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Voorwoord 
 
 
Context en aanleiding van het schoolplan 
Artikel 16 van de WPO geeft aan dat het bevoegd gezag tenminste één maal in de 4 jaar het 
schoolplan vaststelt en het na vaststelling aan de inspecteur toezendt. Het schoolplan is 
daarom een wettelijk verplicht document en dus een bekostigingsvoorwaarde.  
 
Doel 
Het schoolplan 2015-2019 is ons beleidsplan voor de komende vier jaar. Het geeft antwoord 
op twee belangrijke vragen: 
- Waar staan we nu als school? 
- Waar willen we naar toe met onze school? 
Daarmee is duidelijk dat ons schoolplan het beleidsdocument bij uitstek is voor de sturing van 
onze schoolontwikkeling op de middellange termijn. 
 
Functie 
Het schoolplan is een richtinggevend document dat aangeeft waar de school (voor) staat, 
waar ze naar toe wil, hoe ze dat wil bereiken en welke middelen daarvoor worden ingezet. De 
doelen en beleidsvoornemens zijn algemeen geformuleerd. De vertaling in operationele 
doelen en concreet uitgewerkte acties vindt plaats in het schooljaarplan dat per cursusjaar 
wordt opgesteld en verantwoord wordt in het schooljaarverslag. 
  
Totstandkoming en tijdpad 
Dit schoolplan is tot stand gekomen in het schooljaar 2014-2015 in samenwerking met team, 
kinderen en ouders van de Katholieke Jenaplanschool St. Franciscus. 
 
Voor het opstellen van het schoolplan is gebruik gemaakt van een aantal documenten en 
instrumenten: 

 Tevredenheidonderzoek onder ouders (november 2014) 

 Tevredenheidonderzoek onder medewerkers (november 2014) 

 Tevredenheidonderzoek onder leerlingen (november 2014) 

 Evaluatie van de jaarplannen van de schooljaren 2010-2011 t/m 2013-2014 

 RI&E; QuickScan welzijn Personeel 

 Strategisch Beleidsplan SKO “Kinderen laten leren” 
 
In dit schoolplan (Plan) geven we aan op welke wijze wij onze doelstellingen gaan realiseren 
(Do). De voortgang zullen we jaarlijks evalueren (Check). De evaluatie kan leiden tot het 
aanpassen van het plan (Act). Het uitwerken van de activiteiten doen we met behulp van 
actie-plannen. De resultaten leggen we vast (Borgen).  
Op deze wijze kunnen wij cyclisch onze resultaten verbeteren. Dit doen wij door middel van 
een jaarlijkse cyclus, als ook door een vierjarige cyclus.  
Na vier jaar, bekijken we opnieuw waar we staan (Check) en maken wij de aanzet voor het 
nieuwe schoolplan.  
 
Hiermee maakt het schoolplan deel uit van de kwaliteitscyclus die op de St. Franciscusschool 
wordt gehanteerd. Deze kwaliteitscyclus kent een vierjarige (schoolplanperiode) en een 
eenjarige (jaarplanperiode) variant. 
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Voor het opstellen van het Schoolprofiel en het Zelfevaluatierapport is gebruik gemaakt van 
het INK-model: 
 
Ook voor het opstellen van het schoolplan 2015-2019 zal dit model leidend zijn. Het 
schoolplan kent hiermee de volgende hoofdstukken: 

 Visie en beleid 

 Leiderschap en management 

 Personeel 

 Cultuur en klimaat 

 Middelen en voorzieningen 

 Management van onderwijsprocessen en ondersteunende processen 

 Resultaatgebieden 
 
Ieder hoofdstuk voorziet in een beschrijving van de school met betrekking tot het betreffende 
domein. Vervolgens wordt voor ieder domein de ambitie weergegeven en worden op grond 
van de eerdergenoemde documenten aandachts- en verbeterpunten verwoord in de vorm van  
beleidsvoornemens voor de periode 2015-2019. Alle beleidsvoornemens worden in een 
meerjarenplanning samengevoegd (zie bijlage: “Meerjarenplanning 2015-2019”). 
Uit deze meerjarenplanning worden de afzonderlijke jaarplannen samengesteld. In de 
jaarplannen worden de beleidsvoornemens uitgewerkt door middel van de Demingcircel (plan-
do-check-act). 
 



5 
 

Schoolplan 2015-2019  St. Franciscus 
  De Boomhut 

 

 

 
 
Deel 1 van dit schoolplan heeft betrekking op het schoolniveau.  
Deel 2 van dit plan heeft betrekking op stichtingsniveau.  
 
Het schoolplan heeft de instemming van de MR (deel 1) en de GMR (deel 2) en is vastgesteld 
door het bevoegd gezag.  
 
 
Karin Hemel         Annelies Verbeek  
Directeur                   College van Bestuur 
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Inleiding 
 
De Katholieke Jenaplanschool St. Franciscus is gestart op 1 augustus 1963 in Nunspeet. We 
werken met ingang van augustus 2015 met 9 stamgroepen die als volgt ingedeeld zijn: 

 1 peutergroep 
 2 onderbouwstamgroepen 1/2 
 3 middenbouwstamgroepen 3/4/5 
 3 bovenbouwstamgroepen 6/7/8 
 1 bovenbouwstamgroep 7/8 

De school is gelegen aan de Berenbosweg, vlakbij het centrum van Nunspeet. Andere 
gegevens, zoals de personeelssamenstelling, de namen van directie en stamgroepleid(st)ers 
worden jaarlijks op de jaarkalender vermeld. 
 
De peuterspeelzaal De Boomhut maakt integraal deel uit van onze school. Op dit moment is 
de peuterspeelzaal vier ochtenden per week open. Twee volledig geschoolde medewerkers 
leiden de Boomhut. Tijdens deze schoolplanperiode streven wij ernaar om de peuterspeelzaal 
die plek binnen onze school te geven zodat er een doorgaande lijn ontstaat waarbij op deze 
locatie onderwijs gegeven wordt van 2 tot 12 jaar. Het feit dat de peuterspeelzaal binnen onze 
scholengroep is opgenomen maakt de samenwerking natuurlijker, maar stelt wel een aantal 
uitdagingen die wij graag aan willen gaan. Dit geschreven schoolplan is vooral geschreven 
vanuit het gezichtspunt van de Sint Franciscusschool. Het volgende schoolplan (2019-2023) 
wordt een gezamenlijk plan, waarschijnlijk geen schoolplan, maar een ondernemingsplan. 
 
Alle gezindten zijn welkom op onze school. Wij gaan uit van een gelijkwaardigheid van 
verschillende geloofsopvattingen. De St. Franciscusschool werkt in de geest zoals deze ook 
bij het SKO Flevoland en Veluwe gedeelte is verwoord, zie deel II en geeft daar vorm aan op 
eigen schoolniveau. 
 
Wij geloven dat een jenaplanschool een oefenplaats is voor een betere samenleving. 
Natuurlijk gelden de wettelijke voorgeschreven kerndoelen voor ons, maar wij willen meer! 
Een jenaplanschool wil nadrukkelijk een pedagogische school zijn waar de opvoeding in het 
onderwijs centraal staat. Daarbij is het unieke kind met zijn of haar specifieke talenten 
principieel het uitgangspunt. Al die talenten wil de jenaplanschool ontwikkelen. Op een 
jenaplanschool haalt elk kind het beste uit zichzelf, maar niet alleen voor zichzelf. Kinderen 
leren op een jenaplanschool samenwerken om later in de samenleving mee te kunnen 
bouwen aan een vreedzame democratische maatschappij. Samen bereik je meer dan alleen. 
Het geheel is dus meer dan de som der delen. Om dit te kunnen bereiken is nodig dat 
kinderen onder andere ook leren communiceren, ondernemen, plannen, creëren, reflecteren, 
presenteren, verantwoorden. Zo wordt samenwerken…..oefenen in samenleven. Dat maakt 
een school en later een sterk land. 
Wij willen ondernemende mensen, die kunnen plannen en samenwerken, mensen die iets 
kunnen creëren en dat kunnen presenteren. Ze moeten na kunnen denken over hun inbreng, 
kunnen reflecteren en ze moeten verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen.   
Ons pedagogische klimaat is gericht op omgaan met verschillen. Verschillen in leeftijd, 
verschillen in talenten maar ook verschillen in achtergronden. Via projecten, via 
kringgesprekken, via wereldoriëntatie en via de vieringen willen wij de kinderen van de St. 
Franciscusschool kennis laten maken met andere culturen. Wij willen op deze wijze begrip en 
respect voor andere gewoontes en tradities bij de kinderen tot stand brengen.  
De school valt onder de Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKO) (zie 
deel 2 van dit schoolplan). De SKO Flevoland en Veluwe omvat 27 katholieke scholen in 
Flevoland en Gelderland. 
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Leerling- en ouderpopulatie 
Op de laatste teldatum (1 oktober 2014) stonden 209 kinderen op onze school ingeschreven. 
De kinderen van onze school komen uit alle wijken van Nunspeet, maar ook uit de omliggende 
dorpen. Ons leerlinggewicht loopt sinds een aantal jaren wat omhoog en ligt nu rond de 5%. 
Het leerlingaantal is de laatste jaren wat gedaald conform de landelijke verwachting. De 
samen-stelling van de leerlingpopulatie laat een beeld zien waarin wij te maken krijgen met 
wat meer kinderen met een leerlinggewicht. Het opleidingsniveau van de ouders laat een 
steeds grotere diversiteit zien. 
  
Om de inhoud van burgerschap en sociale integratie te beschrijven onderscheiden we binnen 
de onderwijsleergebieden zes categorieën waarin burgerschapsvorming en sociale integratie 
duidelijk naar voren komen: 

 sociale vaardigheden                       

 democratische vorming 

 gedrags- en omgangsregels              

 kennismaken met andere culturen 

 basiswaarden                                 

 veiligheid 
 
In een van de volgende hoofdstukken van dit schoolplan worden de zes categorieën nader 
uitgewerkt. 
 
Stamgroep 
Een stamgroep is een andere groepering dan een klas. Een klas is een groep kinderen, van 
meestal (ongeveer) dezelfde leeftijd, die dezelfde leerstof krijgt aangeboden. In een 
stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden, met verschillende vorderingen in de 
leerstof. Omdat wij in ons onderwijs juist willen uitgaan van de verschillen in ontwikkeling, 
doen we dat bewust. Het zit ook het dichtst bij de natuurlijke situaties die het kind gewend is: 
denk aan het gezin en spelen op straat. Tijdens hun basisschooltijd zitten kinderen in drie 
stamgroepen: 
 
onderbouw: jaargroepen 1/2 
middenbouw: jaargroepen 3/4/5  
bovenbouw: jaargroepen 6/7/8 
 
Alle Jenaplanscholen werken met stamgroepen. In een stamgroep zitten kinderen van 
verschillende leeftijden (twee of drie verschillende leerjaren). Dit is een bewuste keuze omdat 
wij het belangrijk vinden dat kinderen leren omgaan met verschillen, dat ieder kind 
verschillend kan en mag zijn en dat kinderen leren van verschillen. Het gaat hier dus 
nadrukkelijk niet om combinatiegroepen (sommige, niet-jenaplanscholen kiezen daar soms 
vanuit organisatorische redenen voor). Oudste kinderen in een stamgroep kunnen jongste 
kinderen helpen, een kind heeft ieder jaar een andere plaats en rol in de sociale context; het 
ene jaar behoor je tot de jongsten, het jaar daarop ben je middelste en het derde jaar ben je 
oudste in een groep. Kinderen die soms kiezen voor sociale contacten met oudere of juist 
jongere kinderen hebben deze mogelijkheid, etc. Wij denken dat we kinderen op deze wijze 
een rijkere sociale omgeving bieden waarbij ieder kind meer de mogelijkheid heeft om zich op 
eigen unieke wijze te ontwikkelen. 
 
Stamgroepleid(st)er 
Op onze school spreken we over stamgroepleid(st)ers i.p.v. groepsleerkrachten.  
 
Wereldoriëntatie / stamgroepwerk 
Stamgroepwerk vinden wij een betere term dan wereldoriëntatie. Met stamgroepwerk 
bedoelen wij het werken van de hele stamgroep aan een thema waarover de groep meer wil 
weten. Individueel of in groepen wordt het thema verder uitgewerkt. In stamgroepwerk passen 
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kinderen toe wat ze tijdens cursussen (instructielessen) hebben geleerd. Stamgroepwerk is 
dus meer dan alleen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en kennis op de natuur, vakken 
die vaak gezien worden als wereldoriëntatie. 
 
Samenstelling team 
Het team van de St. Franciscusschool bestaat uit 1 directeur, 1 adjunct-directeur, 1 IB-er, 2 
stamgroepleiders en 10 stamgroepleidsters, 1 onderwijsassistent en 2 pedagogisch mede-
werkers (peuterspeelzaal). Een aantal werkt fulltime en anderen in deeltijd. De namen vindt u 
elk jaar op de jaarkalender. 
 

Per 1-10-2010 MT OP OOP Deeltijders Voltijd M V 

60 jaar en ouder  3  1 2  3 

Tussen 56 en 60 jaar 1 1  1 1  2 

Tussen 45 en 55 jaar 1 3 2 5 1 1 5 

Tussen 35 en 44 jaar  1 1 2   2 

Tussen 25 en 34 jaar  4  3 1 1 3 

Jonger dan 24 jaar  1  1   1 

Totaal 2 13 3 13 5 2 16 

 
Onze school is een van de 27 scholen van de Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland 
Veluwe. Meer informatie hierover kunt u lezen in deel 2 van dit schoolplan. 
 

 
Schoolgegevens:   Katholieke Jenaplanschool St. Franciscus 
     Brinnummer 07UG 
     Administratienummer 40950 
 
Directeur:    Mevr. K.M.C. (Karin) Hemel 
 
Adresgegevens:   Berenbosweg 25 
     8071 DX  Nunspeet 
     Postbus 73 
     8070 AB  Nunspeet 
     Tel. 0341 252261 
 
Contact school:   Website:  www.franciscus-nunspeet.nl 
     E-mail: dir.franciscus@skofv.nl 
     info@franciscus-nunspeet.nl 
 
Bevoegd gezag:   Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe 
     Postbus 608 
     8200 AP  Lelystad 
 
Contactpersoon:   Mevr. A. Verbeek 
 
Contact bevoegd gezag:  Tel. 0320 225040 
     Website:  www.skofv.nl 
     E-mail: secretariaat@skofv.nl 
 
 
 
 
 
  

http://www.franciscus-nunspeet.nl/
mailto:dir.franciscus@skofv.nl
mailto:info@franciscus-nunspeet.nl
http://www.skofv.nl/
mailto:secretariaat@skofv.nl
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HOOFDSTUK 1: VISIE EN BELEID 
 
1.1 Missie en visie 
Het is van groot belang dat het onderwijsconcept van de school voor iedereen die met de 
school te maken heeft of krijgt, helder is. De missie van de school betekent voor ons: 
“Datgene waar we voor staan.” De visie van de school betekent voor ons: “Datgene waar we 
voor gaan.” 
Onderwijs en dus ook onze school is altijd in beweging en op zoek naar verbetering. De visie 
van onze school is enerzijds het consolideren van ons concept, maar anderzijds ook het 
verbeteren van het concept. De verbeteringen die we de komende jaren willen doorvoeren 
staan dus in dit schoolplan. 
 
Doelstellingen van de school worden bepaald door: 
Wet PO en Kerndoelen 
De Wet op het Primair Onderwijs geeft in artikel 12 informatie over het schoolplan en laat ons 
de basiseisen zien waaraan de scholen dienen te voldoen. 
http://www.st-ab.nl/wetten/0725_Wet_op_het_primair_onderwijs_WPO.htm   
 
De SLO heeft in opdracht van het Ministerie van OCW tussendoelen en leerlijnen ontwikkeld. 
Met ingang van het schooljaar 2009-2010 zijn deze kerndoelen volledig ingevoerd binnen de 
basisscholen. Het zijn 58 kerndoelen. Deze doelen zijn geformuleerd voor grotere 
leergebieden, zoals: de talen, rekenen/wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, 
kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. Bij elk leergebied worden de kerndoelen 
voorafgegaan door een karakteristiek van dat gebied. In die karakteristiek staat beschreven 
waarop het leergebied zich richt. Op 1 december 2012 is er gekozen voor een aanvulling op 
kerndoel 38. Het respectvol omgaan met verschillen in opvattingen vormt hierbij een 
aanknopingspunt. Met de aanpassing wordt aandacht beoogd voor en respectvol omgaan met 
seksualiteit en om seksuele diversiteit op alle scholen te verankeren. 

 
Schoolvisie 
De St. Franciscusschool is een jenaplanschool “waar je leert samenleven” in 3-jarige stam-
groepen. Daarbij is het unieke kind met zijn of haar specifieke talenten principieel het 
uitgangspunt. Op een jenaplanschool haalt het kind het beste uit zichzelf, maar niet alleen 
voor zichzelf. Naast rekenen, taal en spelling leren kinderen samenwerken om later in de 
samenleving mee te kunnen bouwen aan een vreedzame democratische maatschappij. 
Samen bereik je meer dan alleen. Het geheel is dus meer dan de som der delen. Om dat te 
kunnen bereiken is nodig dat kinderen onder andere leren communiceren, ondernemen, 
plannen, creëren, reflecteren, presenteren en verantwoorden.  
 

 

http://www.st-ab.nl/wetten/0725_Wet_op_het_primair_onderwijs_WPO.htm
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Onze school is een gemeenschap waarin wij het belangrijk vinden dat een kind zich veilig 
voelt en daarbinnen zijn talenten optimaal kan ontwikkelen. Zelfstandig kunnen werken en 
verantwoordelijkheid leren dragen zijn belangrijke pijlers. Veranderde eisen vanuit de overheid 
en de diverse instroom van kinderen hebben wel invloed op ons onderwijs, maar niet op de 
kwaliteit. Met goede interventies waarborgen wij de kwaliteit van ons Jenaplanonderwijs. Wij 
concentreren ons op de Jenaplan kernkwaliteiten, zodat het vakmanschap van de 
stamgroepsleider nog meer zichtbaar zal worden en de kinderen nog meer leren reflecteren 
op zichzelf, op de ander en op de buitenwereld. Op de St. Franciscusschool is het voor 
kinderen, stamgroepsleid(st)ers en ouders goed toeven. Wereldoriëntatie (beter 
stamgroepwerk) is een belangrijke kern in ons Jenaplanonderwijs. Kennis en vaardigheden 
zijn nodig om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Het verwerven hiervan doen 
wij veelvuldig in projecten. Naast dit leren en werken  willen we ook leren leven: emoties delen 
en je talenten laten zien in de vieringen. Vieringen zijn bij ons vaak een hoogtepunt voor 
zowel, kind, ouder als stamgroepsleid(st)er. 
 
In de school worden veranderingen en verbeteringen gezien als een nooit eindigend proces. 
Dit proces wordt gestuurd door een consequente wisselwerking tussen doen en denken. We 
zijn een gekwalificeerde erkende Jenaplanschool. 
Voor meer informatie: www.jenaplan.nl  
Natuurlijk gelden de wettelijk voorgeschreven kerndoelen ook voor Jenaplanscholen, maar wij 
willen meer! Een Jenaplanschool moet een meerwaarde hebben en die meerwaarde moet 
voor iedereen helder zijn. Daarom zijn zeven Jenaplanessenties opgesteld: 

1. Ondernemen 
2. Plannen 
3. Samenwerken 
4. Creëren 
5. Presenteren 
6. Reflecteren 
7. Verantwoorden 

(Bron: “Jenaplan, een school waar je leert samenleven”) 

 

http://www.jenaplan.nl/
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Relatie 

Kinderen hebben het aangeboren verlangen om 'er bij te willen horen'. Hoe klein kinderen ook 
zijn, zelfs de pasgeborenen, zij zoeken contact met hun opvoeders. Al heel jong reageren ze 
op de stemming van de opvoeders, die ze aflezen van hun gezicht. Ze worden onrustig als de 
opvoeder onrustig is. Zelfs kinderen van anderhalf jaar voelen niet alleen de stemming aan 
waarin hun opvoeder verkeert, maar proberen deze al 'ten goede te wenden', als die 
stemming bijvoorbeeld boos of verdrietig is. Dat doen zij door zich sociaal wenselijk te 
gedragen (stil zijn, lachen). Zij zoeken ook contact met leeftijdgenootjes en houden dat in 
stand. Als er conflicten zijn, zijn die meestal maar van korte duur. Zij zoeken daarna weer snel 
contact en zijn dan alles weer vergeten. Het spel gaat gewoon verder! En ze genieten 
daarvan. Die behoefte aan relatie krijgen kinderen uit zichzelf. Ze leren van hun opvoeders en 
andere kinderen sociaal gedrag, en ze ontwikkelen gevoelens van saamhorigheid. 
 
