwereld 
Geschiedenis Projecten  Bij de tijd Bij de tijd 
Verkeer Projecten Wijzer 

door het 
verkeer 

Wijzer door 
het verkeer 

Engels Groove.me Groove.me Groove.me 
Tekenen/handvaardigheid Moet je doen Idem  Idem  
Muziek Moet je doen  Idem  Idem  
Sociaal em. ontwikkeling Kinderen en hun sociale 

talenten 
Idem Idem 

Godsdienst Hemel en aarde Idem Idem  
 

Leertijd (per vakgebied) 
De leertijd wordt beschreven in gestelde leertijd (roostertijd) in aantal uren per week. De 
leertijd wordt verder verfijnd in gerealiseerde en effectieve leertijd in termen van 
percentages van de gestelde leertijd. De gerealiseerde leertijd is het percentage van de 
roostertijd dat daadwerkelijk aan het vak besteed wordt. De effectieve leertijd is een 
percentage van de gerealiseerde leertijd waarop de leerlingen daadwerkelijk met de les 
bezig zijn. 

Technisch	
lezen		

1*	 2*	 3	 4	 5	 6	 7	 8		

Plus 5	x	10	min.	 	 	 	 	 	 	
Basis  10 uur 7	½	uur	 3	½	uur	 3	½		uur	 3	uur	 3 uur 3 uur 
Breedte  +	5	x	10	minuten	
Diepte		 +	2	x	½	uur	
(*	betreft	hier	Taal	voor	kleuters)	
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Rekenen 1 2 3 4 5 6 7 8 
Plus 

5	x	10	min.	 -1	methode	
+1	extra	taken	

Basis 5	uur	 5	uur	
Breedte  5	x	10	min.	 +	1	uur	
Diepte		 	 +	1	uur	
 

Begrijpend	
lezen		

	 	 3	 4	
Vanaf	jan.	

5	 6	 7	 8		

Plus 	 	 	 	 	 	 	
Basis   	 1	uur	 1	¼	uur	 1	½		uur	 1 ¾ uur 1 ¾ uur 
Breedte  +	5	x	10	minuten	
Diepte		 +	2	x	½	uur	
 

Taal			 	 	 3	 4	 5	 6	 7	 8		
Plus 	 	 	 	 	 	 	
Basis   Zie	

techn.	
lezen	

3	¼		uur	 2	¾	uur	 2	½		uur	
 
2 ½  
uur 

 
3 uur 

Breedte  +	5	x	10	minuten	
Diepte		 +	2	x	½	uur	
 

spelling	 	 	 3	 4	 5	 6	 7	 8		
Plus 	 	 	 	 	 	 	
Basis   Zie	

techn.	
lezen	

2		uur	 	2		uur	 1	¾			uur	
 
1 ¾ uur 

 
1 ¾ uur 

Breedte  +	5	x	10	minuten	
Diepte		 +	2	x	½	uur	
 

Didactisch handelen 
We sluiten aan bij de opvattingen van de Inspectie die het als volgt omschrijft: "het 
didactisch handelen van de leerkracht is gericht op het ontlokken en bevorderen van 
leerprocessen waarbij de leerkracht sturing geeft aan het leerproces en de eigen keuzes 
van leerlingen. Zo vraagt de leerkracht zich voortdurend af welke hulp, opdracht of 
aanwijzing gegeven kan worden om leerlingen te helpen tot leren te komen.". 
Uitgangspunt bij het didactisch handelen is het werken met een instructiemodel. 
Daarnaast is het van belang dat de leerkracht afstemt op het niveau en de 
onderwijsbehoeften van de kinderen. 
 
Instructiemodel: 
- De school werkt met het directe instructiemodel 
- De school heeft bepaald welke elementen ze per lesfase terug wil zien in de les.  
 
Gezamenlijke introductie: 
- leerkracht geeft de start van de les duidelijk aan 
- leerkracht vertelt het doel van de les 
- leerkracht vertelt wat de leerlingen deze les gaan doen (lesopbouw) 
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Plus Inoefening/verwerking: 
- leerling gaat zelfstandig aan het werk 

Basis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breedte 

Instructie: 
- leerkracht laat de leerlingen nadenken over oplossingen/strategieën      
- leerkracht geeft uitleg over de inhoud van de opgaven 
- leerkracht creëert betrokkenheid door vragen te stellen en leerlingen 
opgaven voor te laten doen 
Inoefening:       
- leerkracht maakt samen met de leerlingen een opgave              
Verwerking: 
- leerkracht vertelt of schrijft op het bord wat de leerlingen moeten doen 
- leerkracht maakt duidelijke afspraken over wanneer de leerlingen om hulp 
mogen vragen 
- leerkracht zorgt voor regelmatige feedback                             
Instructie: 
- leerling krijgt verlengde instructie aan de instructietafel 
- leerkracht doet de opgave minimaal twee keer goed voor 
Inoefening: 
- leerkracht maakt minimaal twee voorbeeldopgaven met de leerling 
Verwerking: 
- leerkracht vertelt de leerlingen individueel wat ze moeten doen 
- leerkracht zorgt voor regelmatige feedback 

 
Gezamenlijke terugkoppeling: 
- leerkracht evalueert direct na de verwerking 
- leerkracht vat de les en het lesdoel samen (met de leerlingen) 
- leerkracht complimenteert de leerlingen met wat ze geleerd hebben 
 
PEDAGOGISCH HANDELEN 
Pedagogisch handelen (algemeen)  
Het pedagogisch handelen van de leerkrachten is afgestemd op het versterken van de 
drie basisbehoeften van de leerlingen, te weten: relatie, competentie en autonomie. 
Relatie: De leerlingen voelen zich geaccepteerd. Ze horen erbij. Ze zijn welkom.  
Ze voelen zich veilig. Er wordt met de leerlingen gepraat en niet over hen. 
Competentie: De leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen. 
Ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen. 
Autonomie: Leerlingen willen vrijheid en zelfbepaling. Ze willen verantwoordelijk zijn 
voor hun eigen taken. Zij kunnen (in elk geval voor een deel) hun leergedrag sturen. 
 
Visie op pedagogisch handelen 
Leerkrachten geven ruimte aan het autonome gevoel van hun leerlingen. Ze honoreren 
initiatieven van leerlingen. Ze waarderen ideeën van leerlingen en wat ze ermee doen. Ze 
dagen leerlingen uit om eigen oplossingen te bedenken. Ze laten de leerlingen zelf 
keuzes maken bij het doen van taken (hoe en wat). Ze laten de leerlingen meebepalen 
bij de inrichting van het lokaal en vertrouwen organisatorische zaken aan leerlingen toe. 
Voor leerkrachten, leerlingen en ouders geldt dat ze respect hebben voor elkaar en voor 
de omgeving. 
Algemene schoolregels gelden voor allen en worden door allen nageleefd, waarbij voor 
een ieder geldt: goed voorbeeld doet goed volgen.  
 