Wij willen van onze kinderen positieve, weerbare mensen maken die een positief kritische kijk 
op de hen omringende samenleving hebben. Het kind moet zich geaccepteerd voelen door 
medeleerlingen en stamgroepleid(st)ers met al zijn mogelijkheden, eigenaardigheden en 
beperkingen. We streven ernaar een sfeer te scheppen van veiligheid, vertrouwen en 
gezelligheid. Die sfeer is ook de basis voor een leef- en werksituatie waar men respect en 
aandacht heeft voor elkaar. 

 
Een goed pedagogisch klimaat is voorwaarde tot leren. Alle teamleden van de school zijn 
gecertificeerde Kanjertrainers. De kanjertraining is geïntegreerd in het totale onderwijs op de 
school. Het belangrijkste doel van deze Kanjermethode is dat een kind positief over zichzelf 
en de ander leert denken. Kinderen zijn nieuwsgierig. Ze willen ontdekken, leren. Dit gaat 
spelenderwijs, alleen, met andere kinderen of met de stamgroepleid(st)er. Binnen een goed 
pedagogisch klimaat krijgt het kind alle kans zich optimaal te ontwikkelen. Een goed 
pedagogisch klimaat heeft positieve invloed op het gedrag van het kind en is ook van invloed 
op het behalen van goede leerresultaten.  
 

 
De Kanjertraining heeft als doel dat het individuele kind zich gesterkt voelt, een reëel 
zelfbeeld ontwikkelt, zelfvertrouwen heeft, grip heeft op sociale situaties en zijn/haar 
gevoelens kan uiten. Het werken in groepen heeft hierbij een gezonde wisselwerking. 
In de training leren de kinderen onderscheid te maken in manieren van reageren. De 

wijze waarop kinderen reageren heeft te maken met hun zelfbeeld en hun opvattingen over de 
buitenwereld.  
 
Op school gelden de volgende Kanjerafspraken:  
 

We vertrouwen elkaar 
 

We werken samen 
 

We hebben plezier 
 

We doen mee 
 

We helpen elkaar 
 
Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van verschillende dierfiguren. De dierfiguren zijn 
vergelijkingen van gedrag. Zo kan men zich gedragen als: 
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Het aapje. Deze probeert 
contact te krijgen door met 
de pestvogel mee te doen 
en overal een grapje van te 
maken. Het aapje neemt 
niets en niemand serieus. 

 

Het konijn. Deze denkt dat 
hij minder waard is dan 
anderen, is vaak bang en 
heeft last van faalangst.  
 

 

 
De pestvogel. Deze vindt 
zichzelf geweldig; alle 
anderen deugen niet en hij 
bepaalt zelf wel wat hij 
doet. 
 

 

 
De tijger. Dit is een Kanjer. 
Een kind dat assertief 
maar niet agressief is en 
zich in allerlei situaties 
goed weet te handhaven, 
is een tijger.  
 

 
De Kanjerlessen zijn duidelijk, verhelderend en helpen de kinderen een keuze te maken in 
hun gedrag. Ze gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en 
probleemoplossend gericht. In de training wordt het Kanjergevoel ontwikkeld:  
 

Hier ben ik en het is goed dat ik er ben, er zijn mensen die van mij houden. 
 
Kenmerken van een klassenklimaat dat pestgedrag voorkomt:  

 De stamgroepleider geeft ruimte voor het uiten van zowel positieve als negatieve 
gevoelens.  

 De stamgroepleider let meer op dingen die goed gaan en benoemt deze, dan op 
dingen die verkeerd gaan. 

 Kritiek wordt niet vermeden maar wordt zonder negatieve, emotionele lading gegeven. 
Dus geen persoonlijke aanval, maar gericht op gedrag. 

 Kinderen krijgen geen "etiketje" opgeplakt. 
 Er is geen grote prestatiedruk en onderlinge competitie. 
 De stamgroepleider creëert situaties waarin kinderen kunnen samenwerken.  

Het houden van een voor- en nagesprek speelt bij al deze processen een belangrijke rol.  
 

Autonomie 
Kinderen hebben een aangeboren verlangen naar en mogelijkheid tot autonomie. Autonomie 
is een moeilijk begrip. Het betekent zoveel als in staat zijn, en bereid zijn, om als zelfstandig 
individu beslissingen te nemen, daarnaar te handelen, en daar ook de verantwoordelijkheid 
voor nemen,  dit alles in relatie tot de omgeving waarin de persoon is. Een opvallend aspect 
van autonoom zijn, is de zelfsturing. In interactie met de opvoeders ontwikkelt de behoefte aan 
autonomie zich tot een wezenlijke kracht om sturing te geven aan het ontwikkelproces.  
De behoefte aan relatie en de behoefte aan betekenisverlening komt pas echt tot ontplooiing 
als een kind vanuit zichzelf de kansen kan grijpen die daartoe door anderen geboden worden. 
Dat is het uitgangspunt van autonomie. Wij zeggen ook wel: kinderen zijn de eigenaars van 
hun eigen ontwikkel- en leerprocessen. Kinderen laten zich geen relaties en betekenissen 
'aanpraten'. Ze leren pas echt wat in relaties en betekenissen als ze daar zelf actief aan deel 
kunnen nemen. Kinderen kunnen overdonderd worden door goedbedoelende volwassenen, 
die hen bij de hand nemen en dingen voor ze doen.  
Ontwikkeling vindt pas plaats als het initiatief om de volgende stap te zetten bij het kind zelf 
ligt. Deze behoefte aan autonomie, met daarin de behoefte aan zelfsturing, is van groot 
belang voor de motivatie om te leren. Pedagogisch is het een kostbaar aangrijpingspunt om 
gevoelens van verantwoordelijkheid te ontwikkelen. Als je als kind mag leren je eigen keuzes 
te maken, daarbij rekening houdend met anderen, dan is dat een belangrijke bijdrage aan de 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 

http://www.kanjertrainingoverijssel.nl/aapje.htm
http://www.kanjertrainingoverijssel.nl/konijn.htm
http://www.kanjertrainingoverijssel.nl/pestvogel.htm
http://www.kanjertrainingoverijssel.nl/tijger.htm
http://www.kanjertrainingoverijssel.nl/aapje.htm
http://www.kanjertrainingoverijssel.nl/konijn.htm
http://www.kanjertrainingoverijssel.nl/pestvogel.htm
http://www.kanjertrainingoverijssel.nl/tijger.htm
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Om tot ontwikkeling te komen heeft een kind opvoeders nodig, met wie het een veilige relatie 
heeft. Veiligheid wordt bereikt als de opvoeder aanvoelt en begrijpt (sensitiviteit) wat een kind 
op een bepaald moment nodig heeft en daar dan ook in voorziet (responsiviteit). 
Daarnaast heeft een kind een rijke omgeving nodig waarin het naar hartenlust kan 
experimenteren en zijn ervaringen kan delen met belangrijke anderen, zoals de leerkracht en 
kinderen uit de groep. 
Het is verder van belang dat kinderen een bepaalde mate van continuïteit ervaren in de 
mogelijkheid om relaties aan te gaan, de omgeving te ontdekken en initiatieven te ontplooien. 
Dit betekent ook dat hun (verschillende) opvoeders het met elkaar eens zijn over belangrijke 
zaken in de opvoeding en educatie. 
 
Ieder kind moet zich op zijn/haar eigen wijze kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig persoon. 
Zelfstandigheid ervaren onze kinderen o.a. doordat er in school een didactische sfeer wordt 
nagestreefd, waarbinnen zij in overleg en onder eigen verantwoordelijkheid taken op zich 
nemen. Als kinderen zelfstandig kunnen werken, dan leren ze: 

 Omgaan met uitgestelde aandacht krijgen van de stamgroepleid(st)er. 
 Zelf naar oplossingen zoeken in plaats van bij de stamgroepleid(st)er komen. 
 Elkaar helpen. 
 In eigen tempo hun werk doen. 
 Voldoening krijgen in eigen gevonden oplossingen. 
 Na te denken over hun werkhouding en aanpak. 

 
Als kinderen zelfstandig werken dan kan de stamgroepleid(st)er: 

 Observeren; 
 Aandacht geven aan kinderen die dat nodig hebben; 
 Kinderen stimuleren hun eigen problemen op te lossen; 
 Kinderen stimuleren met andere kinderen oplossingen te zoeken; 
 Extra aandacht geven aan het gebruik van leerstrategieën. 

 
Zorg en begeleiding 
Het zorgsysteem van de school is professioneel opgezet. Naast het regelmatig toetsen van 
voortgang en vorderingen wordt er gezamenlijk geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Alle 
processen en het bijhouden van de data worden schriftelijk gedocumenteerd.   
Er is een intern begeleider werkzaam op de St. Franciscus. Zij stuurt de stamgroepleid(st)ers 
aan en begeleidt ze bij het werken met de zorg in de groepen. Dit gebeurt o.a. door het 
werken met (groeps)plannen. Op de St. Franciscusschool is het streven om de (extra) zorg 
zoveel mogelijk in de groep aan te bieden. Zie verder zorgplan. 
 
Ouders 
De communicatie van de St. Franciscusschool is naar buiten gericht: open en helder, 
laagdrempelig en uitnodigend voor ouders en kinderen. Directie, team, ouders en kinderen 
dragen ten aanzien van het bovenstaande een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
Team en ouders zoeken gezamenlijk naar de juiste wijze van aanpak van:  

 ethische ontwikkeling: het aanleren van normen en waarden  
 creatieve ontwikkeling: het stimuleren van de aanwezige kwaliteiten en talenten  
 cognitieve ontwikkeling: het aanleren en eigen maken van instrumentele 

basisvaardigheden waaronder lezen, rekenen en schrijven  
 sociaal- emotionele ontwikkeling: het goed leren omgaan met jezelf en met de ander  

 
Ouders willen wij zien als partners en wij zijn van mening dat wederzijdse openheid naar 
elkaar van groot belang is. We mogen vragen stellen bij het handelen van ouders, maar ook 
omgekeerd. Een goede communicatie is gebaseerd op een vertrouwen dat alleen vorm kan 
krijgen door over en weer een open houding aan te nemen. De toekomst vraagt om steeds 
meer samenwerken. 
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1.2 Beleidsvorming 
Het managementmodel dat ten grondslag ligt aan besturing van de school is het INK-model. 
Dit model onderscheidt twee soorten domeinen, namelijk organisatiegebieden en 
resultaatgebieden. In de organisatiegebieden wordt het functioneren van de school 
beschreven. In de resultaatgebieden worden de daarmee behaalde resultaten aangegeven. 
De samenhang tussen ‘resultaat’ en ‘organisatie’ bepaalt de mate waarin wij als school in 
staat zijn om te leren, verbeteren en excelleren. 
Voortdurend verbeteren is de brandstof waarop een organisatie draait. In het INK-
management-model is de motor voor verandering de zogenoemde ‘plan-do-check-act’-cirkel. 
Deze cyclus is zowel uit te voeren in een 4-jarige vorm als in een 1-jarige vorm.  
 
Eens in de vier jaar vindt een grondige positiebepaling plaats, waarin wij met behulp van 
diverse instrumenten meten en evalueren hoe wij er als organisatie voor staan. Dit betekent 
dat wij de stand van zaken vaststellen met betrekking tot alle prestatie-indicatoren uit het 
schoolprofiel (voor de Scholengroep SKO is dit het stichtingsprofiel). Op basis van deze 
evaluatie wordt het schoolplan opgesteld (voor SKO is dit het strategisch beleidsplan). We 
beschrijven waar we staan, waar we naartoe willen in de komende 4 jaren en in grote lijnen 
hoe we dat willen realiseren. Hierin staan dus streefdoelen op middellange termijn voor alle 
INK-domeinen. 
Op basis van de evaluatiegegevens en de streefdoelen uit het schoolplan worden concrete 
actieplannen opgesteld. 
 
1.3 Omgevings- en toekomstgerichtheid 
Passend onderwijs  

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra 
ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat 
zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. 
Zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en 
doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het 
speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig 
hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs. 
Passend onderwijs legt zorgplicht bij de scholen. De Wet passend onderwijs is op 9 oktober 
2012 aangenomen door de Eerste Kamer. Vanaf 1 augustus 2014, hebben scholen een 
zorgplicht. Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn om elk kind een goede 
onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te 
kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale 
samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over 
de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. 
Bron: www.passendonderwijs.nl  
 
Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, zelf op zoek 
naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school 
van hun keuze, en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden.  
Kan de school waar de leerling is aangemeld niet zelf in de benodigde onderwijs-
ondersteuning voorzien, dan is het de verantwoordelijkheid van de school om (binnen het 
samenwerkingsverband) een school te vinden die wel een passend aanbod kan doen. Is het 
niet haalbaar om de leerling binnen het regulier onderwijs te plaatsen, dan kan een aanbod op 
het (voortgezet) speciaal onderwijs worden gedaan. 
De belangrijkste wetten die aan passend onderwijs zijn gerelateerd, zijn de Wet gelijke 
behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en de Wet kwaliteit (v)so. Ook de 
Wet op de jeugdzorg is van belang voor passend onderwijs. De nieuwe Jeugdwet is per 1 
januari 2015 ingegaan 
 

http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.hermanbroerenschool.nu/nieuws/handige-links&ei=P2baVIngKMWuPJm1gHA&bvm=bv.85464276,d.ZWU&psig=AFQjCNEUnjyf5Z3ggB5aNin2Od9VXU6C2A&ust=1423685513382471


15 
 

Schoolplan 2015-2019  St. Franciscus 
  De Boomhut 

 

Tijdens schooljaar 2014-2015 is de zorgplicht ingevoerd en is de landelijke indicatiestelling 
vervallen. Samenwerkingsverbanden worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
taken, waaronder de (toewijzing van) ondersteuning. De middelen voor ambulante begeleiding 
gaan vanaf het schooljaar 2014-2015 naar de (v)so-scholen, tenzij het nieuwe 
samenwerkingsverband afspraken heeft gemaakt over de overname van personeel (opting 
out).  
Middelen voor lichte ondersteuning gaan naar het samenwerkingsverband passend onderwijs. 
Voor het primair onderwijs zijn dat middelen van het huidige WSNS-beleid. Het 
samenwerkingsverband (Onderwijszorgkoepel Noord Veluwe) sluist die gelden door naar de 
besturen die het ter beschikking geeft van de scholen. 
 
Inspectietoezicht  

Sinds het begin van de jaren negentig beschrijft de Inspectie van het Onderwijs de wijze 
waarop zij haar toezicht vorm en inhoud geeft in het toezichtkader. Zo’n toezichtkader is 
bedoeld om de eenheid van handelen van inspecteurs te bevorderen. Het maakt het handelen 
van de inspectie transparant voor betrokkenen en belanghebbenden. 
 
Aanpassingen van het toezichtkader 
De toezichtkaders PO (2005) en VO (2006) zijn geïntegreerd in één Toezichtkader PO/VO 
2009. In 2011 is het toezichtkader geactualiseerd:  
http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/Toezicht/Toezichtkaders   

De werkwijze van de inspectie; in het toezichtkader 2012 staat hoe de inspectie werkt, wat 
precies beoordeeld wordt en wanneer het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Zo weten 
scholen en besturen wat ze van (het toezicht van) de inspectie kunnen verwachten. 
http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Actueel_publicaties/2012/brochure-
toezichtkader-po-vo-2012.pdf  
 
Om alle scholen in Nederland te prikkelen om de kwaliteit van hun onderwijs verder te 
verhogen heeft de inspectie in april 2014 nog een aantal vernieuwingen doorgevoerd. De 
inspectie gaat meer rekening houden met de kwaliteitsverschillen tussen de scholen. 

1. Toezicht op en samenwerken met besturen;  
2. Differentiatie in oordelen 
3. Bestuur en management: visie en verantwoordelijkheden 

 
In de toekomst wordt niet alleen aandacht besteed aan scholen die hun onderwijskwaliteit 
moeten verbeteren, maar ook aan scholen waarvan de onderwijskwaliteit voldoende is maar 
beter kan. Het oordeel van de inspectie wordt gedifferentieerd. Bij gedifferentieerd toezicht 
spreekt de inspectie niet meer over basiskwaliteit, maar maken ze onderscheid tussen de 
scholen die ‘voldoende’ en ‘goed’ en/of via een andere weg ‘excellent’ zijn. 
 
In het kader van een periodiek kwaliteitsonderzoek bezocht de Inspectie van het Onderwijs de 
St. Franciscusschool in januari 2011. Op basis van dit schoolbezoek is een rapport opgesteld 
dat te lezen is op www.minocw.nl. Wat betreft het toezichtkader van de inspectie, is voor de 
St. Franciscusschool een basisarrangement vastgesteld. Dit betekent dat de school het 
vertrouwen heeft van de Inspectie van het Onderwijs. 
 
De centrale eindtoets PO vanaf 2016 
In het achtste schooljaar legt de leerling tussen 15 april en 15 mei een centrale eindtoets af. 
De centrale eindtoets kan op verschillende niveaus worden aangeboden. De centrale 
eindtoets meet kennis en vaardigheden van de leerling op het terrein van Nederlandse taal en 
rekenen en wiskunde. Het bevoegd gezag kan bij een leerling tevens de toets voor de 
kennisgebieden, genoemd in WPO, artikel 9, tweede lid, onderdelen a, b en c, afnemen. 
Indien een leerling is verhinderd de centrale eindtoets af te leggen, wordt de toets op een later 
moment alsnog afgenomen, tenzij dit voor de leerling om medische redenen onmogelijk is. 

http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/Toezicht/Toezichtkaders
http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Actueel_publicaties/2012/brochure-toezichtkader-po-vo-2012.pdf
http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Actueel_publicaties/2012/brochure-toezichtkader-po-vo-2012.pdf
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Ontwikkelingen vanuit de school / buurt 
Het beleid van het samenwerkingsverband is erop gericht dat alle leerlingen zoveel mogelijk 
binnen hun wijk regulier onderwijs moeten krijgen. Dat betekent dat er op wijk- en plaats- 
niveau een dekkend onderwijs aanbod moet komen en dit impliceert dat de scholen 
inhoudelijk tot samenwerking c.q. afstemming moeten komen om dit plan te realiseren.  
 
Ouderbetrokkenheid / Onderwijskundig Partnerschap 
Onderwijskundig partnerschap bestaat uit de samenwerking tussen ouders en school bij 
opvoedingsproblemen, door bijvoorbeeld af te stemmen over normen en waarden op school 
en thuis en door gedragsproblemen gezamenlijk aan te pakken. De samenwerking kan ook 
gericht zijn op het ondersteunen van het kind bij leerproblemen, door bijvoorbeeld ouders 
goed te informeren en in te schakelen bij het leerproces van hun kind. 
 
1.4 Beleidslijnen en indicatoren 
De basis voor alle beleidsvorming is het strategisch beleidsplan van de SKO; Scholengroep 
Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe. Hierin worden de ambities van de stichting 
beschreven, waaraan de St. Franciscusschool haar uitwerking geeft. 
Het strategisch plan van SKO heeft een achttal ontwikkelthema’s die de inhoudelijke rode 
draad vormen.  

1. Het onderwijsaanbod sluit aan op wat kinderen nodig hebben in hun ontwikkeling. 
2. Het onderwijs richt zich op leerbehoeftes van kinderen en de “21e century skills”. 
3. Elke leerkracht is vakman/vakvrouw en kan aansluiten bij de leerbehoefte van 

kinderen. 
4. Leerkrachten nemen verantwoordelijkheid voor het eigen vakmanschap. 
5. Kinderen leren in een uitdagende leeromgeving. 
6. Kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen. 
7. Er is een sterke en positieve verhouding met ouders. 
8. We denken groots en organiseren klein. 

 
Deze thema’s zullen inhoudelijk een uitwerking krijgen passend voor onze school.  
 
Huidige situatie 
Tijdens de vorige schoolplanperiode hebben wij de mogelijkheden onderzocht om vvto school 
te worden op het gebied van Engels. Gedurende het schooljaar 2014-2015 hebben wij daar 
begeleiding bij gehad vanuit de Marnix academie. De uitkomst was dat wij vanaf het 
schooljaar 2015-2016 Engels gaan invoeren in ons onderwijs vanaf groep 1. Niet via een 
methode, de methode wordt gebruikt als bronnenboek, maar vooral geïntegreerd binnen de 
thema’s waarmee wij werken.  
Sinds een paar jaar hebben wij een peuterspeelzaal in onze school en sinds 1 januari 2015 
maakt deze peuterspeelzaal De Boomhut deel uit van onze scholengroep SKO Flevoland en 
Veluwe onder een aparte stichting (Stichting KinderOpvang Flevoland en Veluwe). De 
komende jaren gaan wij werken aan de volledige integratie van De Boomhut binnen de 
jenaplanschool St. Franciscus en willen wij de mogelijkheden verder onderzoeken om te 
komen tot een IKC waarin ruimte zou kunnen zijn voor o.a. naschoolse activiteiten en een 
naschoolse opvang. 
Door krimp staan wij voor de uitdaging om ons onderwijs aan te passen. In de bovenbouw 
gaan wij werken met middaggroepen die groter zijn dan de ochtendgroepen en waarin er meer 
groepsdoorbroken gewerkt gaat worden en waar de kinderen ook ruimte krijgen om te werken 
aan zelfgekozen projecten die aansluiten op hun talenten en interesses. Een kans en een 
uitdaging die wij graag aangaan de komende schoolplanperiode. 
Vanuit de jenaplanvereniging kwamen de zeven essenties in beeld, essenties die ons zeer 
aanspraken en waar wij binnen ons onderwijs al gebruik van maakten, zij het niet constant. 
Het is wel een manier van werken die ons zeer aanspreekt en die wij graag de komende jaren 
willen inbouwen in ons stamgroepwerk. 
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Doelen visie en beleid 
 

Doel vvto Engels vanaf groep 1 

Indicator In elk planjaar 2015 tot en met 2018 wordt er gewerkt aan de uitwerking hiervan 
door het uitwerken van een aantal thema’s schoolbreed. 