Gedrag 
Rondom het omgaan met (on)gewenst gedrag zijn afspraken op een rij gezet  (zie 
gedragscode Mariaschool september 2012). Deze afspraken worden nageleefd door alle 
leerkrachten en hebben betrekking op alle leerlingen en ouders/verzorgers. 
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De leerkracht beloont gewenst gedrag, door het geven van een compliment 
(verbaal, non-verbaal) of door het geven van een beloning (al dan niet van 
tevoren afgesproken met de leerlingen). 
De leerkracht negeert ongewenst gedrag. 
De leerkracht handelt volgens een opbouw in het sturen van gedrag als 
negeren niet helpt: 
hij maakt gebruik van gebaren om stilte 
hij wijst naar een betreffende pictogram (waarin de gedragsregel is 
omschreven) 
hij wijst op de timetimer, de afsprakenlijst, het stoplicht, etc. 
hij beloont het gewenste gedrag via een beloningssysteem zowel groepsgericht 
als individueel 
hij sanctioneert ongewenst gedrag met een straf. 
De leerkracht geeft positieve feedback op het gedrag van de leerlingen: hij 
geeft ten minste vier complimenten ten opzichte van een correctie. 
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01: Pedagogisch handelen gericht op de relatie  
Plus en 
Basis 

De leerkracht ontvangt en begroet de leerlingen bij het begin van de dag. 
De leerkracht kijkt de leerlingen aan als hij met hen spreekt. 
De leerkracht maakt beredeneerde keuzes bij het samenstellen van groepjes 
leerlingen om het samenwerken te bevorderen. 
De leerkracht benoemt de afgesproken gedragseisen aan het begin van elk 
dagdeel en houdt de leerlingen en zichzelf daar consequent aan. 
De leerkracht hanteert consequent onze gedragscode. 
De leerkracht praat alleen met betrokkenen over de leerlingen en hun 
thuissituatie. 

Breedte De leerkracht spreekt zijn interesse wekelijks uit naar de leerling over 
schoolwerk, spel en culturele achtergronden. 
De leerkracht signaleert onzekerheid bij de leerling in leer- en gedragssituaties 
en ondersteunt de leerling in zijn behoefte aan veiligheid en acceptatie door 
dingen samen en/of voor te doen. 
De leerkracht koppelt een tweetal leerlingen aan elkaar die elkaar 
ondersteunen in het werk; bijvoorbeeld een dyslectische leerling krijgt een 
goede lezer als ondersteuner naast zich (maatje, tutor). 

 
02: Pedagogisch handelen gericht op de competentie 
Plus en 
Basis 

De leerkracht spreekt zijn vertrouwen uit in de leerlingen in het omgaan met 
elkaar. Hij gaat hierbij uit van hoge, maar realistische verwachtingen. 
De leerkracht laat zien, dat hij het gewenste gedrag heeft opgemerkt in woord 
en gebaar. Bijvoorbeeld door een duim op te steken. 
De leerkracht sluit elk dagdeel af met positieve feedback op het gewenst 
gedrag, gericht op het werk dat de leerlingen hebben gedaan (product 
gericht).  
De leerkracht sluit elk dagdeel af met positieve feedback op de inzet van de 
leerlingen en op het sociaal emotioneel functioneren (proces gericht). 
De leerkracht spreekt met de leerlingen over hun kwaliteiten om hen bewust 
te maken van hun mogelijkheden. 

Breedte De leerkracht bespreekt met een leerling zijn gedragsmogelijkheden en 
ondersteunt hem door vertrouwen uit te spreken in zijn capaciteiten. 
De leerkracht schrijft het bereiken van gewenst gedrag toe aan de inzet van 
de leerling zelf. 
De leerkracht zet waar nodig trainingen in (bijvoorbeeld Rots en Water, 
methode voor sociaal emotionele ontwikkeling), die de weerbaarheid van de 
leerling versterken. 
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03: Pedagogisch handelen gericht op de autonomie 
Plus en 
Basis 

De leerkracht daagt alle leerlingen uit om aan het woord te komen en geeft de 
leerlingen de ruimte om hun gedachten en gevoelens onder woorden te 
brengen. 
De leerkracht herinnert de leerlingen via complimenten aan de opgestelde 
gedragsregels. 
De leerkracht geeft de leerlingen de ruimte om mee te denken en te beslissen 
over de inrichting van het lokaal. 
De leerkracht laat de leerlingen meedenken en meebeslissen over 
(bijvoorbeeld feestelijke) activiteiten in de groep. 
De leerkracht creëert onderwijsleersituaties, bijvoorbeeld een kringgesprek, 
waarin leerlingen elkaar de ruimte geven voor een eigen inbreng, en 
waardeert die positief. 
De leerkracht zorgt voor werkvormen die ervoor zorgen dat de leerlingen vorm 
kunnen geven aan hun eigen keuzes. Bijvoorbeeld het maken van een 
bouwwerk, het plakken van een collage, het schrijven van een verhaal, etc. 
De leerkracht bespreekt met de leerlingen hoe zij om kunnen gaan met 
leerlingen in de groep die extra onderwijsbehoeften hebben en maakt hierover 
afspraken. 

Breedte De leerkracht bespreekt met de leerlingen het verantwoordelijk zijn voor 
elkaar. 
De leerkracht bespreekt met de leerlingen hoe zij zelfstandig hun problemen 
kunnen oplossen. 
De leerkracht bespreekt met de leerlingen hoe hij omgaat met verschillen 
tussen leerlingen wat betreft zelfstandigheid en het dragen van 
verantwoordelijkheid. 
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KLASSENMANAGEMENT 
Klassenmanagement bestaat zowel uit het structureren van ruimte als  tijd en activiteit 
zodat de leerkracht de geplande activiteiten uit kan voeren. We onderscheiden hierbinnen 
de organisatie van fysieke ruimte en de organisatie van ruimte rondom het lesgeven, 
waarbij het leerkrachtgedrag en de leerkrachtvaardigheden een belangrijke rol spelen. 
01: Ruimte 
Plus - buiten de groepsruimtes zijn werkplekken gecreëerd voor samenwerkend 

leren en plusklasactiviteiten 
Basis - de omgangsregels hangen zichtbaar in de klas 

- de tafels en stoelen zijn zo georganiseerd dat er duidelijke looproutes zijn in 
de klas 
- de klok en het stoplicht hangen op een zichtbare plek in de klas 
- de pictogrammen met de dagplanning hangen zichtbaar in de klas 
- de leerkracht maakt na iedere vakantie een nieuwe groepsopstelling 

Breedte - er zijn kleine timetimers beschikbaar voor de leerling 
- de leerling houdt, indien nodig, een vaste plaats in de klas 
- er zijn koptelefoons beschikbaar 
- er zijn - zowel in als buiten de groepsruimte - afgezonderde werkplekken 
beschikbaar 

 
02: Tijd 
Plus - de leerkracht laat de leerling een deel van de planning zelf maken m.b.v. een 

agenda 
Basis       - de leerkracht gebruikt een rooster waarin hij alle lessen plant 

- de leerkracht houdt zich aan de roostertijden 
- de leerkracht vertelt bij aanvang van de dag wat de planning van de dag zal 
zijn 
- de leerkracht volgt de lesmethodes, waarbij de volgende werkvormen aan bod 
komen: 
             * zelfstandig werken 
             * instructiemomenten 
             * samenwerken 

Breedte de leerkracht maakt voor de leerling een aanpassing in het aanbod en/of de 
werktijd 

 
03: Activiteit 
Basis - de leerkracht legt de materialen voor de les zo klaar dat de leerlingen ze zelf 

kunnen pakken 
-de leerkracht vertelt voor de les of er sprake is van: 
                 * individueel werken, waarbij geen hulp gevraagd mag worden 
                 * individueel werken, waarbij hulp gevraagd mag worden als het 
niet lukt 
                 * samenwerkend leren 
- de leerkracht geeft op de klok de tijdsplanning aan 
- de leerkracht waarschuwt als de les bijna eindigt. Kinderen krijgen dan nog 
een paar minuten om af te ronden 
- de leerkracht vertelt: 
                 * wat hij/zij zelf gaat doen tijdens het zelfstandig werken 
                 * wanneer hij/zij niet beschikbaar is voor alle leerlingen en hoe 
lang dat duurt 
                * wanneer hij/zij weer beschikbaar is 

Breedte De leerkracht legt de materialen klaar op de tafel van de leerling 
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04: zelfstandig werken//kwaliteitskaart 
Alle leraren hebben een exemplaar van de kwaliteitskaart zelfstandig werken in hun 
klassenmap. Op deze kaart staan de schoolbrede afspraken m.b.t. het zelfstandig werken 
in de groep. 
Deze kwaliteitskaart is in samenspraak met het team zelf ontworpen en is gerelateerd 
aan “kwaliteit in kaart”.  
 
De 8 schoolafspraken luiden: 
1. De leraar gaat ervan uit dat de leerlingen zonder hem zelfstandig kunnen werken door 
een periode van (oplopend per leerjaar) 10 tot 60 min.:  
- zich afzijdig te houden 
- even de klas uit te lopen 
- zich aan de instructietafel te richten tot de leerlingen aan die tafel 
De leraar van groep 1 en 2 leert de leerlingen zelf voor hun spullen te zorgen en spullen 
op te ruimen.  
 
2. De leraar maakt de leerlingen duidelijk m.b.v. een aanwijzing op  
- het bord 
- het stoplicht 
- dagritmekaarten 
      of er sprake is van:  
- individueel werken (bijv. tijdens een toets), waarbij geen hulp gevraagd mag worden 
(stoplicht op rood) 
- individueel werken waarbij hulp gevraagd mag worden als iets niet lukt (stoplicht op 
oranje) 
- samenwerkend leren (stoplicht op groen) 
 
3. De leraar geeft een korte klassikale instructie (maximaal 15 minuten) en laat de 
leerlingen daarna zelfstandig werken. Voor de leerlingen die in aanmerking komen voor 
een herhalings- of verlengde instructie is een registratieformulier te vinden in de 
groepsmap. 
 
4. De leraar maakt de leerlingen duidelijk:  
- wat hij zelf gaat doen tijdens het zelfstandig werken 
- wanneer hij niet beschikbaar is voor alle kinderen (gedurende ... minuten van de les) 
- wanneer hij wel beschikbaar is 
 
5. De leraar maakt één of meerdere zgn. servicerondes tijdens het zelfstandig werken en 
hij gaat hierbij na of alle kinderen door kunnen werken. Hij ondersteunt waar nodig. 
Deze ronde verloopt volgens een vast patroon. De leerling geeft m.b.v. het rood-groene 
blokje aan of hij behoefte heeft aan hulp. 
 
6. De leraar van groep 1 en 2 geeft tijdens zelfstandig werken de volgende opdrachten:  
- spelen 
- werken in hoeken 
- werken met ontwikkelingsmaterialen 
- knutselen 
- keuzeopdrachten uit een kieskast 
 
7. De leraar geeft tijdens zelfstandig werken verwerkingsopdrachten inzake de reguliere 
lesstof. Kinderen die de opdrachten af hebben werken daarna aan:    
- vervolgopdrachten uit de methode 
- opdrachten van een ander vak  
- keuzeopdrachten uit een kieskast 
- keuze uit verrijkingsmaterialen 
- pluswerk voor de plusklaskinderen 
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8. De leraar past de werkvorm zelfstandig werken toe tijdens speciaal hiervoor 
geroosterde lessen (zelfstandig werken in de middenbouw en contractwerk in de 
bovenbouw), oplopend 3 tot 6 keer per week gedurende 10 tot 60 minuten. De leerlingen 
werken dan aan: 
 * verwerkingsopdrachten uit de reguliere lessen 
 * eigen keuzeopdrachten 

  * door de leerkracht geselecteerde opdrachten, passend bij de ontwikkeling van 
dat bepaalde kind. 

4.3. Personeel en organisatie 
Schoolontwikkeling 
Het team werkt vanuit vertrouwen goed samen aan schoolontwikkeling. Onze 
medewerkers tonen een goede inzet en zijn vakbekwaam. Het team beschikt over 
voldoende zelfsturend vermogen en veranderkracht om het onderwijs met succes te 
verbeteren. De school werkt data gestuurd, planmatig en resultaatgericht aan de 
verbetering van haar onderwijs op basis van gedegen analyses. De activiteiten moeten 
bijdragen aan het bereiken van de missie en de visie van de school. De schoolorganisatie 
en het onderwijs dat op school wordt gegeven, moeten op adequate en professionele 
wijze geleid worden. Daarbij heeft de schoolleiding oog voor alle betrokkenen bij de 
schoolorganisatie en voor het geboden onderwijs. De schoolleiding beschikt over 
passende vakbekwaamheden. Het bestuur volgt en stimuleert op effectieve wijze de 
kwaliteit van het onderwijs. 
 