Doel IKC neerzetten en evt uitbreiden met meer onderdelen 

Indicator Planjaar 2015 en 2016 verstevigen van de samenwerking en integratie van de PSZ 
De Boomhut binnen onze school. 
Planjaar 2017 en 2018 onderzoek naar uitbreiding door bijv. een naschoolse 
opvang en naschoolse activiteiten. 

Doel Groepsdoorbroken activiteiten gedurende de middagen 

Indicator Er vinden jaarlijks een zestal thema’s plaats waarbij kinderen de keuze hebben om 
te kiezen voor een project naar interesse en/of talent. Deze thema’s beslaan dan 
steeds een aantal weken. 

Doel Jenaplanessenties ondernemen, creëren en verantwoorden 

Indicator Tijdens de thema’s krijgen de essenties ondernemen, creëren en verantwoorden 
specifieke aandacht en worden plannen ontwikkeld om die essenties in te bedden 
in ons onderwijs. 
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HOOFDSTUK 2: LEIDERSCHAP EN MANAGEMENT 

 
2.1 Leiderschap 
Leidinggevenden op alle niveaus beleven spannende tijden. De eisen zijn hoog, soms 
tegenstrijdig en lijken bovendien steeds te veranderen met de tijdgeest. Gaat het om coachen 
en bezielen van medewerkers of om het bereiken van harde resultaten? Moet de leider 
dienstbaar of zichtbaar zijn? Wordt slagkracht op korte termijn, of duurzaamheid op lange 
termijn gevraagd? Leiderschap is een zoektocht, waarbij geen pasklare antwoorden 
voorhanden zijn. De praktijk is weerbarstig, de bestaande theorieën bieden maar ten dele 
houvast. 
 
Leiderschap gaat over de vraag of wij de goede dingen doen. De vraag die hierbij hoort is: 
kunnen we wat we doen beter of anders doen?  
De valkuil van leiderschap is het gelijk stellen ervan aan management. Leiding geven is 
management, maar geen leiderschap. Management gaat over 'de dingen goed doen', waar 
leiderschap gaat over 'de goede dingen doen'. Beiden zijn nodig voor een goede organisatie. 

 

 

Leiderschap is de houding en het gedrag van al 
die mensen binnen de school die een 
richtinggevende verantwoordelijkheid hebben 
voor anderen binnen die organisatie. Daartoe 
behoort dus de topman van een organisatie, 
maar ook alle andere managers, groepsleiders 
enzovoort. Met elkaar zijn zij het die de 
inspirerende en drijvende kracht zijn achter het 
continue verbeteren dat uiteindelijk moet leiden 
tot een excellente organisatie. 
 
Samen werken op basis van gelijkwaardigheid en 
vertrouwen is het uitgangspunt.  
Er is niet slechts een dominante waarheid maar 
er zijn meerdere gelijkwaardige. Diversiteit is een 
voordeel. De Jenaplanuitgangspunten gelden niet 
alleen voor stamgroepleiders maar voor de totale 

organisatie. Onderwijs is teamsport. Daarin heb je verschillende verantwoordelijkheden en 
verschillende kwaliteiten, maar niemand kan het alleen. Je hebt een coach nodig, een 
aanvoerder, een scheidsrechter, accommodatie, kortom een team bestaat uit verschillende 
spelers met verschillende rollen die niet zonder elkaar kunnen. Dit is belangrijk in verband met 
de doorgaande leerlijnen.  
Professionalisering is hierbij onontbeerlijk. Het lerend vermogen van de stamgroepleiders en 
de directie, kortom het team, moet vanzelfsprekend zijn. Het is niet erg iets niet te weten, 
maar het is wel erg als je erin berust. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de St. 
Franciscusschool. Om samen succesvol te kunnen zijn, moet aan een aantal voorwaarden 
worden voldaan: 

 
Schoolleidersregister 
Alle schoolleiders binnen de SKO moeten zijn geregistreerd bij het Schoolleidersregister. De 
Stichting Schoolleidersregister PO is opgericht om het beroep van schoolleider in het primair 
onderwijs te versterken, verder te professionaliseren en om schoolleiders daarbij op verschil-
lende manieren te faciliteren. Altijd samen met de beroepsgroep, op basis van bestaande 
kennis en goede voorbeelden uit de praktijk. Schoolleidersregister PO heeft als taak het 
bewaken, stimuleren en borgen van de kwaliteit van schoolleiders. Schoolleidersregister wil de 
beroepsgroep versterken en verdere professionalisering stimuleren. 
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De beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs rust op een stevig weten-
schappelijk fundament en er is consensus over bereikt met het werkveld in de volle breedte. 
De beroepsstandaard voor schoolleiders in het po is gebaseerd op de bestaande beroeps-
profielen. Deze zijn bekeken in het perspectief van actuele ontwikkelingen en recente 
vakliteratuur. De literatuurstudie heeft zich gericht op kenmerken van effectieve schoolleiders 
en effectieve leiderschapsstrategieën. 
De beroepsstandaard bestaat uit een competentieprofiel, bekwaamheidseisen en eisen aan 
verdere professionalisering. De standaard is gebaseerd op kenmerken van effectief 
leiderschap.  
 

 
 
2.2 Management 
Basiscompetenties schoolleider 
In de beroepsstandaard zijn vijf aspecten van effectief leiderschap vertaald in vijf 
basiscompetenties. 
 

 Visiegestuurd werken 
De schoolleider geeft leiding aan het ontwikkelen en concretiseren van een 
gezamenlijke visie op onderwijs en draagt deze visie uit teneinde 
onderwijsprocessen en leerresultaten te optimaliseren. 

 In relatie staan tot de omgeving 
De schoolleider anticipeert op ontwikkelingen in de omgeving en beïnvloedt 
deze doelbewust vanuit ondernemerschap, teneinde onderlinge relaties, 
onderwijsprocessen en leerresultaten te optimaliseren. Onder omgeving 
verstaan we bestuur, wet- en regelgeving, ouders, maatschap-pelijke omgeving 
en andere relevante organisaties. 

 Vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit een onderwijskundige gerichtheid 
De schoolleider geeft in dialoog met medewerkers vorm aan 
organisatiekenmerken vanuit kennis van hun onderlinge samenhang en met het 
oog op het optimaliseren van de leerlingen-resultaten in een brede context. 
Onder organisatiekenmerken verstaan we structuur, cultuur, 
onderwijsorganisatie, personeel en faciliteiten. 

 Hanteren van strategieën t.b.v. samenwerking, leren en onderzoeken op alle 
niveaus 
De schoolleider hanteert leiderschapsstrategieën die gericht zijn op het 
bevorderen van samenwerking, leren van leraren en onderzoek op alle niveaus 
binnen de organisatie teneinde de school- en onderwijsontwikkeling te 
bevorderen. Vormen van leiderschap die samenwerking, leren en onderzoek 
bevorderen zijn transformatief, moreel, inspirerend, onderzoeksmatig en 
gedeeld leiderschap. 

 Hogere orde denken 
De schoolleider analyseert zaken diepgaand op basis van adequate 
informatieverzameling en vanuit alternatieve denkmodellen, en brengt ze in 
verband met alle factoren in de bredere organisatie die een rol spelen bij het 
leren van leerlingen 

 

https://www.schoolleidersregisterpo.nl/beroepsstandaard/basiscompetenties/
https://www.schoolleidersregisterpo.nl/beroepsstandaard/basiscompetenties/
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Competenties  en persoonlijkheid 
De begrippen  competentie  en persoonlijkheidskenmerk  worden  vaak door  elkaar gebruikt. 
Persoonlijkheidskenmerken, zoals bijv. extraversie, emotionele stabiliteit, inschikkelijkheid, 
vriendelijkheid,  openheid,  gewetensvolheid worden vaak als competenties benoemd. Er is 
onderscheid tussen persoonlijkheidskenmerken en competenties.  
Uitgangspunt  is dat de persoonlijkheid van leiders van invloed is op diens competenties en 
daarmee de stijl van leidinggeven bepaalt. Het is daarom belangrijk dat de leider in staat is om 
de eigen persoonskenmerken te verbinden aan de competenties, om zo de eigen 
professionele identiteit te ontwikkelen. Wie ben ik, vanuit welke waarden leef ik en wat 
betekent dat voor mijn leiding geven.  
Persoonlijkheidskenmerken zijn nogal vaststaand en zijn daarom moeilijk aan/af te leren of te 
veranderen. Professionalisering van de schoolleider zou niet gericht moeten zijn op de 
ontwikkeling van de persoonlijkheid maar op het leggen van verbindingen tussen de eigen 
persoonlijkheidskenmerken en de competenties, met andere woorden op de ontwikkeling van 
de individuele professionaliteit.  
  

 

       
 
Om succesvol te kunnen zijn op de St. Franciscusschool zijn een aantal persoonlijkheids-
kenmerken van belang: 
 

 passie 
Werken in het onderwijs, op onze school, vraagt om passie. Inzet met een 
grote betrokkenheid, met hart en ziel.  

 hard werken en wat je doet, goed doen 
Het Jenaplanonderwijs vraagt veel eigen initiatief, voorbereidingstijd en 
organisatietalent van de stamgroepleiders. Stamgroepleider zijn op de St. 
Franciscusschool is zeker geen ‘van 9 tot 5 baan’. Je moet voldoen aan de 
kerncompetenties van de SBL. Bovendien wordt van iedereen verwacht dat 
men zich blijft na- en bijscholen om bekwaamheid te onderhouden. 

 focussen 
Richt je op datgene waar je mee bezig bent. Laat je niet afleiden en doe geen 
twintig dingen tegelijk. Je moet goed kijken naar wat nu echt belangrijk is en of 
dat urgent is. Mensen houden zich meestal bezig met de zaken die urgent zijn, 
maar te weinig met de zaken die echt belangrijk zijn. 

 doorzettingsvermogen 
Wij willen in elk uniek kind talenten ontdekken en kinderen nooit opgeven. 
Vanuit ons geloof en onze uitgangspunten willen wij ieder kind een veilige plek 
geven. Dat betekent vertrouwen blijven houden in de mogelijkheden van het 
kind en van jezelf. Steeds blijven zoeken naar de juiste aanpak. 
Doorzettingsvermogen wil zeggen dat je krachtig vasthoudt aan een bepaald 
idee of actie. Je stopt pas als je je doel hebt bereikt. Tenzij dit redelijkerwijs niet 
haalbaar is. 

 innovatief zijn 
Een snel veranderende samenleving stelt steeds nieuwe eisen aan de kennis 
en vaardigheden van kinderen en leerkrachten. Nieuwe ideeën hebben, durven 
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experimenteren, grenzen kunnen verleggen. Scholing is hierbij een vanzelf-
sprekendheid. 

 dienstbaarheid  
Je draagt bij aan het gezamenlijk resultaat, ook wanneer je daarbij niet direct 
persoonlijk belang hebt. Met andere woorden: je stelt het gezamenlijk belang 
boven het eigen belang. 

 identiteit 
Weet wie je bent, wat je kunt en wat je niet kunt en wat écht belangrijk is en 
doe dingen die daar bij passen. 

 integriteit 
Wees eerlijk in alles wat je doet.  

 
A. Nagel en H. Heyda (Essenties van leiderschap 2006) hebben het niet over competenties 
van leidinggevenden, maar over essenties. Zij onderscheiden zeven essenties van leider-
schap. De zeven essenties in ons model hebben geen rangorde of volgordelijkheid. Ze zijn 
alle zeven in zekere mate nodig om een effectief leider te kunnen zijn. Afhankelijk van de 
situatie waarin de leider zich bevindt, zal hij de ene essentie meer nodig hebben en moeten 
inzetten dan de andere. Deze leiderschapsessenties hoeven niet allemaal in dezelfde persoon 
aanwezig te zijn. Juist in deze turbulente tijden van recessie, bezuinigingen, globalisering en 
informatie-complexiteit is het belangrijk een goed leiderschapsproces in te richten, waarin 
diverse mensen hun leidinggevende kwaliteiten kunnen samenvoegen. Hier komt weer het 
belang van samen, als team ergens voor staan en gaan naar voren. Leiderschap is een 
zoektocht, waarbij pasklare antwoorden niet zomaar voorhanden zijn. 
 
 
  

 
 
Een leider heeft visie nodig. Zonder visie overkomen de dingen’ ons. Visie geeft ons kracht en 
richting en geeft betekenis aan wat we met elkaar willen bereiken. Het biedt een gevoel van 
focus en saamhorigheid wanneer een visie gemeenschappelijk wordt opgesteld. 
Inspiratie is nodig om anderen in beweging te krijgen. Dit begint bij jezelf: “Wat beweegt mij? 
Waar krijg ik het warm van?” Pas dan kun je een inspirator zijn voor anderen. Dit vraagt wel 
lef en passie. 
Een leider met lef kan moeilijke beslissingen of impopulaire maatregelen nemen. Hij/zij laat 
ook lef zien door zich kwetsbaar op te stellen, open te staan voor andere perspectieven en 
door ‘in het diepe te springen’. 

http://www.b-dare.nu/
http://www.b-dare.nu/
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Door sensitief te zijn kun je je handelen effectief afstemmen op je omgeving, omdat je 
gevoelig bent voor de mensen waarmee je in direct contact staat en voor de context van je 
bedrijf en de samenleving. Pas wanneer je op anderen afgestemd bent, kun je draagvlak 
creëren en je visie gezamenlijk met anderen vormen. 
Integriteit gaat over betrouwbaar zijn en anderen respect en ruimte bieden. Integere leiders 
roepen een gevoel op van vertrouwen en veiligheid. Zij leven in overeenstemming met hun 
persoonlijke waarden en in verbinding met wat algemeen aanvaardbaar is. Voorbeeldgedrag 
is hierin belangrijk. 
Vernieuwing is een noodzaak van alle tijden. Vernieuwing betekent constant nadenken over 
wat er anders en daardoor beter kan. Het gaat om het op creatieve wijze bedenken en 
uitwerken van nieuwe invalshoeken, het ter discussie stellen van eigen denkbeelden, 
resulterend in innovatieve acties en producten. 
Uiteindelijk kunnen we alleen maar groeien door te blijven leren. Een krachtige leider is in 
staat tot persoonlijk leiderschap: hij neemt de volledige verantwoordelijk voor de voortgang 
van zijn persoonlijke ontwikkeling en staat te allen tijde open voor feedback. 

  

De toekomst 
Kwaliteit binnen de school moet blijken uit het welbevinden en de leerresultaten van de 
kinderen. Belangrijk daarbij is de wijze waarop stamgroepleiders samenwerken, een team vor-
men. Maar ook hoe ze aan doorgaande leerlijnen, vernieuwingen en kwaliteitsplanning 
werken.  
Kwaliteit mag geen toeval zijn. Daarom is systematisch werken aan de kwaliteit van de school 
noodzakelijk. De schoolleider werkt daarom doelgericht en planmatig aan onderwijs-
verbetering. In samenspraak met het team worden ontwikkelactiviteiten omgezet in actie-
plannen en deze worden jaarlijks geëvalueerd.  
 
De school van 2020 vraagt andere kennis en vaardigheden dan de school van nu. Goed 
onderwijs staat of valt nog steeds met de juiste man of vrouw voor de klas. Deze 
stamgroepleiders moeten de mogelijkheden krijgen zich deze kennis en vaardigheden eigen 
te maken. Naast competente stamgroepleiders moet ook de omgeving goed zijn. De 
schoolleider moet zorgen voor optimale randvoorwaarden; een gezond en veilig lokaal, 
actuele leerinhouden en een uitdagende leeromgeving. 
 
Veel maatregelen die de overheid neemt met betrekking tot scholen leiden tot meer 
autonomie, vooral bij zaken die niet direct met de inhoud van het onderwijs te maken hebben 
zoals financiën, inkoop en functiemix. Dat vraagt een andere rol van de schoolleider; het 
vraagt om ondernemerschap, in een omgeving die daar traditioneel niet op ingesteld is. 
De schoolleider moet beleid ontwikkelen vanuit een visie waar de school in de toekomst naar 
toe wil. Een factor, die bijvoorbeeld bij krimp van het aantal kinderen meespeelt, is de 
profilering ten opzichte van andere scholen in de buurt/het dorp. Het element concurrentie is 
betrekkelijk nieuw in het onderwijs. 
 
Het karakter van het onderwijs maakt het nog steeds moeilijk mensen aan te spreken. Een 
schoolleider moet de durf hebben om in het team duidelijk te maken dat er onderscheid 
gemaakt gaat worden tussen goede en minder goede leerkrachten. Wat nu nog gebeurt, is dat 
er veel criteria worden geformuleerd die acceptabel zijn voor iedereen, maar in werkelijkheid 
geen onderscheid maken tussen goede en minder goede leerkrachten. Die criteria zijn bijv. 
het volgen van cursussen, ervaring of leeftijd. Maar dat zijn zaken die niets zeggen over de 
kwaliteit van een leerkracht. Het daadwerkelijk aanspreken op ondermaats onderwijs gebeurt 
niet van nature en nog te weinig. 
 
De komende jaren wordt het doel- en opbrengstgericht werken steeds belangrijker. Op 
schoolniveau spelen we daarop in door onder andere te werken met groepsplannen.  
Ook op directieniveau heeft dat consequenties. We zullen ons meer moeten toeleggen op 
resultaat gericht management, RGM. Dat is management dat voorwaarden schept om de 
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teamleden, als onderwijsprofessionals, de gewenste resultaten te laten behalen. De visie 
achter RGM gaat ervan uit dat: 

 mensen gemotiveerd zijn en blijven als ze doelen bereiken,  
 doen waar ze goed in zijn,  
 een zinvolle bijdrage kunnen leveren,   
 zich kunnen ontwikkelen. 

 
De trend naar het afleggen van meer verantwoording hangt hier mee samen. Vooral op de 
werkvloer leidt dit tot extra werkdruk. Kwaliteitszorg is een belangrijk aandachtspunt voor de 
inspectie. Zelfevaluatie en verantwoording kost veel tijd. Het gevaar van een papieren 
schijnkwaliteit dreigt als de eisen hoog zijn en de tijd beperkt. 
 
Op weinig andere plaatsen dan op scholen kan nog stelselmatig overdracht van waarden en 
normen plaatsvinden. Natuurlijk gebeurt dat ook in het gezin, maar dat is minder grootschalig. 
Bovendien was er vroeger meer sociale controle dan nu. Daarom wordt burgerschapsvorming 
op scholen steeds belangrijker. De school wordt meer en meer opgeroepen om bij te dragen 
aan de sociale cohesie in de samenleving. 
 
Ondanks dat al deze ontwikkelingen vragen om ondernemerschap van de schoolleider, is 
ondernemen in het onderwijs niet hetzelfde als in het bedrijfsleven. De schoolleider heeft in de 
toekomst vele functies; hij vervult de klassieke rol van beheerder en steeds vaker ook de rol 
van Human Resource manager en die van onderwijskundig leider die let op de resultaten én 
van de ondernemer met een strategische visie die ervoor moet zorgen dat de school op zijn 
minst concurrerend kan blijven functioneren. 
De trends voor de komende jaren zijn duidelijk. Met name de druk om goede leeropbrengsten 
te realiseren, verantwoording af te leggen en bij te dragen aan de sociale cohesie in de 
samenleving zullen voorlopig belangrijke agendapunten blijven voor de schoolleiding. 
Daarnaast zal de autonomie op het gebied van personeel en financiën verder toenemen. De 
rol van schoolleider zal de komende jaren een transformatie doormaken. 
 
De school als ketenpartner 
De directie van de school participeert in verschillende werkgroepen en commissies. 

 Onderwijs Achterstanden Beleid in de gemeente Nunspeet 
 Lokale Educatieve Agenda in de gemeente Nunspeet 
 Regionetwerk Jenaplan 
 Bestuurlijk Overleg Onderwijs in de gemeente Nunspeet 

Het is voor de school belangrijk een uitgebreid netwerk te hebben. De directie positioneert de 
school als een krachtige en betrouwbare samenwerkingspartner.  

 
Daarnaast is de persoonlijke ontwikkeling van een schoolleider van belang. Hierin heeft zij een 
voorbeeldfunctie. Jaarlijks stelt zij een persoonlijk ontwikkelingsplan op en bespreekt doel, 
voortgang en evaluatie met een lid van het College van Bestuur. 
Tevens rapporteert de directeur drie maal per jaar aan het College van Bestuur over de stand 
van zaken met betrekking tot de doelstellingen in het schoolplan. 