Organisatiebeleid 
Er wordt een goed personeelsbeleid gevoerd. De personeelsleden verzorgen het 
onderwijs vanuit een gezamenlijke visie, gebaseerd op het schoolconcept LeerKRACHT 
(zie paragraaf 2.6). Van de collega’s wordt verwacht dat ze loyaal in hun functie staan. 
In de praktijk betekent dit dat ze zich volledig inzetten voor hun werk en dat ze zich 
blijven ontwikkelen ten behoeve van goed onderwijs. De schoolleiding heeft hierin een 
stimulerende en ondersteunende rol. Wat betreft stimulering en ondersteuning gaat de 
aandacht met name uit naar beginnende leerkrachten en naar alle leerkrachten in 
situaties waarbij vernieuwingen worden ingevoerd en geborgd. Ook voor de oudere 
leerkrachten hebben we in het kader van duurzame inzetbaarheid extra aandacht. 
Leraren worden aangesproken op hun professionaliteit. Een goed personeelsbeleid en een 
prettig leef- en werkklimaat moeten er aan bijdragen dat het personeel  zich betrokken 
voelt bij het werk en bij de school. Door het inzetten van bordsessies doet de Mariaschool 
dit vanuit de eigen kracht van leerkrachten.  
De administratie en procedures zijn helder, transparant en inzichtelijk. De wettelijk 
verplichte documenten en procedures worden zorgvuldig gehanteerd.  
 
Gerelateerde documenten 
- Personeelsbeleidsplan 
- Formatieplan 
- Handboek stichting LeerKRACHT 

4.4. Communicatie 
In onze communicatie streven we ernaar goed te luisteren, in te leven en feedback te 
geven. We zijn ons ervan bewust dat goede communicatie essentieel is en voortdurend 
de aandacht vraagt. We vinden het belangrijk om met alle belanghebbenden - zowel 
intern als extern - tijdig, adequaat en doelmatig te communiceren.  

Interne communicatie 
Interne communicatie vraagt een inspanning van alle betrokkenen. Er is sprake van een 
functionele overlegcultuur en overlegstructuur. Alle interne communicatie moet gezien 
worden in het belang van goed onderwijs voor de kinderen en een goede werksfeer voor 
schoolleiding en leraren. De interne informatievoorziening draagt er aan bij dat 
teamleden tijdig, open en volledig geïnformeerd worden. Er is een wekelijkse mail van de 
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directie en intern begeleider naar het team met mededeling en het rooster voor de week 
erop. 

Samenwerking met ouders 
Ouders geven in vertrouwen het onderwijs en een deel 
van de opvoeding uit handen aan de basisschool. 
Goede communicatie is essentieel, in het belang van 
de kinderen en in het belang van de onderlinge relatie. 
De informatievoorziening houdt rekening met 
verwachtingen van ouders en stelt ouders in staat om 
te begrijpen, mee te leven en mee te denken. Er is 
een schoolcultuur waarin teamleden vanuit een 
proactieve houding een goede samenwerking met ouders bevorderen. De school stelt 
ouders in staat mee te denken over de ondersteuning van het kind in de groep en denkt 
actief mee met ouders over de ondersteuning thuis. De school stelt ouders in staat op 
een bij de school passende wijze mee te denken over het schoolbeleid. De school 
bevordert dat ouders mee kunnen doen en mee kunnen leven. De samenwerking tussen 
de leerkracht, ouders en kind vinden wij van essentieel belang voor een geslaagde 
ontwikkeling van een kind. Bij een optimale samenwerking doet ieder binnen zijn eigen 
rol en verantwoordelijkheid en in versterking met elkaar wat nodig is om een kind zich 
optimaal te laten ontwikkelen. Dit hebben wij weergegeven in het figuur van de 
kerntriade. Binnen deze kerntriade vindt de ontwikkeling van het kind plaats. We vinden 
het daarom erg belangrijk dat deze relaties onderling goed zijn en volledig benut worden 
om het beste uit het kind te halen. Elk weekend stuurt de leerkracht van de groep een 
informatieve mail naar de ouders. 

Communicatie met externen 
De communicatie met externen staat in dienst van het op school gegeven onderwijs en 
degenen die daarbij zijn betrokken. Een goede communicatie met externen is 
representatief voor de onderwijscultuur en onderwijsstructuur van de school. De 
communicatie is transparant. 
 
Gerelateerde documenten 
- Schoolgids 
- Klachtenregeling 
- Beleidsplan ouderbetrokkenheid 3.0 

4.5. Huisvesting en inrichting 
De mensen die hun werk in en om de school doen, de kinderen die de school bezoeken 
en ook overige bezoekers in de school, moeten gebruik kunnen maken van adequate 
voorzieningen (werkruimtes, ict-voorzieningen enz.). Een goede inzet van middelen, 
adequate voorzieningen en een prettig leef- en werkklimaat dragen er aan bij dat het 
personeel zich betrokken voelt bij het werk en bij de school. 

 
Gerelateerde documenten 
- Huisvestingsplan 
- (Meerjaren) onderhoudsplan 

4.6. Financiën 
De middelen die worden ontvangen, zetten we op onze school doelmatig in. Daarbij 
zoeken we steeds het juiste evenwicht in het belang van het geheel van de 
schoolorganisatie. De personele middelen worden voornamelijk door de schoolleiding 
ingezet. De materiële middelen worden ingezet door middel van budgettering. Periodiek 
leggen we aan belanghebbenden op transparante wijze verantwoording af over de 
doelmatige en verantwoorde inzet van personele en materiële middelen. 

Gerelateerde documenten 
- Financieel beleidsplan 
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- Begrotingen (jaarbegroting en meerjarenbegroting) 
- Jaarverslag 
- Jaarrekening 

5. Dit is wat uit de resultaten komt 
 

De analyse van de huidige stand van zaken geeft een beeld van waar de school goed in is 
en waar de risico’s en ontwikkelpunten liggen. Risico’s en ontwikkelpunten vragen de 
komende schoolplanperiode aandacht. De sterke punten worden benut om in de 
komende vier jaren de risico’s en ontwikkelpunten in positieve zin om te buigen. 
Aandachtspunten en doelen voor de komende schoolplanperiode zijn verwerkt in 
hoofdstuk 8 ‘Meerjarenbeleid’. 