 
Overleg en communicatie 
De directie van de St. Franciscusschool bestaat uit een directeur en een adjunct directeur voor 
twee dagen. De directeur overlegt tweewekelijks met de IB-er. 
Op de St. Franciscusschool werken we met drie bouwen: onderbouw, middenbouw en 
bovenbouw. Elke bouw heeft een bouwcoördinator. Eenmaal per vier weken overlegt de 
directie met de bouwcoördinatoren. 
De directie maakt voor/aan het begin van het schooljaar een planning voor: 

- groepsbezoeken / afname vaardigheidsmeter,  
- het doelstellingengesprek,  
- het functioneringsgesprek 
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- het beoordelingsgesprek 
- de inhoudelijke teamvergaderingen   
- de organisatorische vergaderingen  
- de studiedagen 
- de teamscholing 
- individuele scholing 

 
 
2.3 Beleidslijnen en indicatoren 
 
Huidige situatie en beleidsvoornemens 
Vanuit het tevredenheidsonderzoek komen een aantal zaken naar voren. Het management 
team is goed in het faciliteren van het team en staat open voor ideeën, maar neemt soms een 
te afwachtende houding aan. De communicatie en ook de eenheid binnen het management 
team alsook binnen het team zelf kunnen verbeterd worden. Belangrijke aandachtspunten 
waar de komende jaren aan gewerkt wordt. 
Ook de PR met betrekking tot de peuterspeelzaal en het toegroeien naar een Integraal Kind 
Centrum (IKC) vraagt veel aandacht van een ieder binnen onze school maar zeker van het 
management team. Hoe ver willen wij gaan in een IKC, hoe ziet dat eruit op onze school over 
een jaar of zes. Hier gaan wij ons de komende planperiode in verdiepen en onderzoeken wij 
de samenwerking met externe partners op dit gebied. 
De gesprekkencyclus is bijna geheel ingevoerd. Als laatste wordt deze planperiode ook het 
beoordelingsgesprek toegevoegd aan de cyclus. 
 
Doelen leiderschap 
 

Doel Ondernemerschap; toegroeien naar een IKC 

Indicator Bekendheid geven aan onze PSZ De Boomhut in Nunspeet en PSZ verankeren 
binnen de school. 
Tevens onderzoeken welke andere organisaties wij willen verbinden aan ons IKC 
(te denken valt aan naschoolse opvangorganisaties, naschoolse activiteiten, ….) 

Doel Gesprekscyclus aanvullen met beoordelingsgesprek 

Indicator De gesprekscyclus aanvullen met beoordelingsgesprekken 
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Hoofdstuk 3:  Personeel  
 
3.1 Integraal personeelsbeleid 
De medewerker in de school doet er bij ons toe! Vanuit het Integraal Personeelsbeleid (IPB) 
zijn diverse beleidsstukken en instrumenten vastgesteld die bijdragen aan de realisatie van 
competente medewerkers op de juiste werkplek. Scholing, functioneren en beoordelen van 
werknemers vormen cruciale onderdelen van dit beleid. Bij de werving en selectie van nieuwe 
medewerkers kan gebruik gemaakt worden van het aanstellingsbeleid.  
Iedere medewerker van de SKO Flevoland en Veluwe heeft een eigen personeelsmap. Hierin 
staat voor medewerkers onder andere relevante informatie omtrent SKO Flevoland en 
Veluwe, arbodienstverlening, wet- en regelgeving, sociale zekerheid en pensioen. Tevens is 
er in deze map ruimte voor het bekwaamheidsdossier en akten van benoeming. 
De SKO Flevoland en Veluwe streeft naar een duurzame optimale inzet van alle medewerkers 
in een plezierige en uitdagende werkomgeving, waar medewerkers zich verder kunnen ontwik-
kelen.  
 
Voor de school is personeelsbeleid van belang om de doelen van de school optimaal te 
verwezenlijken en daartoe het functioneren en het welbevinden van de medewerkers in de 
arbeidssituatie te bevorderen. Dit doet de school door: 

 Het creëren van goede arbeidsvoorwaarden en een duidelijke rechtspositionele basis 
die zekerheid biedt en perspectieven geeft. 

 Het bevorderen van een goede werksfeer en een goed werkklimaat waarin de 
medewerkers tot hun recht komen, zich geaccepteerd en veilig voelen en waar 
samenwerking bevorderd wordt. 

 Het verbeteren en optimaliseren van de kwaliteit van de arbeid. 

 Het realiseren van een effectieve inzet van mensen ten behoeve van de doelstelling 
van de school: het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. 

De school sluit in haar personeelsbeleid aan bij het beleid zoals dat door de SKO Flevoland 
en Veluwe is geformuleerd in het strategisch beleidsplan 2015-2018 en de wettelijke kaders, 
zoals de CAO-PO en de Wet BIO.   
 
CAO 
De afspraken met betrekking tot arbeidsvoorwaarden voor medewerkers die werkzaam zijn in 
het primair onderwijs, zijn vastgelegd in de CAO-PO. De CAO-PO bevat afspraken waar een 
werkgever zich aan dient te houden. Daarbinnen voert het bestuur beleid op bestuurs- en 
schoolniveau. Het beleid van de scholengroep wordt overlegd met de GMR. De CAO-PO is te 
raadplegen via de website van de SKO Flevoland en Veluwe, www.skofv.nl of via 
www.poraad.nl . 
 
Wet BIO 
De wet BIO is in het leven geroepen om de kwaliteit van de leerkrachten en dus van het 
onderwijs beter te kunnen garanderen. Dit gebeurt door te bevorderen, dat het onderwijzend 
personeel aan zijn bekwaamheden blijft werken. 
Het gaat er niet alleen om "bekwaam te zijn" maar vooral om "bekwaam te blijven". Door de 
Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) zijn zeven competenties gedefinieerd, waaraan 
iedere leerkracht moet voldoen. Natuurlijk mag een school dit minimumpakket aan 
competenties zelf uitbreiden. De SKO Flevoland en Veluwe hanteert de SBL competenties 
voor leerkrachten en gebruikt deze ook als uitgangspunt bij de functiemix en de toepassing 
van de gesprekkencyclus (competentiegericht beoordelen).  
Voor de directeuren van de SKO Flevoland en Veluwe worden de competenties vanuit de 
Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) gehanteerd.  
 

http://www.skofv.nl/
http://www.poraad.nl/
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3.2 Instrumenten personeelsbeheer, -zorg en –sturing 
Op bestuursniveau is personeelsbeleid vastgesteld en uitgewerkt. Van daaruit zijn een aantal 
instrumenten en procedures aan de scholen ter beschikking gesteld. Deze instrumenten en 
procedures zijn te vinden op de website van de SKO, www.skofv.nl en in de beleidsmap die 
op elke school aanwezig is. Bij het toepassen van het personeelsbeleid op schoolniveau wordt 
hiervan gebruik gemaakt. De directeur kan hierbij ondersteuning vragen van de HRM-staf.  
 
Verdeling van taken en verantwoordelijkheden 
Het moet voor iedere werknemer helder zijn wat er van hem/ haar wordt verwacht en wat zijn 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. De school heeft daarom een functie- en 
taakomschrijving van elke functionaris binnen de organisatie.  
 
Taakbeleid  
Jaarlijks wordt de teamleden in maart/april gevraagd hun wensen ten aanzien van hun 
aanstelling en de formatie voor het komende schooljaar aan te geven. Waar mogelijk probeert 
de directie daar bij het opstellen van het nieuwe formatieplan rekening mee te houden. 
 
Het taakbeleid is op onze school op basis van overleg en taakomvang geregeld (veelal 
gebaseerd op kwaliteiten van teamleden). Dit is een keus van het personeel. De directie 
draagt er zorg voor dat de belasting evenredig wordt verdeeld. De cao afspraken m.b.t. 
taakbeleid zijn verder leidend.  
Het taakbeleid op de St. Franciscusschool heeft tot doel om: 

 te komen tot een evenredige verdeling van taken, dus spreiding van de werkdruk. 

 de verdeling tot stand te laten komen op basis van competenties en werkdagen. 

 de taken als vast agendapunt te bespreken tijdens functioneringsgesprekken. 

 bij de verdeling van taken rekening te houden met ieders draagkracht, ieders 
effectiviteit van werken, ervaring en werktijdfactor. 

 binnen het taakbeleid die taken op te nemen, die alleen door speciale werkgroepen 
gerealiseerd kunnen worden. Taken die vallen onder de gezamenlijke verantwoor-
delijkheid voor de organisatie zijn niet opgenomen. 

 na iedere activiteit te komen tot een evaluatie. 
Directie en personeel zullen er voor waken dat de taaklast beheersbaar blijft. 
 
Begeleiding 
Werving en selectie 
We gaan bij Werving en Selectie uit van de kaders in het IPB-plan. Daarnaast is de competen-
tieset die wij hanteren van belang voor de werving en selectie. Bij het sollicitatiegesprek 
houden we een  criteriumgericht interview, dat gebaseerd is op onze competenties en criteria. 
We vragen de sollicitanten de mate van beheersing aan te tonen (via bekwaamheidsdossier 
en/of portfolio). Omdat we op school werken volgens het Jenaplanconcept en 
opbrengstgericht zijn, worden hoge eisen gesteld aan de pedagogische en didactische 
vaardigheden van kandidaten. 
 
Introductie en begeleiding  
Voor nieuwe stamgroepleiders op de St. Franciscus hebben we een begeleidingsplan. Voor 
stamgroepleid(st)ers die binnen school in een andere bouw starten moet een begeleidingsplan 
opgesteld worden. Op de St. Franciscus hebben we ook de beschikking over een geschoolde 
coach. Zij is beschikbaar voor (startende) stamgroepleid(st)ers en kan bijv. helpen bij het 
opzetten van een POP dat zich richt op het leren beheersen van de criteria (competentieset).  
 
Beleid m.b.t. stagiaires  
Onder de noemer: “we zijn een lerende organisatie” staat de school open voor ‘stagiaires’. De 
stagecoördinator (Bart Noij) inventariseert regelmatig de mogelijkheden van plaatsing van 
studenten. Hierin speelt zowel de wens van de mentor een belangrijke rol, als de stabiliteit in 

http://www.skofv.nl/
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de groep (is er sprake van wisselingen door ziekte, verlof, verandering van teamsamen-
stelling, leerlingen in die groep e.d.). Een stageplaats aanbieden betekent ook verplichtingen 
voor de school / mentor: adequate begeleiding en ondersteuning. Dus we plaatsen alleen 
stagiaires als we die verplichtingen ook na kunnen komen. 

 
PABO: studenten van PABO’s zijn van harte welkom. Toch willen we wel verschil aanbrengen: 
Katholieke PABO Zwolle: zeer gewenst, omdat deze studenten ook kunnen kiezen voor de 
jenaplan specialisatie tijdens de opleiding. Met name de WPO-studenten hebben in de 
afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan het reilen en zeilen van de school. Met 
ingang van het schooljaar 2015-2016 zijn wij als school een opleidingsschool geworden van 
de KPZ en krijgen daardoor jaarlijks meer stagiaires en een WPO-er toegewezen 
ROC: in beperkte mate bieden we plaatsen voor opleiding van onderwijsassistent (BOL4). We 
zijn een gecertificeerd opleidingsbedrijf.V.O.: zogenaamde snuffelstages.  
 

Klassenbezoek 
De directie legt jaarlijks bij ieder teamlid minstens twee klassenbezoeken af. In ieder geval 
één van de klassenbezoeken richt zich op een instructieles taal, lezen of rekenen welke aan 
de hand van een vastgestelde methodiek (Activerend Directe Instructie model – ADI-model) 
wordt gegeven. Ook wordt gekeken naar schoolafspraken (doorgaande lijn) m.b.t. 
pedagogische klimaat en klassenmanagement. Na afloop van het klassenbezoek volgt 
(standaard) een gesprek en zal er een schriftelijk verslag worden opgesteld. Dit verslag wordt 
na bespreking en eventuele bijstelling in het personeelsdossier / bekwaamheidsdossier 
gevoegd. 
Naast deze vooraf geplande klassenbezoeken vinden er ook niet geplande ‘flitsbezoeken’ 
plaats. Deze bezoeken (hooguit 15 minuten) door de directie en/of Intern begeleider worden 
indien nodig gekoppeld aan een reflectief nagesprek. 
 
Intervisie & collegiale consultatie  
De directie werkt met een vergaderstructuur waarin ook ruimte opgenomen is voor intervisie-
momenten tijdens een aantal studiedagen. Tijdens de intervisie bespreken de teamleden 
onder leiding van opgeleide intervisoren uit het team en aan de hand van een intervisiemodel, 
de dagelijkse praktijk, de werkmethodieken, evt. voorkomende knelpunten. Collegiale 
consultatie vindt plaats op eigen verzoek of op advies van de directie of bouwcoördinator. We 
vinden het van belang dat het onderwijsconcept van de school goed op elkaar blijft afgestemd. 
 
Scholing 2015 – 2019  
De scholing op teamniveau zal beschreven worden in het jaarplan. Hierbij staat op voorhand 
niet vast wie de scholing zal verzorgen. Vooraf zal in teamoverleg worden vastgesteld wat het 
verplichtend karakter van de scholing is. In verband met het feit dat er collega’s zijn die 
parttime werken, blijft het lastig om collectieve scholing te organiseren. Er kan echter worden 
besloten dat de scholing een verplichtend karakter heeft voor alle personeelsleden. In dat 
laatste geval zal ook gekeken moeten worden of de scholing binnen de normjaartaak van 
betrokkene(n) valt of dat er wellicht een compensatieregeling moet komen binnen de wettelijke 
kaders van de cao. 
Voor de scholing op persoonlijk niveau is door de stichting per personeelslid een vast bedrag 
van € 500,- ter beschikking op basis van een fulltime aanstelling. 
Bij de keuze van de persoonlijke scholing geldt als criterium dat deze moet aansluiten bij de 
beleidsvoornemens die de school in gezamenlijkheid heeft bepaald. Dit is vastgelegd in ons 
scholingsdocument. 
 
Gesprekken met personeel 
Informele gesprekken vinden binnen ons team continu plaats. Deze contacten kunnen gaan 
over het werk, maar ook over zaken die hier niets mee te maken hebben.  
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Formele gesprekken zijn echter ook van belang. Iedereen heeft het recht op een gesprek met 
zijn leidinggevende. Tijdens zo’n gesprek komen ook persoonlijke ontwikkeldoelen en 
schooldoelen aan bod. 
 
Op de St. Franciscus gaan we uit van de professionaliteit van de personeelsleden. Zij zijn 
verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. De gesprekkencyclus (inclusief het 
beoordelingsgesprek) is vooral bedoeld om te ondersteunen in de groei en niet om onnodig te 
controleren. De erkenning van verschillen tussen medewerkers en het geven van ruimte voor 
eigen keuzes in ontwikkeling en loopbaan maken deel uit van die professionele 
verantwoordelijkheid. Hiervoor is een professionele cultuur van belang, waarbij de 
leidinggevenden voldoende ruimte geeft aan de medewerkers, maar tegelijkertijd stuurt waar 
dat nodig is. Op die manier ontstaat een organisatie waarin men open is naar elkaar en leert 
van elkaar.  
De leidinggevende zorgt er voor dat de medewerker reflecteert op zijn eigen gedrag. 
 
De 2-jarige gesprekkencyclus op de St. Franciscus bestaat op dit moment uit: 

 Doelstellingsgesprek (mede a.d.h.v. VHM) 

 Voortgangsgesprek (mede a.d.h.v. VHM) 

 Functioneringsgesprek 

 Beoordelingsgesprek (in het tweede jaar) 
 
Een goed lopende gesprekkencyclus is een instrument (en geen doel op zich), voor de 
leidinggevende én de medewerkers om met elkaar in gesprek te gaan en in gesprek te blijven. 
Het gesprek moet er voor zorgen dat: 

 De groei van iedere medewerker in beeld is en dat er afstemming plaatsvindt tussen 
deze groei en de ontwikkeling, de doelstellingen en de ambitie van de organisatie; 

 Enerzijds resultaten worden besproken en anderzijds de ontwikkeling gestimuleerd 
wordt; 

 Er afspraken gemaakt worden met betrekking tot het functioneren; 

 Duidelijk wordt of een medewerker voldoet aan de bekwaamheidseisen uit de Wet BIO 
en of deze onderhouden worden (bekwaamheidsdossier). 

 
De gespreksverslagen worden door het personeel bewaard in hun bekwaamheidsdossier. Het 
personeel is zelf verantwoordelijk voor het op orde houden van dit bekwaamheidsdossier. 
Een bekwaamheidsdossier is eigenlijk een portfolio waarin de persoonlijke ontwikkeling 
bijgehouden word. Het  hebben van zo’n bekwaamheidsdossier is ook wettelijk vastgelegd 
(Wet BIO). Deze wet bepaalt sinds 2006, simpel gezegd, dat scholen aandacht moeten 
besteden aan de kwaliteit van het onderwijs. 
In de Wet BIO staat de kwaliteit van het onderwijspersoneel centraal, want daarmee staat of 
valt de kwaliteit van het onderwijs. Het doel van de Wet BIO is een minimumniveau van 
kwaliteit te garanderen. Dit minimumniveau wordt uitgedrukt in zogenaamde 
bekwaamheidseisen (als leerkracht moet je voldoen aan de Stichting Beroepskwaliteit 
Leerkrachten (SBL) competenties. De gehele loopbaan in het onderwijs blijft het onderhouden 
van de bekwaamheid van belang. Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om hun 
personeel hiertoe in staat te stellen. Het gaat dus om bekwaam zijn en bekwaam blijven.  
 
Samenvattend gaat het er om dat het personeel geprikkeld blijft om zich te (blijven) 
ontwikkelen en dat ze dit aan kunnen tonen. Uiteraard kan dit op veel verschillende manieren.  
 

Hoe gaat de gesprekkencyclus met het personeel er op de St. Franciscusschool uitzien 
De gesprekkencyclus is conform SKO-beleid en ziet er als volgt uit: 
Jaar 1: 
Doelstellingsgesprek 
Voortgangsgesprek (op eigen verzoek / op verzoek van directie) 
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Functioneringsgesprek 
Jaar 2: 
Voortgangsgesprek 
Beoordelingsgesprek 
 

Korte toelichting op gesprekken met personeel 
Doelstellingsgesprek 
In het doelstellingsgesprek worden gezamenlijk concrete individuele resultaatafspraken 
gemaakt. Bij het doelstellingsgesprek staan de volgende vragen centraal: 

 Welke kant wil je op en wat is je ambitie? 

 Wat levert dit op voor je collega’s en de organisatie? 

 Hoe ga je met die ambitie aan de slag? 

 Welke concrete resultaatafspraken maken we? 

 Wanneer worden de afspraken geëvalueerd? 
De resultaatgebieden waar afspraken over worden gemaakt gaan over de medewerker als 
stamgroepleider, als teamlid, in externe contacten en als zichzelf ontwikkelend professional.   
De vaardigheidsmeter kan input geven aan dit gesprek. 
 
Functioneringsgesprek 
In het functioneringsgesprek wordt door zowel leidinggevende als medewerker aangegeven 
hoe de ontwikkeling en het functioneren van de medewerker verloopt. Bij het 
functioneringsgesprek staan de volgende aspecten centraal: 

 Welbevinden in het werk. 

 Wat is de voortgang ten aanzien van de gestelde resultaatafspraken/ doelen? 

 Heldere feedback: feedback van de leidinggevende over functioneren van de mede-
werker. 

 Heldere feedback: hoe functioneert de leidinggevende in relatie tot de medewerker? 

 Welke betekenis heeft dit voor de organisatie, cq schoolontwikkeling? Welke vervolg-
afspraken maken we? 

 Betekenen de vervolgafspraken iets voor het (her)formuleren van je doelen? 

 Aansluitende ondersteuning: benodigde ondersteuning (bijv. coaching, intervisie, 
opleiding) die ertoe leidt dat de medewerker beter gaat functioneren.  

 
Beoordelingsgesprek 
Tijdens het beoordelingsgesprek geeft de leidinggevende een oordeel over het functioneren 
van de medewerker. Uitgangspunt is daarbij de bij de functie behorende competenties en 
resultaat-afspraken uit het doelstellingsgesprek (eventueel tussentijds bijgesteld in het 
functioneringsgesprek). Bij de beoordeling staan de volgende vragen centraal: 
Voldoet een medewerker aan de bij zijn functie behorende competenties (SBL competenties)? 

 Zijn de resultaten uit het doelstellingsgesprek behaald? In welke mate? 

 Hoe functioneer je naar het oordeel van de leidinggevende? 

 Wat betekent dit functioneren voor het vervolg?  
o Positief: ga zo door of neem een volgende stap (herformuleren doelstellingen).  
o Negatief: we laten de doelstellingen en afspraken staan en doen het nog een 

keer of we herformuleren de doelstellingen. 
 
Welbevindingsgesprekken 
Vinden met nieuwe collega’s plaats na ongeveer acht weken. Deze gesprekken worden 
gehouden met onze interne coach. 
 
Coachingsgesprekken 
Wanneer er behoefte is aan een coach kunnen collega’s terecht bij de interne geschoolde 
coach of een bovenschoolse (SKO) coach. In principe wordt coaching gestart op initiatief van 
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de stamgroepleid(st)er zelf. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk en de inhoud blijft tussen 
coach en gecoachte. De directie is wel op de hoogte dat er een coachingstraject plaatsvindt. 
 
Arbeidsomstandigheden 
Gedragscode 
De SKO heeft een gedragscode opgesteld. In deze gedragscode wordt de professionele 
omgang omschreven. Er zijn regels beschreven omtrent voorkomen van seksuele intimidatie, 
pesten, discriminatie, lichamelijk geweld, vandalisme, diefstal, kleding, privacy, digitale 
snelweg en genotmiddelen. Door de code kan de SKO duidelijk maken hoe er binnen de 
school wordt omgegaan met personeel en leerlingen. 
 
Formatie 
De jaarlijkse formatie vindt op bestuursniveau plaats via de zgn. ‘T-systematiek’. 
Het personeel wordt in het voorjaar bevraagd op wensen t.a.v. interne en externe mobiliteit. 
Vervolgens werkt de directie een voorstel uit en deze wordt gezamenlijk besproken. Na 
besluitvorming wordt de formatie besproken en vastgesteld door de medezeggenschapsraad. 
 
Tevredenheidonderzoek 
Tweejaarlijks vindt er een tevredenheidonderzoek plaats onder het personeel. Alle items die 
van belang zijn om binnen onze organisatie te werken, zowel inhoudelijk, relationeel als fysiek 
worden dan nagelopen. Verbeterpunten worden besproken en indien mogelijk opgelost. De 
stelregel is dat een tevreden medewerker tot hogere prestaties komt en dat de kans op 
ziekteverzuim door een beter gevoel van welbevinden daalt. 
 
Risico inventarisatie 
Binnen de SKO, dus ook op onze school wordt tweejaarlijks een risico inventarisatie & 
Evaluatie (RI&E) gehouden. Op basis van de verkregen data wordt een plan van aanpak 
opgesteld. 
  
Arbodienst 
We onderhouden korte lijnen met de Arbodienst/ bedrijfsarts (Venster Bedrijfszorg – Lelystad), 
opdat de afstemming tussen werkgever en werknemer goed is. 
 
Vervanging bij ziekte: 
Tot nu toe zijn diverse varianten mogelijk geweest: 

 Sinds augustus 2013 zijn we aangesloten bij SLIM personeelsbemiddeling. 

 Duo-partners die voor elkaar invallen (voor de kinderen een heel prettige 
oplossing, maar voor de parttimer wel zeer belastend. Kan alleen als de 
invallende parttimer geen andere verplichtingen heeft). 

 Externe vervanger vinden. We hebben een paar mensen die we kunnen bellen. 

 Directeur of adjunct directeur voor de groep. 
Het blijft een lastig knelpunt! Het is elke keer weer zoeken naar oplossingen.  
 
 
3.3  Beleidslijnen en indicatoren 
 
Huidige situatie en beleidsvoornemens 
De afgelopen maanden hebben wij de nieuwe cao vertaald in concrete uitvoering. Het zal de 
komende jaren moeten blijken of de uitvoering van de cao zoals wij die neergezet hebben, op 
deze manier werkt of dat er aanpassingen nodig zijn. 
De meeste gesprekken van de gesprekscyclus worden al gevoerd, in de komende planperiode 
zal ook het laatste gesprek, het beoordelingsgesprek, toegevoegd worden. Daarmee is de 
gesprekscyclus compleet. 
De gesprekscyclus moet nog wel opgezet worden voor de pedagogisch medewerkers van de 
peuterspeelzaal. Dit vraagt nog wel een aantal acties van de directie. 
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Doelen personeel 

 
Doel Beoordelingsgesprekken opnemen in de gesprekscyclus 

Indicator Aan het eind van 2015-2016 heeft met elk teamlid een beoordelingsgesprek 
plaatsgevonden. 

Doel Evalueren uitvoering nieuwe cao 

Indicator Elk jaar bekijken of de uitvoering ook bevorderd heeft dat de werkdruk verlaagd is. 

Doel Gesprekkencyclus opzetten voor de peuterspeelzaal De Boomhut 

Indicator De directie stelt de cyclus op en kijkt naar de criteria die moeten gelden voor een 
peuterspeelzaal en hoe die te borgen en te kunnen “scoren”. 
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Hoofdstuk 4 :  Cultuur en klimaat 
 
Wij maken een onderscheid tussen de cultuur van de school en het klimaat in de school. 
Klimaat staat voor goede sfeer, aandacht voor elkaar, etc. Op onze school heerst een goed 
klimaat. Iedere medewerker is medeverantwoordelijk voor het werkklimaat. Positieve zaken, 
maar een sterk op een goed klimaat georiënteerde school kan soms ook een belemmering zijn 
voor professionele groei. Elkaar aanspreken op zijn of haar verantwoordelijkheid bijvoorbeeld 
is in zo’n klimaat moeilijk. 
Bij cultuur denken we aan het geheel van min of meer onbewuste vanzelfsprekendheden, 
ongeschreven regels en procedures, onbenoemde gewoonten die richting en vorm geven aan 
gedrag. Culturen worden zichtbaar in symbolen, mythen en heldenverhalen, in rituelen die pas 
worden gemist als ze er niet meer zijn, in normen en waarden en gemeenschappelijke 
opvattingen over wat hoort en wat niet. 
 
4.1 Schoolcultuur  
Op de St. Franciscusschool heerst een professionele cultuur. Op onze school zijn teamleden 
sterk gemotiveerd. Zij voelen zich uitgedaagd om zich te ontwikkelen en resultaten te boeken. 
Men is duidelijk trots op het team en de school. Iedereen kent zijn verantwoordelijkheden én 
wordt daar op aangesproken. De teamleden voelen zich in sterke mate zelfverantwoordelijk 
zowel voor de resultaten van de kinderen als voor hun eigen (individuele) ontwikkeling. Het 
laatste principe van de basisprincipes Jenaplan luidt niet voor niets: “In de school worden 
verandering en verbetering gezien als een nooit eindigend proces. Dit proces wordt gestuurd 
door een consequente wisselwerking tussen doen en denken”.  
 
Om te komen tot een professionele cultuur zijn twee pijlers essentieel:  
- Er is in het team energie en gerichtheid op het bereiken van de beoogde prestaties  
- Er is in het team een klimaat waarin men wat voor elkaar over heeft en wil 

samenwerken. 
 
Natuurlijk zijn er op school- en groepsniveau regels (afspraken) gemaakt. We willen ons 
beperken tot essentiële regels en afspraken naar elkaar en naar de kinderen. 
 
Een basisschool anno 2015 staat midden in de maatschappij. Ook onze school heeft te maken 
met maatschappelijke problemen. De thuisproblemen hebben veelal een effect op de 
leerlingen, dus we hebben er dagelijks mee te maken. Samenwerking met externe partijen is 
derhalve een noodzaak. Regelmatig vinden er op allerlei niveaus gesprekken plaats met 
externe instanties. Enkele voorbeelden: 

 Gemeente: afdeling onderwijs, de ambtenaar leerplicht; 

 Onderwijszorgkoepel Noord Veluwe 

 Jeugdzorg 

 Leerplicht 

 Onderwijsinspectie: toezicht 

 Centrum Jeugd en Gezin (CJG); schoolmaatschappelijk werk 

4.2 Cultuur voor medewerkers 

In het team van de St. Franciscusschool mag je ‘jezelf’ zijn. Individuele kwaliteiten worden 
erkend en benut. Ieder is als mens gelijk, maar individuele kwaliteiten kunnen sterk 
verschillen. In een professionele cultuur gaat het om erkende ongelijkheid onder 
professionals. Mensen bespreken met elkaar openlijk wat ze kunnen en wat ze niet kunnen. 
Niet iedereen hoeft over alles mee te praten.  
Het instellen van actieteams en coördinatoren(groepen) is een manier om interesse en 
bekwaamheid van mensen in te zetten bij beleidsvorming. Mensen die ergens verstand van 
hebben worden bij elkaar gebracht en nemen ook beslissingen. Draagvlak voor beslissingen 
wordt nagestreefd. Iedereen wordt goed geïnformeerd maar hoeft niet overal over mee te 
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praten. Een professionele cultuur biedt kansen aan een professional om beter te worden maar 
stelt ook eisen aan de professional. Een professional wordt gekenmerkt door het tonen van 
initiatief en het meedenken.  
 
Wij leggen de lat hoog, en stellen onszelf verantwoordelijk voor het bereiken van de beoogde 
resultaten en formuleren een gemeenschappelijke aanpak. Dit vereist wel dat men elkaar wil 
en mag aanspreken op ieders bijdrage. In een professioneel werkklimaat wordt initiatief 
getoond en streeft men ernaar om een verschil van mening te gebruiken als een aansporing 
tot nog creatiever of juist praktischer denken. In de dynamiek ontstaan vaak de mooiste 
dingen! 
 
Binnen de school worden taken en bevoegdheden verdeeld op basis van deskundigheid, 
affiniteit en ontwikkelingsmogelijkheden van het team.  
Verantwoordelijkheid, inspiratie, zorg en respect zijn sleutelwoorden binnen onze school, niet 
alleen in de klas, maar ook binnen de school als geheel. Van alle medewerkers wordt 
gevraagd dat zij deskundig zijn, professioneel betrokken, veranderingsgezind, het vermogen 
hebben om in te kunnen spelen op een veranderende omgeving en vooral ook een gezond 
gevoel hebben voor wat haalbaar is.  
In elke organisatie is respectvol en efficiënt communiceren één van de voornaamste factoren 
die het welbevinden van de medewerkers bepalen. Het is belangrijk goed te communiceren; 
effectieve communicatie kan veel problemen voorkomen. Het lijkt zo gemakkelijk, maar het 
valt in de praktijk niet altijd mee! Daarom is er blijvende aandacht voor het geven en 
ontvangen van feedback. We hebben afgesproken dat er niet over maar met elkaar wordt 
gesproken en dat we bij problemen op de juiste persoon afstappen. 

 
Teamkwaliteiten  
Ons team is ervaren, deskundig en divers. Er is veel kennis over kinderen en hun sociaal 
emotionele ontwikkeling. Wij zijn betrokken bij kinderen met een hulpvraag. Wij beseffen de 
gedeelde verantwoordelijkheid voor alle kinderen. We stimuleren dat leerkrachten makkelijk bij 
elkaar binnen stappen voor advies of raad, dat zij elkaar durven aan te spreken op pedago-
gisch en didactisch handelen. De bereidheid tot het zichzelf professionaliseren is groot. Er zijn 
specialisten op diverse onderwijsgebieden aanwezig.  
 
Deskundigheidsbevordering  
Leerkrachten zijn competent en vaardig op alle gebieden die de overheid voor leerkrachten 
verplicht heeft gesteld. Daarnaast worden er regelmatig cursussen of opleidingen gedaan, 
vooral via de scholingsmogelijkheden van onze eigen SKO Flevoland en Veluwe Akke en 
Demi, om verder te ontwikkelen op een bepaald gebied. Dat kan individueel zijn, maar ook als 
team of als een deel van het team. Hierin is (in overleg) veel ruimte.  
 
Aanname nieuw personeel  
Bij de aanname van personeel kijken we er vooral naar dat iemand onze visie onderschrijft, en 
goed binnen het team past. Onze voorkeur gaat uit naar een stamgroepleider die over het 
Jenaplan diploma en een gymbevoegdheid beschikt of bereid is deze te gaan behalen in de 
toekomst. Bij de gesprekken is altijd de directeur, een personeelslid, en een ouder aanwezig. 
 

4.3 Cultuur voor leerlingen 

We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich prettig en veilig voelen op school. We hechten 
aan hun meningen en ideeën. Elke twee weken wordt er een groepsvergadering gehouden.  
Elke vier jaar is er een tevredenheidsonderzoek voor ouders en team. Ook de bovenbouwers 
vullen deze vragenlijst in.  
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Wat voor de leerkrachten geldt, geldt ook voor de kinderen. Op de St. Franciscusschool mag 
je ‘jezelf’ zijn: Ieder kind is uniek. Vanuit de Jenaplanprincipes geven we dat vorm in de 
dagelijkse onderwijspraktijk.  
 
Kernkwaliteit 1  
Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen en in te zetten, zodanig dat zij zich 
competent kunnen voelen.  
Voor de school betekent dit:  
De stamgroepleider heeft een stamgroepoverzicht opgesteld, waarin de kwaliteiten van 
kinderen zijn opgenomen. Hij/zij zet op bewuste wijze vormen van meervoudige intelligentie in.  
Hij/zij organiseert keuzecursussen, waarbij kinderen talenten kunnen ontwikkelen.  
 
Kernkwaliteit 2  
Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen en moeten leren, 
wanneer zij uitleg nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken.  
Voor de school betekent dit:  
De stamgroepleider werkt volgens het Actieve Directe Instructiemodel. Kinderen volgen alleen 
een instructie, indien nodig.  
 
Kernkwaliteit 3 
Kinderen leren te reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in gesprek te 
gaan. 
Voor de school betekent dit: 
De stamgroepleider werkt doelgericht en leert kinderen kwaliteitsbewust te handelen. Er wordt 
gewerkt met een evaluatiekring. 
 
Kernkwaliteit 4  
Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling.  
Voor de school betekent dit:  
De kern van de rapportage wordt gevormd door vorderingenoverzichten verkregen door 
observaties en toetsing. De stamgroepleider voert vorderingsgesprekken met kinderen. 
 
Kernkwaliteit 5  
Kinderen ontwikkelen zich in een leeftijdsheterogene stamgroep.  
Voor de school betekent dit:  
De kinderen zitten in stamgroepen, die heterogeen naar leeftijd en geslacht zijn 
samengesteld. Binnen de stamgroepen zijn de kinderen ook weer in heterogene tafelgroepjes 
van 3-5 kinderen geplaatst.  
Buiten de stamgroepen kunnen de kinderen ook in heterogene interessegroepen geplaatst 
worden voor wereld oriënterende en creatieve opdrachten. De stamgroepleider brengt 
regelmatig zijn groep in beeld met behulp van een sociogram.  
  
Kernkwaliteit 6  
Kinderen leren samen te werken, hulp geven en ontvangen met andere kinderen en daarover 
te reflecteren.  
Voor de school betekent dit:  
Voor het zelfstandig werken en samenwerken wordt op onze school structureel tijd vrij 
gemaakt. Tijdens de werkperiode kunnen kinderen zelfgekozen activiteiten, projecten enz. 
uitvoeren. De leerkracht stimuleert, motiveert en begeleidt de kinderen daarin. Regelmatig 
wordt het samen-werken geëvalueerd.  
 
Kernkwaliteit 7  
Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en mee te beslissen over het harmonieus 
samenleven in de stamgroep en school, opdat iedereen tot zijn recht komt en welbevinden 
kan ervaren.  
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Voor de school betekent dit:  
De groep organiseert tweewekelijks een klassenvergadering. Er is een plan hoe de zorg (voor 
elkaar, het lokaal e.d.) door kinderen wordt vorm gegeven en een overzicht, waaruit blijkt 
welke verantwoordelijkheden bij kinderen liggen.  
 
Kernkwaliteit 8  
Kinderen leren dat wat ze doen er toe doet en leren in levensechte situaties.  
Voor de school betekent dit:  
De stamgroepleider werkt met een projectplan, waarbij de echte vragen van kinderen 
uitgangspunt vormen. Binnen wereldoriëntatie/stamgroepwerk is functioneel leren hoofddoel.  
 
Kernkwaliteit 9  
Kinderen leren zorg dragen voor de omgeving  
Voor de school betekent dit:  
De stamgroepleider en de stamgroep richten het lokaal, als deel van een rijke leeromgeving, 
samen in. Binnen de thema’s wordt structureel het zorgelement vorm gegeven. Op groeps-
niveau is een concreet plan opgesteld op welke wijze kinderen zorg dragen voor de directe 
omgeving.  
 
Kernkwaliteit 10  
Kinderen passen binnen wereldoriëntatie/stamgroepwerk de inhoud van het schoolaanbod toe 
om de wereld te leren kennen.  
Voor de school betekent dit:  
De inhoud en aanpak van de blokperiode is zodanig dat deze kwaliteit wordt geconcretiseerd.  
Sleutelbegrippen uit de cursussen worden systematisch dieper verkend binnen thematisch 
werken. In de stamgroep worden ‘kijktafels’ ingericht, waarbij het geleerde in samenhang 
wordt tentoongesteld.  
 
Kernkwaliteit 11  
Kinderen leren spelend, werkend, sprekend en vierend volgens een ritmisch dagplan.  
Voor de school betekent dit: 
Elke stamgroepleider stelt een ritmisch weekplan op, waarbij zichtbaar wordt op welke wijze 
de basisactiviteiten structureel zijn opgenomen. Het team heeft vastgesteld welke gesprekken 
in elke stamgroep worden gehouden en aan welke gespreksessenties wordt gewerkt.  
 
Kernkwaliteit 12  
Kinderen leren initiatieven nemen vanuit hun eigen interesses en vragen.  
Voor de school betekent dit:  
Op teamniveau zijn heldere afspraken gemaakt op welke wijze kinderen eigen initiatieven 
kunnen en mogen vormgeven. Kinderen van de bovenbouw maken jaarlijks minimaal twee 
eigen studies/ werkstukken op basis van eigen interesses en vragen.  
 
De St. Franciscusschool gaat er vanuit dat mensen verschillend zijn. Dat wordt niet gezien als 
hinderlijk, integendeel. Omdat kinderen zo veel van elkaar verschillen kunnen ze veel van 
elkaar leren. Om die reden worden ze in stamgroepen geplaatst die bestaan uit kinderen van 
verschillende leeftijden. In de `echte wereld` en in het gezin, werk en leef je niet alleen met 
leeftijdsgenoten. Daarom werken wij op school met heterogene groepen van twee of drie 
leeftijdsgroepen bij elkaar. Op die manier verandert de positie en rol van een kind steeds van 
jongste naar oudste. We kennen drie bouwen:  
- Onderbouw groep 1-2  
- Middenbouw groep 3-4-5  
- Bovenbouw groep 6-7-8 

Bijna alle lessen en instructies vinden plaats in de eigen stamgroep. In de middenbouw is 
gekozen om het aanvankelijk en voortgezet lezen en het rekenen in niveaugroepen te geven. 
De kinderen zitten dan dagelijks ongeveer anderhalf uur bij elkaar. 
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In de bovenbouw wordt het rekenen in niveaugroepen gegeven, ongeveer 50 minuten per dag 
en op de woensdag ook topografie. 
  
Zelfstandig werken en samenwerken  
In hoofdstuk 1 bespraken we de principes van  
- Competentie  
- Relatie  
- Autonomie  

 
Vanuit deze principes nemen het zelfstandig werken en het samenwerken een eigen plaats in.  
Wij zien zelfstandig werken als een doel van ons onderwijs, maar daarnaast zeker ook als een 
middel om beter uit te kunnen gaan van verschillen tussen kinderen.  
Als systeem wordt het zelfstandig werken dan ook geïntegreerd in het dag– en 
weekprogramma van de verschillende groepen. Bij zelfstandig werken verandert de rol van de 
stamgroepleider van leider naar begeleider zonder de noodzaak tot instructie geheel uit het 
oog te verliezen. Bij zelfstandig werken kunnen de kinderen individueel of samen met een 
activiteit bezig zijn. Deze activiteit hoeft niet voor alle kinderen dezelfde te zijn. Zelfstandig 
werken en samenwerken horen bij elkaar. Zelfstandig werken wil immers niet zeggen dat een 
kind in zijn eentje alles moet oplossen, maar dat het zo min mogelijk een beroep doet op de 
stamgroepleider. Juist als kinderen goed kunnen samenwerken, kunnen ze beter zelfstandig 
werken. Twee weten er meer dan één. Samen kunnen kinderen de problemen oplossen waar 
ze tegenaan lopen. 
  

4.4 Cultuur voor ouders 

Ouders informeren  
Iedere ouder heeft recht op informatie over zijn/haar kind. De website is onze informatiebron 
waarop iedereen altijd alle algemene informatie kan lezen. Alle individuele en algemene 
informatie verstrekken wij aan de verzorgende ouder (Jenapraat, Flapuit, schoolgids, activi-
teitenkalender e.d.). Met ouders die gescheiden zijn maken we individuele afspraken over de 
manier waarop informatie bij beide ouders terecht komt. Ook plaatsen wij regelmatig berichten 
op onze Facebook pagina over activiteiten die plaatsvinden. 
 