5.1. Terugblik op de vorige schoolplanperiode 
Tijdens de voorgaande schoolplanperiode zijn de volgende zaken gerealiseerd: 
 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Domein A 

Primair 
proces 

Personeel 

Cultuur en 
klimaat 

Taalbeleidsplan 

Klassenconsultaties 

Nieuwe 
rekenmethode 

Toetsgegevens en 
gesprekken in 
Parnassys 

IB en directeur 
maken samen 
opbrengstendocume
nt 

In tweetallen 
opbrengsten 
vergadering 
voorbereiden 

Klassenconsultaties 

IB maakt 
opbrengstendocume
nt 

In tweetallen twee 
groepen bekijken 
voor opbrengsten   
vergadering 

Klassenconsultatie
s 

Methodetoetsen 
in Parnassys 

Klassenconsultatie 

Leerlingrapport in 
Parnassys 

Presentatie eigen 
groep in 
opbrengsten 
vergadering 

Domein B 

Primair 
proces 

personeel 

Groepsplan 
begrijpend lezen en 
spelling 

Plusklas 

Groeps 
besprekingen 

Grenzen aan de zorg 

Leerling 
besprekingen 

Plusklas uitbreiden 

Ontwikkelings 
perspectieven 

Groepsplannen 
voor alle 
basisvakken 

Plusklas 
evalueren/bijstur
en 

Nieuwe zorgplan 

Plusklas 
evalueren/bijstell
en 

Domein C 

Personeel 

Nieuwe LB functie Tevredenheids-
onderzoek 

Plan m.b.t. 
professionalise 
ring en 
competenties 

Uitvoering plan + 
evaluatie 

Domein D 

Cultuur en 

Onderzoek naar 
opvangbehoefte en 
definitie van 

Plan schrijven i.s.m. 
kinderopvang 

Pilotfase Evaluatie + 
borging + 
structurele 



 Schoolplan 2016-2020 - Maria Basissch -   33 
 

klimaat 

 

optimale zorg invoering 

Domein E 

Middelen en 
voorzieninge
n 

Exploitatie- 

begroting 

Exploitatie- 

begroting 

Exploitatie- 

begroting 

Exploitatie- 

begroting 

Domein F 

Cultuur en 
klimaat 

Vergroten 
ouderbetrokkenheid 

Duidelijk beleid 
t.a.v. normen en 
waarden 

Vergroten 
ouderbetrokkenheid 

Duidelijk beleid 
t.a.v. normen en 
waarden 

Vergroten 
ouderbetrokken 
heid 

Duidelijk beleid 
t.a.v. normen en 
waarden 

Vergroten 
ouderbetrokken 
heid 

Duidelijk beleid 
t.a.v. normen en 
waarden 

 

Domein A: alles behaald. Opbrengsten worden sinds 2015-2016 in de bouw besproken 
met de IB en de directeur. 

Domein B: alles behaald. 

Domein C: alles behaald. Er is ingezet op werken volgens de leerKRACHT methode vanaf 
schooljaar 13-14. 

Domein D: samenwerking met kindcentrum Ducky Duck is optimaal. Aanpak en 
pedagogische visie zijn op elkaar afgestemd. Een onderzoek naar aanpassing van 
schooltijden >> vijf gelijke schooldagen met aansluitend opvang is vooralsnog op niets 
uitgelopen. 

Domein E: ieder jaar worden de uitgaven keurig binnen de grenzen van de 
exploitatiebegroting gedaan. 

Domein F: Doelen zijn behaald. Er is een ouderpanel opgericht. Er is een gedragscode 
ontwikkeld die geldt voor ouders, leerlingen en personeel. 

5.2. Leerlingenpopulatie 

 

Verdeling Leerlinggewicht: Realisatie Peildatum: 1 oktober 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Totaal aantal leerlingen 189 100% 182 100% 192 100% 180 100% 

Gewicht 0,3 22 11.6% 20 11.0% 19 9.9% 19 10.6% 

Gewicht 1,2  7 3.7% 9 4.9% 7 3.6% 4 2.2% 

Geen / Onbekend 160 84.7% 153 84.1% 166 86.5% 157 87.2% 

 

Aantallen per leeftijd: Realisatie Peildatum: 1 oktober 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

4 jaar 15 23 31 17 

5 jaar 24 14 24 30 

6 jaar 19 26 14 24 
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Aantallen per leeftijd: Realisatie Peildatum: 1 oktober 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

7 jaar 23 19 26 13 

8 jaar 27 26 21 24 

9 jaar 30 25 26 21 

10 jaar 19 27 25 24 

11 jaar 29 20 24 26 

12 jaar 3 2 1 1 
 
 

Ondersteuningszwaarte  Peildatum: 1 oktober 
Totaal aantal leerlingen op peildatum               180 

Aantal leerlingen met een:   
- Ontwikkelingsperspectief  3 
    

Aantal leerlingen met onderwijs- of ondersteuningsbehoeften op het gebied van:   
- Dyslexie  7 
- Dyscalculie  0 

- Motoriek  0 
- Gehoorproblematiek  0 
- Zichtproblematiek  0 

- Spraak/taal  2 
-Gedragsstoornis (diagnose) 4 

-NT-2 (geen Nederlands bij binnenkomst, minder dan 4 jaar op school) 6? 
 
 

5.3. Personeel  

6. Geslacht Aantal 

Man  4 

Vrouw 16 

Onbekend 0 

    

Leeftijdcategorie Aantal 

< 20 jaar 0 

20 – 30 jaar 5 

31 – 40 jaar 4 

41 – 50 jaar 3 

51 – 60 jaar 8 

> 60 jaar 0 

Onbekend 0 

    

WTF Aantal 

< 0,3 1 

0,3 – 0,6 7 
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> 0,6 12 

Onbekend 0 

    

Personeelstype Aantal 

Niet onderwijsgevend 4 

Onderwijsgevend 16 

Onbekend 0 
	

  
 
Specialisatie op het gebied van Aantal medewerkers 
Gedrag  1 
Dyslexie  1 

Dyscalculie   
Motoriek 1  
Gehoorproblematiek   

Zichtproblematiek   
Taal/lezen 1 
Rekenen 1 

Techniek 1 

Talentbegeleiding 1 
 

6.1.  (Zelf)evaluatie en tevredenheid  
In de periode 2014 tot 2016 zijn met behulp van het kwaliteitsmanagementsysteem 
‘Integraal’ verschillende vragenlijsten afgenomen. De scores voor de onderwerpen zijn 
weergegeven in onderstaande tabel. 
 
 

Domein Onderwerp 

Evaluatie  Tevredenheid 

ZE AUD INS  PTP OTP LTP 

OLP Leefklimaat in de groep 3.8 3.5    3.5 3.2 

OLP Leerklimaat in de groep 3.5 2.9    3.5 2.8 

OLP Instructie 3.5 3.0     2.9 

OLP Afstemming 3.5 3.1    3.6 3.3 

OLP Leerstofaanbod  3.2    3.4 2.7 

OLP Onderwijstijd 3.5 3.6    3.4  

PO Waarnemen en begrijpen 3.5       

PO Planmatig handelen 3.0       

PO Organisatie en aansturing  3.1   3.6   

PO Leerlingenondersteuning      3.1  

SC Leefklimaat op school  3.1   3.4 3.2 2.8 

SC Werkklimaat op school     3.4   

SC Interne communicatie     3.1   

SC Visiegericht     3.5   

SC Persoonlijke betrokkenheid     3.8   

SC Aanvaarding       3.3 
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Domein Onderwerp 