Wij willen transparant zijn en vinden het contact tussen school en ouders een van de 
belangrijke factoren waarbij het kind als uitgangspunt centraal staat. Er schuilt een grote 
kwetsbaarheid in het gegeven van niet goed communiceren met elkaar. Wij streven naar 
wederzijdse openheid. In alle geledingen van onze school van MR, OV, team, ouders tot 
directie toe stellen wij de vraag: wie, wat, waar én wanneer moet er nog een ander van weten.  
In de praktijk blijkt dat ouders nog té weinig met vragen of opmerkingen naar de 
stamgroepleider of directeur gaan. Het blijft een speerpunt binnen onze school om 
communicatie zo te optimaliseren dat er mét ons en niet óver ons wordt gesproken. We zien 
ouders niet enkel als klant, maar ook als onderwijskundig partner. Veel ouders hebben ook de 
behoefte dat we hen informeren en ondersteunen. De komende jaren gaan wij verder met het 
verbeteren van de communicatie. 
 
Voordat ouders hun kind op school aanmelden, hebben ze de schoolgids toegestuurd 
gekregen en een uitgebreid kennismakingsgesprek met de directie gevoerd. Daarin komen 
o.a. beide uitgangspunten van de school aan de orde: de Jenaplan en de katholieke identiteit.  
Vanuit de gedachte ‘opvoeden doe je samen’, vinden wij de betrokkenheid van ouders bij de 
school van groot belang. Wij verwachten van ouders dat, wanneer er een beroep op ze wordt 
gedaan, ze zich daadwerkelijk inzetten op school. Vooral op een Jenaplanschool is de 
samenwerking en communicatie met ouders van vitaal belang: ontwikkelingsidealen moeten 
overeenstemmen.  
 



37 
 

Schoolplan 2015-2019  St. Franciscus 
  De Boomhut 

 

Stamgroepouders  
In onze school heeft iedere stamgroep een of twee stamgroepouders. Deze ouder is bedoeld 
om een wezenlijke verbinding te vormen tussen ouders en leerkracht.  
De stamgroepouder:  
- ondersteunt de stamgroepleid(st)er op velerlei gebied, zoals het regelen en mede 

organiseren van feesten, groepsactiviteiten en hand- en spandiensten.  
- betrekt de ouders bij het school- en groepsgebeuren  
- is aanspreekpunt voor ouders en stamgroepleid(st)er  
- onderhoudt een goed contact met de andere ouders en de stamgroepleid(st)er  
- heeft zicht op de schoolorganisatie of is bereid zich daarin te verdiepen  

De stamgroepouder wordt door de stamgroepleid(st)er benaderd en gevraagd, daar deze 
degene is die voor een periode van mogelijk meerdere jaren met hem/haar moet 
samenwerken.  
 
Oudervereniging 
Binnen de school is de oudervereniging actief. De oudervereniging bestaat uit 7-10 personen 
die worden gekozen door en uit de ouders. Zij ziet zichzelf daarom ook als afvaardiging en 
spreekbuis van de geleding ouders. De organisatie en werkwijze van de oudervereniging zijn 
vastgelegd in statuten. De oudervereniging vergadert maandelijks en organiseert een maal 
per jaar een algemene oudervergadering. Vanuit het team is iemand vertegenwoordigd in de 
maandelijkse vergadering.  
Omdat de school een werk/leefgemeenschap is van directie, team, kinderen en ouders 
samen, stelt de oudervereniging zich ten doel het bevorderen van een goed leef- en 
werkklimaat in de geest van het katholieke Jenaplanonderwijs.  
 
De oudervereniging tracht de bovenstaande doelstelling te bereiken door:  

 Het opzetten en ondersteunen van schoolactiviteiten  
Dit betreft de activiteiten die grotendeels gefinancierd worden uit de vrijwillige 
ouderbijdrage. Voorbeelden hiervan zijn oa: Sinterklaasfeest, Kerst, de Franciscus-
dag. De oudervereniging speelt hierin vooral een organiserende rol en kan daarbij 
niet zonder de medewerking van de overige ouders.  
Er worden gedurende het jaar veel ouders betrokken bij de diverse activiteiten.  

 Het bevorderen van de betrokkenheid van ouders  
Wanneer ouders zich betrokken voelen voor de school als werk- en leefgemeen-
schap zullen zij zich verantwoordelijk voelen en uitgedaagd voelen mee te denken 
en werken. 

 Het bevorderen van informatie aan en communicatie met ouders  
Dit betreft de uitwisseling van informatie, en de communicatie tussen ouders, team, 
medezeggenschapsraad en oudervereniging.  

 Adviseren  
De oudervereniging beschikt in tegenstelling tot de medezeggenschapsraad niet 
over wettelijk vastgelegde bevoegdheden of inspraakmogelijkheden.  

 
Volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (2007) is de oudervereniging een “geledingen-
raad”. Zij heeft een adviserende en signalerende bevoegdheid en mag gevraagd en 
ongevraagd advies uitbrengen aan schoolraad, medezeggenschapsraad en directie die met 
name de geleding ouders aangaan. Uiteraard moet de oudervereniging hiertoe door de 
genoemde geledingen voldoende geïnformeerd worden.  
Voor alle activiteiten is geld nodig. Niet alle zaken kunnen door de school worden betaald. Om 
die activiteiten te bekostigen wordt namens de oudervereniging aan de ouders om een 
bijdrage gevraagd. Er wordt een minimum bedrag vastgesteld en het staat ouders vrij dit 
bedrag naar eigen inzicht te verhogen. De hoogte van deze minimumbijdrage wordt jaarlijks 
vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de oudervereniging. De penningmeester 
doet hiertoe jaarlijks een voorstel dat gebaseerd is op de begroting. Alle gelden zijn bedoeld 
voor activiteiten die de school niet uit de reguliere middelen kan bekostigen.  
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Medezeggenschapsraad  
Om ervoor te zorgen dat een school goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt, 
beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het 
beleid op school ligt bij de schooldirectie. Maar omdat het beleid leraren, leerlingen en hun 
ouders direct of indirect aangaat, moet de school overleggen met de medezeggenschapsraad. 
Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de medezeggen-
schapsraad genomen worden.  
Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid 
van de school. Verkiezingen bepalen wie er uiteindelijk mag meepraten en meebeslissen in de 
raad. De samenstelling van de medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en 
personeelsleden. De verdeling tussen personeel en ouders is fifty-fifty. De 
medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. De directie 
moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. Maar de medezeggenschapsraad kan 
ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan de directie.  
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit een klein aantal leden 
die de verschillende regio’s vertegenwoordigen. Op deze wijze vertegenwoordigt zij de 27 
scholen van de SKO Flevoland en Veluwe. De GMR adviseert over het beleid van de 
Scholengroep en heeft op een aantal beleidsterreinen instemmingbevoegdheid. 
 
 
4.5 Beleidslijnen en indicatoren 
 
Huidige situatie en beleidsvoornemens 
Ouders geven aan vanuit het tevredenheidsonderzoek dat de communicatie nog wel verbeterd 
kan worden m.b.t. het geven van de juiste informatie op het goede moment. Om ouders meer 
bij de school te betrekken, gaat de directie vanaf volgend schooljaar op een aantal vaste 
momenten een koffie-uurtje instellen waarbij informatie gegeven wordt over waar wij als 
school mee bezig zijn, zaken verduidelijkt kunnen worden en vragen beantwoord worden. Ook 
neemt de directie wat meer initiatieven naar die ouders die in een zorgtraject betrokken zijn op 
school. Voor alle ouders moet de komende jaren duidelijk worden, dat de peuterspeelzaal de 
Boomhut volledig geïntegreerd is in onze school en dat wij een instelling zijn waar kinderen 
van 2-12 jaar begeleid worden. Tenslotte willen wij aandacht besteden aan onze katholieke 
identiteit in combinatie met ons Jenaplanconcept. Waar liggen de raakvlakken en hoe dragen 
wij die uit. 
 
Doelen cultuur en klimaat 
 

Doel Transparante en heldere communicatie naar ouders 

Indicator Koffie-uurtje door directie op vooraf vastgestelde momenten waarbij informatie 
gegeven wordt en vragen beantwoord worden die leven bij ouders 

Doel De peuterspeelzaal De Boomhut is volledig geïntegreerd binnen de school. 

Indicator De samenwerking en doorgaande lijn van peuter naar kleuter is vanzelfsprekend 
en zichtbaar voor ouders. 

Doel Betrokkenheid laten zien van directie naar ouders toe 

Indicator Gesprekken voeren, vaak informeel, soms ook formeel over de geboden zorg aan 
hun kind. 

Doel Verdieping en verrijking van onze identiteit 

Indicator Werken aan een verdieping en verrijking van onze katholieke identiteit in 
combinatie met ons Jenaplanconcept. 
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HOOFDSTUK 5: MIDDELEN EN VOORZIENINGEN 
 
Goed onderwijs staat of valt vooral met de man of vrouw voor de klas. Maar naast competente 
leerkrachten moet ook de omgeving goed zijn. De school moet zorgen voor optimale 
randvoorwaarden; een gezond en veilig lokaal, actuele leerinhouden en een uitdagende 
leeromgeving. Ons schoolgebouw is zodanig aangepast dat bovenstaande organisatie 
mogelijk is. 
 
5.1 Huisvesting en uitrusting 
De St. Franciscusschool is een gebouw uit 1963 en al vele malen aangebouwd, waardoor een 
lappendeken is ontstaan. Het gebouw bestaat min of meer uit drie delen die met elkaar 
verbonden zijn, maar hun eigen specifieke karakter hebben gekregen. Een gedeelte voor de 
kleuterbouw en peuterspeelzaal de Boomhut met eigen ingang en hal; een gedeelte voor de 
drie middenbouwgroepen met eigen ingang en een hoofdingang voor de vier 
bovenbouwgroepen waar ook de centrale hal gelegen is. In die hal worden de weekopeningen 
en weeksluitingen gehouden, is de schoolbibliotheek gevestigd en wordt er door kinderen op 
allerlei manieren gewerkt.  

 
In alle groepen staan computers voor de kinderen. De midden- en bovenbouwgroepen hebben 
ook de beschikking over een aantal tablets en laptops. In alle midden- en bovenbouwgroepen 
zijn digitale schoolborden. De kleutergroepen maken gebruik van Apple TV aangestuurd door 
een IPad.  
 
Er is een grote centrale hal voor vieringen met de gehele school. Bovendien beschikken zowel 
de middenbouwgroepen als de onderbouwgroepen over een hal waar zij elkaar kunnen 
ontmoeten en/of werken en spelen. De grote hal is een ruimte waar de diversiteit van de 
wereld weerspiegeld wordt, in beeld, geluid en activiteit. Hier komt de wereld de school binnen 
en treedt de school de wereld tegemoet. 
 
Stamgroepen 
De stamgroep is op het oog het opvallendste onderscheid met de leerstofjaarklassenschool. 
Het systeem van stamgroepen is een bewuste keuze. Verschillen tussen mensen mogen geen 
scheiding brengen, maar moeten bindende elementen vormen: de één/het een vult de ander 
aan, er is verrijking mogelijk. 
 
Op onze school worden de kinderen geplaatst in stamgroepen van drie leeftijden per bouw. 
Onderbouw   groep 0-1-2 
Middenbouw  groep 3-4-5 
Bovenbouw  groep 6-7-8 
Voorafgaand hieraan bestaat de mogelijkheid om van 2,5 – 4 jaar spelenderwijs onderwijs te 
volgen op onze peuterspeelzaal de Boomhut. 
 
Er is in elke groep een mix van kinderen qua leeftijd, niveau en achtergrond, die gezamenlijk 
onderwijs krijgen. In een stamgroep is de spreiding van het ontwikkelingsniveau onder 
kinderen groot. Hierdoor wordt het leren aan en van elkaar bevorderd, is de rivaliteit kleiner en 
wordt de samenwerking gestimuleerd. 
Daarnaast heeft de stamgroep een sociaal vormend karakter. Kinderen zijn achtereenvolgens 
“jongste”, “middelste”, en “oudste” en deze cyclus keert terug. Dit is een waardevolle ervaring.  
Een ander groot voordeel is dat de stamgroepleiders en kinderen een aantal opeenvolgende 
jaren samenwerken. Hierdoor is de continuïteit in begeleiding en zorg gewaarborgd. In de 
stamgroep werken de kinderen in tafelgroepjes. Een tafelgroep is een groepje van drie of vier 
kinderen, opnieuw verschillend in leeftijd, niveau en achtergrond, die samen na instructie op 
eigen niveau, de leerstof verwerken. Een aantal keren per jaar verandert de samenstelling van 
de tafelgroepjes. 
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In de stamgroep wordt gevierd, gespeeld, gesproken en gewerkt, oftewel samen geleefd. 
Op een Jenaplanschool is de groepsruimte een zo huiselijk mogelijke omgeving, die samen 
met de kinderen ingericht en beheerd wordt. De school beschikt over 9 stamgroepruimtes, die 
we graag zo gezellig en rustgevend mogelijk inrichten. Daarnaast beschikt de school nog over 
een paar extra ruimtes waar groepjes kinderen zelfstandig of onder begeleiding kunnen 
werken. Elke stamgroepruimte heeft een thematafel, waarop allerlei zaken te ontdekken zijn 
die te maken hebben met het thema dat aan de orde is. 
 
De stamgroepruimtes van de onderbouw en middenbouw hebben extra ruimte in de vorm van 
een zoldertje. Elke stamgroep heeft een aantal computers ter beschikking, aangesloten op het 
schoolnetwerk. Elk lid van de groep draagt de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid 
binnen de stamgroep. Dit betekent dat ze de ruimte netjes en gezellig houden, dat ze samen 
denken en overleggen over de inrichting. 
 
Buitenruimtes 
Op een Jenaplanschool is niet alleen het schoolgebouw van belang, zeker zo essentieel is de 
inrichting van de buitenruimte. De buitenruimte is als het ware een verlengstuk van binnen 
waarbij het speciale van buiten is dat kinderen er andere uitdagingen vinden, meer vrijheid 
ervaren of andere kinderen ontmoeten om mee te spelen. Wij zijn bezig het schoolplein steeds 
groener te maken oa door een drietal hutten van wilgentenen, een aantal fruitbomen, 
verstopplaatsen, …. 
 
Kinderen hebben de natuurlijke neiging om in kleine groepjes (2-5 kinderen) samen te spelen, 
met uitzondering van groepsspelen zoals voetbal, tikkertje, etc. Ze trekken zich terug als het 
groepje te groot wordt en zoeken een ander groepje of een andere speelplek. Als een terrein 
beschikt over voldoende, verschillende en duidelijk onderscheiden activiteitenplekken kunnen 
de kinderen zich verspreiden over het terrein. Daarnaast blijkt ook dat het kunnen kiezen uit 
meerdere plekken het spelgedrag in positieve zin bevordert. Afwisseling in activiteitenplekken 
is dus belangrijk. 
 
 
5.2 Financiën 
 
Schoolbudget 
Op basis van een allocatiemodel krijgen de scholen middelen toegekend. Dit is terug te vinden 
in het financieel beleidsplan (begoting). Er vindt een afdracht plaats aan de bovenschoolse 
organisatie voor algemene (personele) zaken, zoals: ARBO-zorg en begeleidingstrajecten, 
werving en selectie directies, vervangingspool, coaching directies, administratiekantoor en 
contributies. 
Jaarlijks wordt met behulp van een begrotingsmodel, de begroting samengesteld. Deze wordt 
opgesteld op basis van het schoolplan en heeft een relatie met de doelstellingen van de 
school. Uitgangspunt is dat de begroting sluitend is, dan wel gemiddeld over drie jaar een 
exploitatiesaldo groter dan nul heeft. 
Gedurende het jaar moet binnen de vastgestelde begroting worden gewerkt. Bij afwijkingen 
zal de schooldirectie verantwoording afleggen. Voor de planning van de controlcyclus 
verwijzen wij u naar het financieel beleidsplan 2015-2019 van het SKO Flevoland en Veluwe. 
 
Zorgmiddelen 

De bedragen die door de verschillende samenwerkingsverbanden worden doorgestort naar de 

schoolbesturen (en dus scholen) worden toegevoegd aan de baten op schoolniveau. Dit willen 

we op basis van de meerjarenbegroting van de Samenwerkingsverbanden opnemen in de 

conceptbegroting. 
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Bedragen onder voorbehoud 2015 2016 

PO 2401 (Almere)* € 15,- / lln. + rugzakken € 25,-/ lln. + rugzakken / 
arrangementen PO 2403 (Dronten-Lelystad) € 150,- / lln. + rugzakken € 258 / lln. + rugzakken / 
arrangementen PO 2509 (Zorgkoepel Veluwe) € 157,- / lln. € 227,- / lln. 

PO 2505 (Apeldoorn) € 53,- / lln. + rugzakken € 77/lln. + rugzakken / 
arrangementen *+ eenmalig bedrag van € 13.150 als kwaliteitsimpuls 2014-2018 

Onder voorbehoud, wijzigingen kunnen nog worden doorgevoerd. 

 

Daar waar staat rugzakken gaat het om de leerlingen met een LGF beschikking op 1-10-2013 

die nog doorlopen na 1-8-2014 en dan nog op school zitten. De bedragen zijn moeilijk te 

vergelijken, omdat binnen de samenwerkingsverbanden verschillende verdeelmodellen 

gehanteerd worden en de dienstverlening anders is ingericht. 
 
Sponsoring 
Scholen kunnen zich laten sponsoren. Door sponsoring kunnen scholen financiële speelruimte 
creëren die zowel ten goede komt aan het onderwijs als aan allerlei nevenactiviteiten. Met dat 
geld kunnen allerlei activiteiten worden gedaan. Onze school staat hier positief tegenover. 
Omdat wij op een verantwoorde en zorgvuldige manier met sponsoring willen omgaan, moet 
deze aan een aantal voorwaarden voldoen. 

 Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en 
doelstelling van de school. 

 Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar 
brengen. 

 Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of continuïteit van het onderwijs beïnvloe-
den, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die onze 
school aan het onderwijs stelt. 

 Speciale aandacht richten wij op sponsoruitingen in gesponsord lesmateriaal. 
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in 2009 een convenant met 
veertien organisaties afgesloten. Het convenant bevordert of bestrijdt sponsoring niet. Er staat 
in waar scholen op moeten letten, waar sponsors aan gebonden zijn, wat valkuilen zijn en hoe 
scholen inspraak van ouders, teams en kinderen moeten organiseren. 
Zie: Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’: 
http://www.usgym.nl/ouders/Convenantsponsoring_pdf  
 
De voorwaarden waaraan alle sponsoractiviteiten die de school onderneemt voldoen, 
behoeven de goedkeuring van het bestuur en de instemming van onze 
medezeggenschapsraad. De activiteiten, als zodanig, worden door de directie vastgesteld na 
overleg met het team en onze oudervereniging.  
Ouders die klachten hebben over sponsoring, uitingsvormen van sponsoring en niet akkoord 
gaan met de weder prestatie die aan de sponsoring verbonden is, bespreken dit met de 
directeur. De directeur kan indien zij niet tot overeenstemming komt met de ouders, hen 
verwijzen naar het bevoegd gezag.  
 
 
5.3 Materieel beleid 
 
Meerjarenonderhoudsplan van het gebouw 
Het onderwijsbureau Meppel schouwt regelmatig de school en werkt op basis van die 
gegevens het onderhoudsplan bij voor de school. Dit plan is terug te vinden in de 
zogenaamde rode map. Elk jaar tijdens de management gesprekken die de directeur heeft 
met het bevoegd gezag vindt er ook een gesprek plaats met een vertegenwoordiger van het 
onderwijsbureau om door te nemen wat er qua onderhoud op de rol staat en wat naar voren of 

http://www.usgym.nl/ouders/Convenantsponsoring_pdf
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naar achteren geschoven kan worden. Het onderwijsbureau heeft contacten met vele 
aannemers en onderhoudsbedrijven waardoor de kosten lager uitvallen.  
 
Meerjarenplan vervanging methodes 
In de meerjarenbegroting is een planning opgenomen wanneer welke methode vervangen 
wordt. De kosten hiervoor worden via afschrijving opgenomen op de begroting. 
 
 
5.4 Beleidslijnen en indicatoren 
 
Huidige situatie en beleidsvoornemens 
Het komende schooljaar wordt de spellingmethode vervangen en ingevoerd. Het gaat om de 
opvolger van onze huidige methode Taal op maat spelling naar Spelling op maat. 
De komende jaren gaan wij ook bezig met het uitbreiden en/of aanpassen van ICT-apparatuur 
binnen een SharePoint omgeving. Minder computers, meer laptops, meer tablets? Wat 
precies nodig zal zijn voor hoe wij willen werken, zal de komende jaren vorm krijgen. 
Ook zullen wij de komende jaren bezig blijven met het groener maken van ons schoolplein. De 
middelen die hiervoor nodig zijn, komen uit sponsoring of uit bedragen vanuit bijv. Jantje 
Beton. 
 
Doelen middelen en voorzieningen 
 

Doel Invoering nieuwe spellingmethode 

Indicator Door de taalcoördinator wordt het invoeringsproces begeleid  

Doel De school heeft een uitgewerkt ICT-beleid passend bij de 21st century skills 

Indicator De school heeft een uitgewerkt ICT-beleid geïnitieerd vanuit de SKO met een eigen 
SharePoint omgeving en het gebruik van hardware passend bij het onderwijs. 

Doel Groener maken van het schoolplein 

Indicator Tijdens NL-doet dagen werken aan het schoolplein. Plan uitvoeren m.b.t. groener 
maken/uitdagender  maken van het schoolplein. 
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HOOFDSTUK 6: MANAGEMENT VAN ONDERWIJSPROCESSEN EN 
ONDERSTEUNENDE PROCESSEN 
 
6.1 Visie op ontwikkeling en onderwijs 
Eenheid in verscheidenheid, een veilige sfeer om volledig mens te zijn. In spreken, spelen en 
vieren ontdekken we onszelf en de ander. De St. Franciscusschool is een jenaplanschool en 
dat betekent: 

 Het onderwijs op onze school is zodanig ingericht dat de kinderen een ononderbroken 
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het gaat uit van leren met hoofd, hart en 
handen. 

 Het is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de kinderen. 

 Het onderwijs richt zich op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op het 
verwerven van noodzakelijke kennis van sociale, culturele, lichamelijke en creatieve 
vaardigheden 

 Het onderwijs gaat ervan uit dat de kinderen opgroeien in een multiculturele samen-
leving. 

 Het onderwijs is zodanig ingericht dat de kinderen in beginsel binnen een tijdvak van 8 
aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen. 

 De school heeft een voortgangsregistratie betreffende de ontwikkeling van alle 
kinderen. 

 De school wil de  ouders zien als partner. Samen staan voor de opvoeding en voor de 
ontwikkeling van de kinderen.  

 De school werkt opbrengstgericht waarbij wij het kind als geheel niet uit het oog 
verliezen. Dat verwacht veel van de inzet van het personeel en de kinderen. 

 Ten aanzien van kinderen die extra zorg behoeven is het onderwijs ingericht op 
begeleiding die is afgestemd op de individuele behoeften van het kind in de stamgroep 
of stamgroep doorbrekend. 

 
 
6.2 Pedagogische huisstijl 
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch 
handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij 
is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie 
waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische vaardigheden welke we willen 
overbrengen aan de kinderen zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, een kritische 
houding, reflecterend vermogen en samenwerking met andere kinderen. 
 
De stamgroepleiders hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak: ze moeten de 
leerlingen opvoeden tot goede burgers. Stamgroepleiders creëren daartoe een veilig en 
gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Kern-
woorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel waarde aan een positieve 
en motiverende stamgroepleider, een begeleider die ervoor zorgt, dat de kinderen het werk 
zelfstandig (samen met anderen) kunnen doen en de focus legt op het benoemen van 
gewenst gedrag i.p.v. op het corrigeren van ongewenst gedrag. In de vormende taak van de 
stamgroep-leiders hanteren we duidelijke regels en afspraken:    

a. Zij zorgen voor een sfeer van veiligheid  
b. Zij zorgen voor een ordelijke klas  
c. Zij zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving  
d. Zij gaan positief en belangstellend met de leerlingen om 
e. Zij zorgen voor interactie met en  tussen de leerlingen 
f. Zij bieden de leerlingen structuur  
g. Zij laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken 
h. Zij hanteren de afgesproken regels en afspraken  
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Wij hechten op de St. Franciscusschool veel waarde aan onderwijskundig partnerschap. Dit 
partnerschap (school – ouders) is onder te verdelen in pedagogisch (opvoeding en gedrag) en 
didactisch (informeren over en helpen bij leerproces) partnerschap. Hier willen wij ons als 
school verder in bekwamen. 
 
Wanneer er sprake is van ‘moeilijk’ of grensoverschrijdend gedrag van een leerling wordt 
allereerst uitgezocht wat de oorzaak van dit gedrag is, en tegelijkertijd volgen wij de stappen 
uit het kanjerprotocol en treedt de school, na een gesprek met het kind, in contact met de 
ouders. We maken hen medeverantwoordelijk voor het oplossen van de problemen. 
Afhankelijk van de problematiek kan er nader intern of extern onderzoek of advies worden 
ingewonnen. In uiterste gevallen wordt overgegaan tot schorsing of verwijdering van een 
leerling. Hiervoor is een protocol opgesteld (protocol schorsen en verwijderen). 
 
 
6.3 Didactisch ontwerp 
Leertijd  
Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een 
belangrijke factor is voor het leren van de kinderen. We proberen daarom verlies van leertijd te 
voorkomen. Ook willen we ze voldoende leertijd geven om zich het leerstofaanbod eigen te 
maken. In principe willen we zo alle kinderen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs laten 
halen. Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland:  

- Urenverdeling over het schooljaar:  
o Groep 1 t/m groep 4 minimaal 897 uur per jaar 
o Groep 5 t/m 8 minimaal 987 uur per jaar 

- De lessen beginnen stipt om 9.00 uur, woensdag om 8.45 uur, 10.45 uur (na de kleine 
pauze) en 13.15 uur 

- Minimaal 50% van de onderwijstijd wordt ingezet voor de instrumentale vaardigheden 
taal en rekenen  

- Stamgroepleiders zorgen voor een effectief klassenmanagement  

- Stamgroepleiders bereiden van tevoren de lessen volgens het a.d.i.-model voor.  

- Stamgroepleiders variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijs-
behoeften  

- Stamgroepleiders hebben een map waarin de planning van een week is opgenomen  

- De uitvoering van groeps-/handelingsplannen staan in de map ingeroosterd.  

- Stamgroepleiders hanteren heldere roosters, deze zijn aanwezig in de stamgroep-map 
en hangen in de klas, zichtbaar voor de kinderen  

- Het dagrooster is zichtbaar voor de kinderen door middel van zogenaamde dagritme-
kaarten.  

  
Visie op leren  
a.  Leren doe je zelf  
Kinderen construeren zelf hun kennis en bepalen uiteindelijk zelf wat ze willen vasthouden.  
Je kunt iemand niet 'laten leren', wel iemand uitdagen tot leren en ondersteunen bij het leren. 
Dat betekent een grote nadruk op 'intrinsieke motivatie' en aandacht voor leerprocessen bij 
kinderen. Ook het oefenen om iets te leren beheersen, moeten kinderen uiteindelijk willen.  

 
b.  Verschillen tussen kinderen zijn groot  
Kinderen leren op zeer verschillende manieren. Door de toegenomen individualisering en 
grotere maatschappelijke pluriformiteit (waaronder ook grotere verschillen tussen gezinnen) 
nemen ook de verschillen tussen kinderen toe. Het beleid van Passend Onderwijs leidt ook tot 
grotere verschillen in de school. De verschillen laten zich zien in:  

- culturele achtergrond en sociaaleconomische positie van het gezin.  

- ontwikkelingsmogelijkheden, in het algemeen en op specifieke terreinen.  

- ontwikkelingstempo's tussen kinderen  
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- jongens en meisjes,  

- leerstijlen: doeners, dromers, denkers, beslissers; of creatieve, werkzame en 
chaotische kinderen  

- dominantie van bepaalde zintuigen: visueel, auditief of tactiel ingesteld.  

- intelligenties: de psycholoog Howard Gardner spreekt over ten minste acht 
verschillende intelligenties.  

 
c.  Leren hoe te leren: strategisch handelen en zelfsturing  
In een complexe en dynamische samenleving als de onze is het belangrijk dat je leert hoe je 
moet leren. De manier waarop je een probleem aanpakt is even belangrijk als de oplossing/ 
het resultaat. 
 
d.  Begripsvorming  
Behalve het leren leren is de begripsvorming belangrijk: het via ervaringen en nadenken over  
die ervaringen en die 'vullen' met betekenis van een aantal sleutelbegrippen. Begripsvorming 
is iets anders dan 'de juiste termen leren gebruiken'. Het heeft te maken met het vormen van 
een netwerk aan betekenissen.  
 
e.  Voelen, denken, willen en kunnen staan niet los van elkaar: integraal leren  
'Leren denken', oftewel 'cognitieve ontwikkeling', wordt steeds meer gezien in samenhang met 
de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid. Denken omvat een heel complex aan 
handelingen: observeren, classificeren, interpreteren, onderscheiden van feiten en meningen, 
logisch redeneren, zoeken naar vooronderstellingen, verzamelen en ordenen van feitelijke 
gegevens, verbeelden, hypothesen formuleren, toepassen van kennis op nieuwe zaken, 
kritiseren, ontwerpen, toetsen.  
Al deze verschillende deelprocessen zijn wel te onderscheiden, maar vaak moeilijk van elkaar 
te scheiden. Je kunt tot op zekere hoogte dergelijke deelprocessen isoleren en waar nodig 
inscholen.  
 

Leren denken vereist ook een zekere mate aan durf: onbetreden paden durven op te gaan, er 
op af gaan. Kinderen die er rigide (denk)gewoonten op na houden zullen daar grote moeite 
mee hebben, evenals kinderen die zich onveilig voelen. Cognitie heeft een gevoelsmatige 
basis, zeker als je ook nadenkt over je denken: zelfreflectie. Je moet durven en willen denken. 
Voor kinderen is denken ook en vooral 'denken met je handen': uitproberen. Denken is niet los 
te zien van voelen, willen en doen.  
 
Ook voelen is een vorm van kennen, namelijk met je hart: empathie. Niet voor niets wordt 
gesproken over 'emotionele intelligentie. Sommige dingen kun je het beste leren kennen door 
ze lief te hebben, ze met liefde te benaderen. Misschien geldt dat trouwens wel voor de 
meeste kennis.  
De kwaliteit van de relaties in de school, met name de houding en vaardigheden van 
stamgroepleid(st)ers ten aanzien van kinderen (warmte, respect, veiligheid bieden) is van 
groot belang voor de kwaliteit van het leren. Het is ook daarom belangrijk om zoveel mogelijk 
voort te bouwen op de sterke punten van kinderen, die proberen op te sporen en ermee 
verder te werken.  
 
f.  Intrinsieke motivatie en ervaringsstroom  
Er wordt onderscheid gemaakt tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Bij de eerste is het 
de zaak (activiteit) zelf die motiveert tot handelen en leren. Bij de tweede worden de 
activiteiten gemotiveerd door uitwendige factoren: beloning, status, dwang enzovoort.  
Studie van de intrinsieke motivatie laat het volgende zien.  

- de persoon die intrinsiek gemotiveerd is, gaat op in het handelen.  

- de aandacht wordt alleen op de uitgevoerde taak gericht, in een uiterste concentratie, 
waarbij  
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o men zich niet laat afleiden; men is in het nu;  
o men heeft het gevoel de situatie in de greep te hebben.  

Kortom: men beleeft de ervaring als een stroom ('flow'). Intrinsieke motivatie ontstaat vooral 
aan de rand van de mogelijkheden: niet te gemakkelijk, niet te moeilijk (zone van de naaste 
ontwikkeling). Een dergelijke intensieve en intrinsieke motivatie heeft een positieve invloed op 
het verwerven en vasthouden van het geleerde.  

 
g.  Leren doe je samen met anderen  
Dat sociale ontwikkeling bevorderd wordt door sociale interactie in de groep is evident. Maar 
het geldt ook voor het denken. Denken is lang beschouwd als iets zeer individueels, dat zich 
'van binnen' afspeelt. Steeds meer wordt denken echter gezien als een proces waarin 
individuen hun acties op elkaar afstemmen en organiseren. Kennis is iets dat mensen samen 
construeren, waar ze samen naar zoeken. De individuele ervaringen van kinderen, de 
begrippen die ze gebruiken en waarden die ze hanteren worden geconfronteerd met de 
ervaringen en gezichtspunten van anderen, in de stamgroep en daarbuiten, in de school en 
daarbuiten. Het eigen denken wordt gescherpt door het samen met anderen zoeken naar 
oplossingen en door een ander iets uit te leggen. Dat is de basis voor 'interactief leren'.  
 
h.  Je leert het beste in een zo 'echt' mogelijke situatie  
Het schoolse leren is vaak levensvreemd leren, los van situaties waarin het er echt toe doet 
wat je leert. Leren moet contextueel zijn. Het gaat daarbij om een sociaal proces, met gebruik 
van authentieke bronnen en hulpmiddelen.  
 
Net als voor het team leggen we ook voor de kinderen de lat hoog. De verwachtingen die 
stamgroepleiders hebben van de schoolprestaties van hun kinderen, beïnvloeden die school-
prestaties. Dit wordt het Pygmalioneffect genoemd, of 'zichzelf waarmakende voorspelling': 
hoe hoger de verwachtingen van de stamgroepleider, hoe beter kinderen gaan presteren.  
Dit effect wordt verklaard doordat stamgroepleiders (al dan niet onbewust) hun gedrag en 
taalgebruik ten overstaan van kinderen aanpassen op basis van hun verwachtingen. Kinderen 
gaan zich vervolgens gedragen naar die verwachtingen. Kinderen waarvan meer verwacht 
wordt, worden daardoor meer uitgedaagd door de stamgroepleiders om beter te presteren. 
Kinderen waarvan de stamgroepleider minder hoge verwachtingen heeft, voelen zich niet 
uitgedaagd en gaan zich naar die lage verwachting gedragen: de stamgroepleider is immers 
snel tevreden over hun prestaties.  
 
Coöperatief leren  
Coöperatief leren is een werkwijze om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. Aan 
coöperatief leren kan een aantal vaardigheden gekoppeld worden. Kinderen kunnen van 
elkaar leren, niet alleen kennis maar ook vaardigheden. Kinderen leren veel van voordoen, 
samendoen en nadoen (modelling). Ze brengen hun gedachten onder woorden, leren 
argumenteren, passen hun ‘waarheid’ aan door nieuwe inzichten en verbindingen.  
Er is een onderscheid in onbewust samenwerken en bewust samenwerkend leren. Kinderen 
willen graag samenwerken. Wanneer een stamgroepleider een vrije samenwerkingsopdracht 
geeft, kiezen kinderen vaak een vriendje of vriendinnetje om in tweetallen aan de taak te 
werken. Samenwerkend leren is een bewust in te zetten instrument voor de stamgroepleider 
om bijvoorbeeld samenwerkingsvaardigheden aan te leren. Een stamgroepleider pakt 
samenwerkend leren gestructureerd aan, waardoor het meer diepgang en kwaliteit krijgt. 
Samenwerkend leren kan in tweetallen, maar ook in viertallen.  
Een belangrijke randvoorwaarde voor samenwerkend leren is een goed pedagogisch klimaat. 
Andersom werkt het ook: samenwerkend leren draagt bij aan een goed pedagogisch klimaat.  
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Pedagogisch klimaat  
De keuze voor het Jenaplan heeft consequenties voor de didactiek en pedagogiek in de 
school. Wij gaan er vanuit dat kinderen heel verschillend zijn. Verschillend in leeftijd en 
levenservaring, in ras en cultuur, in levensbeschouwelijke achtergrond, in capaciteiten en 
talenten, als man of vrouw enz. Dit wordt niet gezien als hinderlijk, integendeel.  
Dit veronderstelt adaptief onderwijs, dat wil zeggen: onderwijs toegesneden op de mogelijk-
heden van het kind. Dit is niet hetzelfde als ‘individueel onderwijs’. Op een Jenaplanschool 
vindt onderwijs altijd plaats in een sociale context.  
 
Kinderen verschillen veel van elkaar en daardoor kunnen ze veel van elkaar leren. Leren van 
en met elkaar vraagt om respect voor elkaar en om de vaardigheid te kunnen samenwerken. 
We kiezen ervoor kinderen op verschillende manieren met elkaar en met de leerstof in contact 
te laten komen. We scheppen heel bewust situaties waarbij het kind niet alleen feitelijke 
kennis, maar ook sociale kennis kan opdoen. Om die reden worden kinderen in stamgroepen 
geplaatst die bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden, zoals dat ook in de 
samenleving het geval is.  
 
Een goed pedagogisch klimaat is voorwaarde tot leren. Alle teamleden van de school zijn 
gecertificeerde Kanjertrainers. De Kanjertraining is geïntegreerd in het totale onderwijs op de 
school. Het belangrijkste doel van deze Kanjermethode is dat een kind positief over zichzelf 
en de ander leert denken. We willen dat kinderen gemotiveerd blijven en zelfvertrouwen 
kunnen opbouwen. Motivatie en zelfvertrouwen gaan hand in hand en hebben grote invloed 
op leeropbrengsten. Daarom volgen we niet alleen de cognitieve ontwikkeling, maar leggen 
we ook de sociaal emotionele ontwikkeling vast in een kindvolgsysteem.  
 
Binnen het team bestaat overeenstemming over de wijze waarop de kinderen benaderd 
worden, hoe de regels worden gehandhaafd en hoe wordt omgegaan met conflicten. Ten 
aanzien van het welbevinden van kinderen is het leerkrachtgedrag een bepalende factor. 
Verschillen moeten door stamgroepleid(st)er en kinderen worden geaccepteerd, hetgeen 
automatisch leidt tot differentiatie in instructie en beoordeling.  
 
Omdat er op onze school vanuit een ononderbroken ontwikkeling gewerkt wordt, kan een kind 
in een eigen programma verder. Het is mogelijk dat een kind een jaar meer of minder nodig 
heeft dan de reguliere acht jaar basisschooltijd. Hierover gaan wij met de ouders in gesprek 
om samen te bepalen wat het beste voor het kind is. De uiteindelijke beslissing over een 
eventuele verlenging of doorgang ligt bij de school. Tenminste driemaal per jaar vindt een 
gesprek met ouders/verzorgers plaats om de resultaten van de kinderen (naar aanleiding van 
rapportages en toetsgegevens) te bespreken. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om vaker 
te communiceren over de kinderen op initiatief van ouders/verzorgers, intern begeleider en 
stamgroepleiders.. 

  
Didactisch klimaat  
Een kind is gebaat bij een stamgroepleider die meer doet dan alleen leerstof aandragen en 
vorderingen vastleggen. Reflecteren en empathisch optreden zijn ondersteunende competen-
ties in het professionele handelen van de stamgroepleider. Evaluatie van het eigen handelen 
is hierbij een essentiële factor. (‘was de uitleg duidelijk genoeg’/‘zijn er andere manieren om 
deze kennis over te brengen’/ ‘sluit de leerstof wel aan bij de onderwijsbehoeften van dit 
kind’). 
Evaluatie van de kindresultaten is een tweede essentiële factor: niet alleen registreren, maar 
met name analyseren is van belang. (‘wat voor type fouten werden er gemaakt’/ ‘wat is daar 
de oorzaak van’/ ‘welke kennis & vaardigheden ontbreken’/ ‘hoe is de werkhouding’).  
 
Niet alle kinderen hebben dezelfde instructie nodig, veel klassikale instructies zijn niet 
effectief. Sommige kinderen hebben nauwelijks uitleg nodig, terwijl andere kinderen baat 
hebben bij intensieve, gestructureerde instructie. Een stamgroepleider die rekening houdt met 



48 
 

Schoolplan 2015-2019  St. Franciscus 
  De Boomhut 

 

de verschillende mogelijkheden en behoeften van kinderen moet kunnen differentiëren in tijd, 
aanpak, lesstof. Om afstemming een kans van slagen te geven, worden hoge eisen gesteld 
aan de wijze waarop de instructies inhoudelijk en organisatorisch verlopen en lesstof wordt 
geselecteerd.  
 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren wat hun kwaliteiten en talenten zijn, maar ook 
waar hun beperkingen liggen. Op die manier ontwikkelt een kind een positief en reëel 
zelfbeeld en kan het verantwoordelijkheid leren nemen voor zijn eigen leerproces. We 
moedigen initiatieven vanuit eigen interesse aan. Zo leren kinderen hun persoonlijke 
leervragen stellen, deze multidisciplinair te onderzoeken en daarover te reflecteren.  
 
De les- en leerstof komen zoveel mogelijk uit de wereld van het kind. Het rekenen, het lezen, 
de techniek van het schrijven en de taal zijn geen doel op zich, maar juist een middel om zich 
te oriënteren in de wereld. Daarmee komen we bij wat eigenlijk het belangrijkste 
ontwikkelingsgebied is voor kinderen: wereldoriëntatie. Dat is wezenlijk iets anders dan 
aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Bij wereldoriëntatie gaat het erom dat kinderen 
processen in de grote wereld ontdekken die ooit ontstaan zijn, er nu zijn en er in de toekomst 
mogelijk anders uitzien. Hier komt een historisch perspectief om de hoek kijken. Ook moet bij 
zo’n proces of onderwerp het geheel bekeken worden ten opzichte van de ligging op de aarde. 
Zo worden aardrijkskundige en topografische kennis eigen gemaakt.  
 