Evaluatie  Tevredenheid 

ZE AUD INS  PTP OTP LTP 

SMO Cultuur     3.7 3.5  

SMO Informeren      3.4  

KM Voorwaarden voor kwaliteit  2.3      

KM Systeem voor zelfevaluatie  2.4      

OM Personeel     3.3 3.2  

OM Huisvesting en voorzieningen     2.2 3.1 1.9 

IM Presentatie     3.5 3.4 3.6 

IM Resultaten onderwijs     3.3 3.3 3.7 

 
LEGENDA 

Domein Vragenlijsttype 

OLP Onderwijsleerproces ZE Zelfevaluatievragenlijst 
PO Planmatige ondersteuning AUD Auditorenvragenlijst 
SC Schoolcultuur INS Inspectievragenlijst 
SMO  Samenwerking met Ouders PTP Personeelstevredenheidspeiling 
KM Kwaliteitsmanagement OTP Oudertevredenheidspeiling 
OM Organisatiemanagement LTP Leerlingtevredenheidspeiling 
IM Imago   
    

Leerklimaat: coöperatieve werkvormen nog meer integreren in ons dagelijks onderwijs. 
Eerste stap: eenmaal per dag een coöperatieve werkvorm inbouwen in een  les naar 
keuze. 
 
Instructie:  
Fase 1: activeren van voorkennis 
Fase 2: lesdoel benoemen 
Fase 7: feedback/checken of het doel bereikt is 
Aanbeveling: in de voorbereiding het lesdoel op het digibord zetten. Bij aanvang van de 
les deze pagina met de kinderen bespreken (samen lezen en refereren aan eerder 
aangeboden stof). Na afloop de pagina weer op het bord projecteren en checken of de 
kinderen inderdaad geleerd hebben wat daar verwoord staat. De instructieafhankelijke 
groepjes uit je groepsplan krijgen verlengde instructie aangeboden aan de instructietafel. 
Dit staat in het groepsplan en moet dan ook  zichtbaar zijn. 
 
Planmatig handelen: differentiatieplannen inzetten n.a.v. methodetoetsen. 
Differentiatieplannen evalueren en conclusies noteren. Op de helft van het groepsplan 
checken of alle kinderen nog in de juiste groep zitten en aanpassingen handmatig in je 
groepsplan opnemen. 
 
Organisatie en aansturing: updaten van het beleidsplan "interne zorgstructuur' heeft 
hoge prioriteit i.v.m. inspectiebezoek juni 2014. Is gedaan.  

Huisvesting en voorzieningen: Vieze toiletten en warme lokalen zorgen ervoor dat er een 
lage score uit de audit kwam. Dit is aangepakt, maar blijft een punt van aandacht. 

 
In 2016 is in het kader van het ARBO-beleid een aantal vragenlijsten Arbomeester 
uitgezet onder het personeel. Uit de resultaten van de vragenlijsten zijn de volgende 
conclusies getrokken: 
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6.2. Tussentijdse Opbrengsten. 

  
Uitleg: 

Begrijpend lezen scoort in de bovenbouw al jaren op ruim voldoende niveau. 

DMT scoort laag in groep 3 en 4, maar trekt bij eind groep 5. Wel is er duidelijke groei 
zichtbaar van de midden- naar de eindtoetsen (II en III). DMT toetst tempolezen. Bij het 
toetsen van AVI (verhaallezen/contextlezen) scoren onze leerlingen significant beter. 

Bij de rekentoetsen is duidelijk zichtbaar dat de M toetsen (II) lager scoren dan de E 
toetsen (III). Dit heeft te maken met het feit dat CITO in de M toetsen vaardigheden 
toetst die binnen onze rekenmethode nog niet aan bod zijn geweest. Bij de eindtoetsen 
(III) trekt dit veelal weer bij. 
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Eindopbrengsten. 

 
 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
  

     

Totaalscore 534,1 536,4 537,4 78  (IEP) 

     

 
 
 

6.3. Kengetallen onderwijs.  

Doorstroming – aantal leerlingen 2012/201
3 

2013/201
4 

2014/201
5 

2015/201
6 

Uitstroom leerjaar 7 naar LWOO of PRO     

Uitstroom leerjaar 8 naar LWOO of PRO  1   

Uitstroom naar SBO  1 1 1 

Uitstroom naar SO     

Uitstroom naar BAO (zij-instroom) 18 9 11 3 

Instroom vanuit BAO (zij-instroom) 28 12 7 4 

Terugplaatsing vanuit SBO     

Terugplaatsing vanuit SO   1  

Leerlingen met een indicatie  1 2 2 
 
Kleutergroepverlenging en doublures in de leerjaren 3 t/m 8 vallen binnen de door de 
Inspectie gestelde normen. 

6.4. Functioneren leerlingen in het VO. 

In alle drie de jaren zit 75% van de leerlingen nog op het geadviseerde niveau of hoger.  

6.5. Toezichtsarrangement onderwijsinspectie 

Door de onderwijsinspectie is per 24-9-2014 het volgende toezichtsarrangement 
toegekend: basisarrangement. 

6.6. Huisvesting 

De school heeft de beschikking over de volgende fysieke voorzieningen: 
 
Invalidentoilet  Keuken 

Rolstoeltoegankelijk Digitale werkplekken 

Lift  
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6.7. Conclusies n.a.v. de analyse 

Na analyse van kengetallen in bovenstaande paragrafen, zijn de volgende conclusies 
getrokken: 

- DMT groep 3, 4 en 5 zijn onvoldoende 
- Rekenen groep 5 is onvoldoende 
- Rekenen en begrijpend lezen in de bovenbouw zijn van voldoende niveau 
- De school heeft te maken met veel leerlingen die in- of uitstromen midden in het 

schooljaar 

 
De conclusies hebben geleid tot plannen voor de komende schoolplanperiode. Deze 
plannen zijn verwerkt in hoofdstuk 8 ‘Meerjarenbeleid’. 
 
 

7. Actuele interne en externe ontwikkelingen 
 
 
Bij de toekomstige ontwikkeling van onze school wordt rekening gehouden met de 
diverse externe en interne ontwikkelingen. In dit hoofdstuk schetsen we deze 
ontwikkelingen. Consequenties voor de komende schoolplanperiode worden verwerkt in  
hoofdstuk 8 ‘Meerjarenbeleid’. 
 

7.1. Interne ontwikkelingen 
Fusie stichting Jong Leren: Door de fusie van stichting de la Salle en stichting de Basis 
behoren er nu meer scholen tot de stichting ‘Jong Leren’. Dit biedt vooral kansen en 
mogelijkheden. Scholen behouden hun eigen identiteit. Er zijn meer kansen om van 
elkaar te leren en expertises uit te wisselen. Ook is er een grote hoeveelheid scholen 
waar leerkrachten heen kunnen als zij mobiliteit aanvragen en op een andere school 
willen gaan werken. 

LeerKRACHT wordt uitgebreid en doorgetrokken in de klas. Dit betekent dat leerlingen 
hun eigen doelen stellen en feedback geven op de lessen. De stem van de leerling gaat 
meer gehoord worden. De individuele leerdoelen worden gesteld in de kerntriade ouder-
leerling-leerkracht. Het kind staat hierin centraal in zijn eigen ontwikkeling. 

Er zijn homogene kleutergroepen gecreëerd. Dit onderscheidt de Mariaschool van andere 
scholen. Er is ook al positief resultaat mee bereikt.  

7.2. Externe ontwikkelingen 
Krimp: Zandvoort heeft te maken met vergrijzing van het dorp. Dit zorgt automatisch 
voor een krimp op school. Er worden minder kinderen geboren en daardoor ook minder 
kinderen aangemeld. Dit heeft invloed op het aantal leerkrachten dat op de Mariaschool  
werkzaam is. Deze krimp is ook merkbaar op bestuursniveau. Doordat er in alle wijken 
waar de stichting scholen heeft minder kinderen geboren worden, zal er een overschot 
aan leraren ontstaan waardoor het lastiger is om voor nieuwe docenten zonder vast 
contract een vaste baan te genereren. De zes scholen in Zandvoort zijn in gesprek over 
hoe het onderwijs er in de toekomst uit moet komen te zien.  

Ontwikkelingen in het onderwijs: Het Ministerie van Onderwijs heeft in het rapport 
Onderwijs 2032 advies gedaan over de gewenste en noodzakelijke veranderingen die op 
het basisonderwijs dringend moeten gebeuren.  

Drie hoofdlijnen uit het advies: 
• Een vaste basis aan kennis en vaardigheden, waarbij vakoverstijgend leren, denken en 
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werken essentieel zijn voor het maatschappelijk functioneren van leerlingen. De 
samenleving en de arbeidsmarkt doen een steeds groter beroep op die kennis en 
vaardigheden. Vakoverstijgende vaardigheden staan niet op zichzelf, ze krijgen 
pas betekenis in relatie tot vakinhouden. 

• Dat wat scholen moeten aanbieden wordt beperkt tot een kern van kennis en 
vaardigheden. Zo krijgen scholen ruimte om die kern voor hun leerlingen te 
verdiepen of te verbreden en hun onderwijsaanbod te laten aansluiten bij de 
mogelijkheden en de interesses van hun leerlingen en bij hun visie. 

• Persoonlijke ontwikkeling staat meer centraal: scholen stimuleren leerlingen om te 
leren leren, kritisch te denken en te creëren. Leerlingen vormen zich als persoon 
door hun identiteit, hun creativiteit en een gezonde leefstijl te ontwikkelen. 

Er wordt in onderwijsland gesproken over “21e eeuwse vaardigheden” Er is een discussie 
gaande over hoe we onze kinderen gaan voorbereiden op een toekomst die we niet 
kennen. Kinderen worden opgeleid voor beroepen die nu nog niet eens bestaan en de 
ontwikkelingen op ICT-gebied volgen elkaar heel snel op. Dat vraagt van kinderen andere 
kennis en vaardigheden, zoals onderzoeken, samenwerken en problemen oplossen. Dit 
heeft invloed op het onderwijsprogramma en de kijk op onderwijs. De vraag: ‘Wat 
hebben kinderen nodig om goed opgeleid te worden voor de toekomst?’ speelt hierbij een 
grote rol. Hier denkt de Mariaschool actief over na. De school wil toekomstgericht 
onderwijs voor kinderen bieden, zodat zij een stevige basis hebben voor de toekomstige 
arbeidsmarkt.    

De nieuwe CAO voor het basisonderwijs stelt dat leerkrachten niet meer dan 40 uur per 
week mogen werken en hun taken moeten verspreiden over meer werkweken dan alleen 
de lesweken. Verder is het nu mogelijk om leerkrachten meer lesgevende taken uit te 
laten voeren dan past bij hun normjaartaak. Zij krijgen dan minder schooltaken waardoor 
de totale taakbelasting gelijk blijft. Dit biedt mogelijkheden tot meer flexibele inzet van 
personeel.  

7.3. Kansen en bedreigingen 

Zoals eerder beschreven zijn er door de fusie van stichting Jong Leren meer kansen om 
van elkaar te leren en expertises uit te wisselen. Ook is er een grote hoeveelheid scholen 
waar leerkrachten heen kunnen als zij mobiliteit aanvragen en op een andere school 
willen gaan werken. Een bedreiging hiervan is dat er veel wisselingen mogelijk zijn en de 
continuïteit binnen de school behouden moet worden. Er zullen minder tot geen nieuwe 
leerkrachten aangenomen kunnen worden. 

De krimp is daarbij ook een bedreiging. Doordat er minder leerlingen op school worden 
aangemeld, zullen er personeelsleden en financiële middelen verdwijnen. 

Er is veel gezinsproblematiek binnen de school. Hierbij valt te denken aan scheidingen en 
armoede.  

De gemeente Zandvoort is een door de overheid aangeduide taalstimuleringsgemeente, 
wat betekent dat er extra gelden beschikbaar zijn om dit probleem aan te pakken. Deze 
gelden gaan misschien verdwijnen. Dit is nog niet zeker. 

De school heeft een goede relatie met kinderopvang ‘Ducky Duck’. De doorstroom vanaf 
de peuterspeelzaal kan hiermee gestimuleerd worden.  

7.4. Conclusies n.a.v. de analyse van de ontwikkelingen 
Na analyse van dit hoofdstuk, zijn de volgende conclusies getrokken: 
- Het onderwijs van de Mariaschool zal meer gericht moeten worden op 21e eeuwse 

vaardigheden. Leerkrachten moeten meer geschoold worden in lesgeven op deze 
manier.  
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- De relatie met kinderopvang ‘Ducky Duck’ moet stevig blijven om ervoor te zorgen 
dat de leerlingpopulatie blijft groeien. Hierbij kan gedacht worden aan gezamenlijke 
regels, een goede overdracht en een warme band. 

 
De conclusies hebben geleid tot plannen voor de komende schoolplanperiode. Deze 
plannen zijn verwerkt in hoofdstuk 8 ‘Meerjarenbeleid’. 
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8. Meerjarenbeleid 

8.1. Totaaloverzicht van ontwikkelpunten  
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Nog in ontwikkeling en verder te borgen: 

- Er wordt een kwaliteitsslag geslagen op het gebied van technisch lezen en rekenen. 
- De punten van de RI&E moeten worden uitgevoerd. 
- Er wordt een flinke slag geslagen op gebied van ICT: 
- Er wordt gewerkt in de google omgeving 
- Er wordt een goed en snel netwerk aangelegd 
- Er worden veel chromebooks en tablets ingezet in de klas 
- De huidige digiborden worden vervangen door touchscreen digiborden. 

8.2. Streefdoelen en normen 

Over 4 jaar: 

- Scoort 60% van onze leerlingen op het gebied van technisch lezen en rekenen een Ι, Ι 
Ι  of Ι Ι Ι op de Citotoets Midden en Eind. 

- Wordt minimaal 50% van de aangeboden lessen aangeboden op de manier van  
kennisconstructie. 

- Het aanbod van de wereldoriëntatie vakken is opnieuw ingericht zodat er 
vakoverstijgend zaakvakonderwijs gegeven wordt, waarbij alle leerkrachten hun 
eigen talenten schoolbreed inzetten  

- Leerlingen hebben 2 keer per jaar een doelgesprek en stellen daarin hun eigen 
leerdoelen op. 

- Er wordt in elke groep gewerkt met een adaptief, betekenisvol dag- of 
weektaak/contract.  

- Kunnen kinderen feedback geven en ontvangen op het leerproces en zelfreflectie 
toepassen. 

- Is de methode LeerKRACHT deel van de cultuur geworden.  
- Worden de verbeterborden effectief gebruikt en daadwerkelijk ingezet om de kwaliteit 

van het onderwijs te verbeteren. Ook in alle klassen wordt gewerkt met 
verbeterborden. 

- Worden in elke klas structureel coöperatieve werkvormen ingezet.  
- Worden de vaardigheden samenwerken, problemen oplossen, communiceren en 

kritisch denken actief aangeboden in alle groepen.  
- Is er een functioneel en goed werkende ICT omgeving binnen de school waar 

leerlingen en leraren optimaal gebruik van maken. 

8.3. Motto 

Het schoolplan draagt het volgende motto: ‘De school waar ieder kind groeit’. 

8.4. Planning afname vragenlijsten 

In de Jong Leren Visie op onderwijs en kwaliteitsbeleid  staat de planning van af te 
nemen vragenlijsten op bestuursniveau gepland.  

Tevredenheidspeiling 

Zo zal in 2017, in 2019 en in 2021 op Jong Leren scholen een Tevredenheidspeiling 
worden afgenomen onder alle personeelsleden, alle ouders en alle leerlingen van groep 6 
en hoger. Voor de exacte planning wordt verwezen naar de schoolkalender. 

Zelfevaluatie 

In het jaar dat er géén tevredenheidspeiling wordt afgenomen, vullen de personeelsleden 
een zelfevaluatievragenlijst in.  
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Audit 

In het beleid van Stichting Jong Leren is opgenomen dat elke school één keer per vier 
jaar door een audittteam bezocht wordt. De planning van welke school wanneer geaudit 
wordt, wordt voorafgaand aan het schooljaar bepaald. Bij de audit wordt gebruik 
gemaakt van de zelfevaluatievragenlijsten van Integraal.   

Vanuit de school worden de volgende vragenlijsten afgenomen: 

- 2016/2017: Onderwijsleerproces + kwaliteitsmanagement 
- 2017/2018: samenwerking ouders + onderwijsleerproces  
- 2018/2019: Schoolcultuur + organisatie management 
- 2019/2020: Planmatige ondersteuning + Onderwijs Leerproces 

8.5. Meerjarenplanning 
Jaarplannen 2016-2017 
Kinderen een goede rekenstart geven door het structureel aanbieden van een 
rekencircuit in groep 2.  

Leerkrachten scholen/bewust maken zodat zij rekensommen in een context plaatsen. 
Hierdoor lerenleerlingen redactiesommen beter begrijpen en maken.  

Twee thematische projecten waarbij wordt geëxperimenteerd om kennisconstructie en 
21e eeuwse vaardigheden in te zetten en te stimuleren. Er wordt een methode gekozen 
om dit door te zetten.  

Onderzoek naar talenten van leerkrachten en het uitvoeren van een pilot om deze 
betekenisvol in te zetten in de school 

Het verder ontwikkelen van doelgesprekken in groep 5 tot en met 8. 

Met een verbeterbord werken in de klas in groep 5 tot en met 8.  

Er is scholing over coöperatieve werkvormen aan het team. Dit wordt geïmplementeerd. 

ICT verbeterslag. 

Jaarplannen 2017-2018 
Dynamische inzet van verbeterborden voor het team. 

Rekencircuit structureel aanbieden in groep 3 en 4. 

Implementeren van de, in 2016-2017 gekozen, methode of werkwijze om 
kennisconstructie en 21e eeuwse vaardigheden te bevorderen.  

Gefaseerde inzet van de talenten van leerkrachten. 

Implementeren van doelgesprekken en opstellen van doelen in groep 3 en 4. 

Borging en verdere inzet van coöperatieve werkvormen. 

Jaarplannen 2018-2019 
Dynamische inzet van verbeterborden voor het team. 

Borgen en uitbouwen van methode of werkwijze om kennisconstructie en 21e eeuwse 
vaardigheden te bevorderen. 

Implementeren van doelgesprekken en opstellen van doelen in groep 1 en 2.  

Leerlingen leren reflecteren op eigen leerproces. Leerkrachten scholen om dit te 
begeleiden en te stimuleren. 
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In groep 1 tot en met 4 worden klassikaal verbeterdoelen gesteld en zichtbaar gemaakt 
in de klas.  

Coöperatieve werkvormen inzetten tijdens de lessen die gegeven worden om de 
kennisconstructie te vergroten. 

Jaarplannen 2019-2020 
Dynamische inzet van verbeterborden. 

Leerlingen leren reflecteren op eigen leerproces. 

In groep 3 en 4 wordt gewerkt met een verbeterbord in de klas.  

Borging van het gebruik van coöperatieve werkvormen en deze inzetten tijdens de lessen 
die gegeven worden om de kennisconstructie te vergroten. 
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9. Bijlagen 
 

1) Vaststellingsformulier 
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Bijlage 1 

Vaststellingsverklaring Schoolplan 2016-2020 

 

School: De Mariaschool 

 

Adres: Louis Davidcarré 1 

 

Postcode en plaats: 2042LZ ZANDVOORT 

 

Het schoolplan is besproken in de teamvergadering van 

  

 

d.d. ______________     Handtekening directeur  _____________________ 

 

 

Het schoolplan is besproken in de vergadering van de MR /Adviesraad van 
bovengenoemde school, die ingestemd heeft met / positief geadviseerd heeft over 

 

 

d.d. ______________    Handtekening voorzitter MR / adviesraad   _______________ 

 

 

Het schoolplan is vastgesteld door het bevoegd gezag van bovengenoemde school 

 

Plaats  _______________________________   d.d.  ________________ 

 

Naam  _____________________          Functie  _____________________ 

 

Handtekening  ____________________ 
 

 

 