Handelingsgericht werken (HGW)  
Niet ieder kind ontwikkelt zich in hetzelfde tempo en op dezelfde wijze. Dat vraagt van de 
stamgroepleider handelingsgerichte vaardigheden. Hoe ontdekt hij wat de onderwijsbehoeften 
van een kind zijn? Welke ondersteuning heeft hij nodig om zijn onderwijs daarop af te 
stemmen?  
Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken. Hierbij wordt het 
onderwijsaanbod afgestemd op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van ieder kind. 
Deze behoeften formuleer je door aan te geven wat een kind nodig heeft om een bepaald doel 
te kunnen bereiken. De centrale vraag is: Wat vraagt het kind aan ons? Welke benadering, 
aanpak, ondersteuning, instructie etc. heeft het nodig? Kindkenmerken worden vertaald naar 
onderwijsbehoeften.  
Men richt zich niet zozeer op wat er mis is met een kind, maar meer op wat het nodig heeft om  
bepaalde doelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft. Bij HGW richt men 
zich niet alleen op de kindkenmerken, maar ook op de kenmerken van de onderwijsleer‐ en de 

opvoedingssituatie. Het begrip afstemming staat hierbij centraal. Niet alleen afstemming op 
het kind, maar ook door rekening te houden met wensen, mogelijkheden en verwachtingen 
van school en ouders. 
 
Bij HGW wordt het leerkrachtgedrag dus centraal gezet in het zoeken naar afstemming, in het 
inspelen op de (specifieke) onderwijsbehoeften van de kinderen in de groep. 
Stamgroepleiders reflecteren op hun eigen werkconcept en vergroten hun competenties op 
het gebied van handelingsgericht werken. Directeuren reflecteren samen met de interne en 
externe begeleider op hun schoolbeleid in relatie tot de missie en koers van hun school en 
reflecteren op hun onderwijskundig leiderschap om tot duurzame verandering in het denken 
en werken op school te komen. Interne en externe begeleiders doen dit ook op het gebied van 
handelingsgericht begeleiden en ondersteunen, gericht op het verstevigen en vergroten van 
de handelingsbekwaamheid van de stamgroepleiders.  
Bij HGW worden kinderen aangesproken op hun mogelijkheden en talenten, en richt men zich 
op betrokkenheid, welbevinden en optimale ontwikkeling. Daarnaast richten we ons ook op de 
ondersteuningsbehoeften van de stamgroepleider of ouders: wat zijn hun vragen en waaraan 
hebben zij behoefte: aan informatie, advies en/of begeleiding?  
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Het groepsplan  
We werken in de groepen met groepsplannen. Dit geeft de stamgroepleider een instrument in 
handen om per vakgebied zijn hele groep te brengen naar beheersing van doelen. Een 
groeps-plan omvat een beschrijving van het onderwijsaanbod aan alle kinderen in de groep 
voor een bepaalde periode. Een groepsplan is doelgericht, met hoge verwachtingen ten 
aanzien van alle kinderen, om te komen tot betere resultaten.  
Een groepsplan omvat altijd de volgende onderdelen: doelen, inhoud, instructie, organisatie 
(tijd!) en evaluatie. Belangrijk in het groepsplan is het plannen van de leerstof gekoppeld aan 
de effectieve leertijd. Een groepsplan is altijd dynamisch van opzet, een bijstelling op basis 
van observatie en tussentijdse methodegebonden toetsen is gewenst. Het groepsplan wordt 
opgesteld door de stamgroepleider.  
De stamgroepleider maakt per vakgebied een groepsoverzicht van toets- en observatie-
gegevens. Op grond hiervan deelt hij/zij zijn groep in waarbij wordt gekozen voor een 
basisgroep en twee subgroepen (zwakpresteerders en goedpresteerders). Vervolgens 
beschrijft hij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Op grond van de verzamelde informatie 
wordt een plan gemaakt waarin per (sub)groep heldere doelen worden geformuleerd plus de 
gewenste aanpak om daar te komen. Het overgrote deel van individuele handelingsplannen 
verdwijnt daarmee. Het bijzondere van werken met groepsplannen is dat de stamgroepleider 
focust op de kern van onderwijs: ervoor zorgen dat kinderen leerstof zo snel en efficiënt 
mogelijk leren beheersen.  
 
Op groepsniveau wordt cyclisch gewerkt aan de verbetering van de resultaten van de 
kinderen. De cyclus voor opbrengstgericht werken op groepsniveau is gebaseerd op de cyclus 
handelingsgericht werken en ziet er in grote lijnen als volgt uit:  
 
Plan  

 Overnemen van de drie instructiegroepen: verkort, basis, verlengd  

 Formuleren van de onderwijsbehoeften van de kinderen  

 Formuleren van doelen voor de komende periode  

 Formuleren van de inhoud, het aanbod  

 Formuleren van instructie en de methodiek  

 Formuleren van organisatie  

 Formuleren van de wijze van evalueren  

 Specificeren van bovenstaande voor instructieafhankelijke (D-E) kinderen binnen het 
groepsplan.  

Do  

 Uitvoeren van het groepsplan en verzamelen van gegevens over de ontwikkeling van 
kinderen.  

 
Check  

 Verzamelen van kindgegevens in een groepsoverzicht  

 Analyse en verklaring van de gegevens  

 Checken of de interventies uit de afgelopen groepsplanperiode het gewenst effect 
hebben gehad.  

 Was het handelen van de leerkracht effectief?  
 
Act  

 Formuleren van consequenties voor het handelen van de stamgroepleid(st)er en de 
werkwijze in de groep voor de komende periode. Welke interventies zijn noodzakelijk 
of gewenst? Hoe kunnen de kinderen geclusterd worden? Wat zijn de 
instructiebehoeften van kinderen? Welke kinderen hebben specifieke aandacht nodig?  

 Formuleren van noodzakelijke of gewenste aanpassingen in de pedagogische 
ondersteuning van een kind. 
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De actfase aan het eind van de eerste cyclus gaat als het ware naadloos over in de planfase 
van de volgende cyclus. De cyclus voor opbrengstgericht werken op groepsniveau wordt in 
een schooljaar drie tot vier keer doorlopen. 
 
De kinderen worden op basis van toetsresultaten ingedeeld in drie subgroepen:  

 De instructieonafhankelijke kinderen (Cito niveau I-II), die een verkorte instructie 
krijgen. 
Dit zijn de vlotte kinderen die zich goed ontwikkelen en op de toetsen boven niveau 
scoren. Deze kinderen hebben vaak aan een verkorte instructie genoeg om zelfstandig 
aan het werk te kunnen gaan. Bij deze kinderen is het van belang hen voldoende uit te 
dagen en activiteiten aan te bieden op een hoger niveau. 

 De instructiegevoelige kinderen (Cito niveau III), die basisinstructie krijgen. 
Deze kinderen vormen meestal de grootste groep. Het zijn de kinderen die zich met de 
basisinstructie van de stamgroepleider, de begeleide inoefening en de zelfstandige 
verwerking doorgaans goed ontwikkelen. Het zijn kinderen die bij toetsing op niveau 
scoren. 

 De instructieafhankelijke kinderen (Cito niveau IV en V), die verlengde instructie 
krijgen. 
Dit zijn de kinderen die op de toetsen onder niveau scoren. Zij hebben meer tijd nodig 
en zijn afhankelijk van verlengde instructie en begeleiding door de stamgroepleider om 
hun ontwikkeling goed te laten verlopen. In het groepsplan krijgen deze kinderen per 
week ongeveer een uur verlengde instructie en oefentijd met de stamgroepleider. 

 
Activerend directe instructiemodel  
Leerprestaties van kinderen worden vooral beïnvloed door een goede instructie van de 
stamgroepleid(st)er. Het is belangrijk dat de kinderen hierbij actief betrokken worden. 
Enerzijds biedt de stamgroepleid(st)er de kinderen structuur, anderzijds moeten de kinderen 
geactiveerd worden tot het nemen van eigen initiatieven. Alle stamgroepleid(st)ers werken 
tijdens de instructie volgens het actieve directe instructiemodel. Dit model bestaat uit de 
volgende fasen:  
 
1.  Terugblik  

 Het ophalen van de benodigde voorkennis over het onderwerp dat behandeld gaat 
worden en het geven van een samenvatting van de vorige les. De kinderen worden 
bewust van de koppeling nieuwe en oude stof.  

 
2. Oriëntatie  

 Wat zal er worden geleerd en waarom is het belangrijk om te leren?  

 De kinderen worden bewuster van hun eigen leerproces en kunnen het geleerde ook 
beter toepassen (als een transfer).  

 
3.  De groepsinstructie  

 Onderwijs in kleine stappen  

 Geef concrete voorbeelden  

 Denk hardop  

 Demonstreert/ doe voor  

 Leg uit  
 
4.  Begeleide (in)oefening  

 Laat de kinderen onder begeleiding oefenen  

 Geef korte en duidelijke opdrachten  

 Stel veel vragen bijv. vanuit denken-delen-uitwisselen  
 
5.  Zelfstandig verwerken en verlengde instructie (minimaal 10 minuten)  
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6.  Feedback  

 Zelfstandig werken -groep en instructiegroep  
 
7.  Afsluiting  

 Inhoudelijke afronding van de les, zowel voor de instructiegroep als voor de groep die 
zelfstandig werkt. Wat hebben we geleerd? 

 
Naast een activerende instructie is ook een uitdagende leeromgeving van belang. Kinderen 
moeten geprikkeld worden tot nieuwsgierigheid en onderzoeken. De inrichting van de 
groepsruimtes en het gebruik van aansprekende materialen spelen hierbij een belangrijke rol. 
 
 
6.4 Leerstofaanbod  
Kerndoelen en referentiekaders  
Kerndoelen beschrijven wat kinderen na het basisonderwijs moeten kennen en kunnen. Ze 
geven aan wat iedere school in elk geval nastreeft bij kinderen. De kerndoelen zijn 
geformuleerd voor grotere leergebieden, zoals: de talen, rekenen/wiskunde, oriëntatie op 
jezelf en wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. Elk leergebied wordt 
voorafgegaan door een karakteristiek van dat gebied. In die karakteristiek staat tamelijk 
uitgebreid beschreven waarop een dergelijk leergebied zich richt.  
De huidige kerndoelen beschrijven vooral de inhoud van het onderwijsaanbod op 
basisscholen en geven voor Nederlandse taal en rekenen slechts een globale beschrijving van 
de kwaliteiten van leerlingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden. Onduidelijk 
blijft op welk beheersingsniveau kinderen zich deze kennis, inzichten en vaardigheden eigen 
zouden moeten maken. Voor stamgroepleiders ontbreken heldere en concrete doelen die zij 
kunnen hanteren en op basis waarvan zij de voortgang van de kinderen kunnen evalueren. 
Het referentiekader biedt nu deze specifiekere beschrijving.  
 
Referentiekader Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen  
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet breed in op een hogere taal- en 
rekenvaardigheid. Om de aansluiting tussen de onderwijssectoren en de prestaties voor taal 
en rekenen te verbeteren is er voor deze basisvaardigheden het Referentiekader Doorlopende 
Leerlijnen Taal en Rekenen ontwikkeld. Voor het hele onderwijs (van de basisschool tot en 
met het hoger onderwijs) is hierin vastgelegd wat kinderen moeten kennen en kunnen als het 
gaat om Nederlandse taal en rekenen/wiskunde. Het gaat om basiskennis en -vaardigheden 
die voor alle kinderen van belang zijn. Het doel van de invoering van een referentiekader voor 
deze basiskennis en vaardigheden is een algemene niveauverhoging.  
Basiskennis en vaardigheden kun je op verschillende niveaus beheersen. Voor taal zijn er in 
totaal vier niveaus beschreven en voor rekenen/wiskunde drie. Daarbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen een fundamenteel niveau (F) en een streefniveau (S). De referentieniveaus 
kennen geen nieuwe eisen ten opzichte van kerndoelen en eindtermen, wel worden ze 
specifieker ingevuld.  
 
Streefniveaus  
Er zijn kinderen die minder snel of sneller dan gemiddeld de leerstof beheersen. De ene groep 
door wat meer dan voorheen van ze te vragen om zo veel mogelijk een fundamenteel niveau 
te behalen. De tweede groep door ze wat extra's te bieden: een streefniveau. Bij taal betekent 
dit dat je deze kinderen de stof van een direct volgend fundamenteel niveau aanbiedt. Bij 
rekenen/wiskunde gaat het om een apart beschreven, abstracter, niveau.  
 
De onderdelen  
Voor taal zijn per niveau de volgende domeinen beschreven:  

 Mondelinge taalvaardigheid  

 Lezen  



52 
 

Schoolplan 2015-2019  St. Franciscus 
  De Boomhut 

 

 Schrijven  

 Taalverzorging  
 
Voor rekenen gaat het om de volgende domeinen:  

 Getallen  

 Verhoudingen  

 Meten en Meetkunde 
Het referentieniveau 1F sluit aan bij het vmbo basisberoeps- en kaderberoepsonderwijs. 
Referentieniveau 1S omvat 1F en is het streefniveau waar de grote groep van kinderen aan 
moet voldoen om een goede aansluiting te krijgen op vmbo-tl of havo/vwo.  
 
Op de St. Franciscusschool streven we naar het referentieniveau 1S voor 90% van de 
kinderen. Onze school wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en 
ontwikkelingsproces die kennis en vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft om een 
zelfstandig, sociaal, kritisch, denkend mens te worden vol zelfvertrouwen in een multiculturele, 
duurzame samenleving. Op onze school gebruiken we eigentijdse, realistische methodes.  
 
Op onze school gebruiken we binnen alle groepen methodes die voldoen aan de kerndoelen. 
De methodes worden bij de hoofdvakken integraal gebruikt door de stamgroepleiders.  Voor 
de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode-onafhankelijke (CITO) en methode 
gebonden toetsen. De methodes die wij gebruiken voldoen aan de kerndoelen. 

 Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn en komt tegemoet aan relevante 
verschillen.  

 Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikke-
ling. 

 De school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap.  

 Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT. 
 
Het team van St. Franciscusschool heeft de licentie van de Kanjertraining. De samenleving 
verlangt van een school dat ze leerlingen ontwikkelt tot zelfstandige en sociale burgers. Dit 
betekent dus meer dan alleen aandacht voor basisvaardigheden als rekenen en taal. Bij de 
school ligt (mede) de taak om kinderen voor te bereiden op een volwaardige deelname aan de 
maatschappij. De training gaat de hele dag door, naast de specifieke ingeroosterde uren. 
De St. Franciscusschool maakt gebruik van het Cotan genormeerde en inspectie goed-
gekeurde leerlingvolgsysteem van de Kanjertraining. Elke stamgroep heeft zijn eigen 
kwaliteiten en aandachtspunten. De stamgroepleiders maken een groepsoverzicht en een 
groepsplan gericht op gedrag. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op sociaal-
emotioneel gebied krijgen een gericht handelingsplan. 
 
We gebruiken de volgende methodes en/of bronnen: 
Godsdienstige vorming Trefwoord 
Aanvankelijk lezen  Veilig Leren Lezen in combinatie met LIST 
Technisch lezen  LIST  
Begrijpend lezen  Nieuwsbegrip XL  
Rekenen   Wereld in Getallen 
Taal    Da’s andere taal 
Schrijven   Pennenstreken – Novoscript 
Engels    My name is Tom 
Gymnastiek   Bewegen Samen Regelen vanuit de gemeente 
Spelling   Spelling op Maat  
Wereldoriëntatie  SLO mappen en een diversiteit aan andere bronnen 
Kunstzinnige vorming  Moet je doen 
Sociaal emotionele vorming Kanjertraining met volgsysteem 
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6.5 Differentiatie in de school 
Uitgangspunt voor het werken in de groep is de visie van de school. De stamgroepleider is 
zich dit bewust en vraagt zich bij het differentiëren van zijn/haar onderwijs af of er sprake is  
van: 

- Eenheid in verscheidenheid 

- Een sfeer van veiligheid 

- Samen spreken, samen werken, samen spelen en samen vieren 
 
Al ons handelen (en dit geldt tevens voor onze scholing) is gericht op het vorm en inhoud 
geven aan goed Jenaplanonderwijs.  
 
De stamgroepleiders hebben hun leerlingen in beeld door: 

- Het aangeven van de onderwijsbehoeften voor elk kind. 

- De kinderen op grond van hun onderwijsbehoeften in te delen en daarom verschillend 
te benaderen. 

- De leerlingen n.a.v. de Citotoetsen in te delen in vijf  leerlingniveaus I t/m V.  

- De sociaal-emotionele ontwikkeling in beeld te brengen middels het instrument Kanjer-
training.  

- Deze samen met de kennis uit methodegebonden toetsen en observaties te gebruiken 
om instructies op drie verschillende niveaus te geven. 

- De kinderen verschillend te benaderen en aanpassingen te maken in de verwerking en 
verwerkingsmanieren, toegespitst op de specifieke onderwijsbehoeften van de 
kinderen. 

- Het klassenmanagement hierop aan te passen. 
 
We richten tijdens groepsinstructies onze focus op drie groepen kinderen:  
De groep kinderen die meer aankan en die ook een andere onderwijsbehoefte heeft. Ook 
hieraan wil de school voldoen en in het onderwijs daarop anticiperen. 

 Hoog- of meerbegaafde kinderen vormen een aparte categorie kinderen met een 
aparte onderwijsbehoefte. Het kan nodig zijn dat het kind een eigen leerlijn volgt, 
waarbij het even goed van belang is om (tussen)doelen te stellen. 

De kinderen die de kerndoelen kunnen halen (de grote groep). De methodes zijn hierop 
afgestemd en de kinderen zullen (op een gedifferentieerde wijze in subgroepen) na het 
doorlopen ervan aan de kerndoelen van het basisonderwijs voldoen.  
De kleine groep kinderen die intellectueel minder bagage heeft. Dat dienen we te accepteren 
om er vervolgens op te anticiperen. 

 Een zeer zwak presterend kind heeft zoveel extra instructie, herhaling en geleide 
inoefening nodig dat het de leerlijn van de groep niet kan volgen. 

 Als het kind niet meer gebaat is bij het meedoen binnen de methode (de reguliere 
leerlijn), kan het zijn dat hij een eigen leerlijn met eigen doelstellingen en middelen 
krijgt. De nieuw opgestelde doelen bij deze eigen leerlijn noemen we een 
ontwikkelingsperspectief (OPP) 

 Wanneer het kind zich ondanks het eigen onderwijsaanbod niet ontwikkelt, is nader 
onderzoek geboden. 

 
In principe werken alle kinderen in de klas. Vanuit onze Jenaplangedachte vinden we dat 
kinderen samen meer leren dan alleen. Het kan echter voorkomen dat een leerling (enkele 
malen per week) buiten de groep begeleid wordt.  
 
6.6 Leerlingenzorg 
De school besteedt veel aandacht aan de leerlingenzorg. Om goed zicht te krijgen op de 
ontwikkeling van alle kinderen gebruikt de school methode gebonden toetsen, methode 
onafhankelijke toetsen (CITO), kind- en groepsobservaties en andere gevalideerde toetsen. 
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Nadat de stamgroepleider toetsen heeft afgenomen, worden de resultaten (digitaal) 
geadministreerd. Alle toetsresultaten worden met de bouw besproken en geanalyseerd. De 
intern begeleider en de directie hebben hier een leidende rol. Door het inzetten van collectieve 
denkkracht zijn we van mening dat de data beter geanalyseerd worden.  
Vervolgens vinden er gesprekken plaats tussen de stamgroepleiders en de intern begeleider 
en worden er (groeps)plannen opgesteld. In deze plannen wordt er rekening gehouden met de 
eerder genoemde drie instructieniveaus en vervolgens is het plan leidend voor het onderwijs 
voor de afgesproken periode (doorgaans 6 – 8 weken). 
Tussentijds volgt de intern begeleider de voortgang / uitvoering van het plan.  
In het Zorgplan van de school worden de stappen en de procedures nauwkeurig uitgewerkt. 
 
Ook de informatie richting ouders vinden we van belang. Zowel op school- als op groeps- en 
individueel niveau. Ook hierover zijn afspraken en procedures gemaakt en vastgelegd. 
  
De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de stamgroepleider. De intern begeleider coördi-
neert de zorg en begeleiding. 
Onze afspraken zijn:  

 De stamgroepleiders kennen de kinderen. 

 De stamgroepleiders signaleren vroegtijdig welke kinderen zorg nodig hebben. 

 Ouders en indien mogelijk kinderen worden betrokken bij de (extra) zorg. 

 Externe partners worden, indien noodzakelijk, betrokken bij de zorg voor leerlingen. 

 De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor 
het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de kinderen. 

 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens, bepaalt de school de aard en de 
zorg voor zorgleerlingen. 

 De school voert de zorg planmatig en volgens een cyclisch proces uit. 

 De school gaat de effecten van de zorg en evt. acties en interventies na. 
 
De school maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Onderwijszorgkoepel Noord 
Veluwe. Naast onze eigen zorgstructuur op schoolniveau, zijn er ook bovenschoolse 
afspraken, scholing en overlegstructuren. Meer over onze zorgstructuur staat vermeld in het 
Zorgplan. 
 
Als we ons de vraag stellen of we op de St. Franciscusschool aan de specifieke onderwijs-
behoefte van een kind kan voldoen, dan proberen we een antwoord te vinden op de volgende 
vragen: 

 Bieden we hem ontwikkelingskansen in de brede zin, gekeken naar zowel het 
welbevinden als de cognitieve ontwikkeling? 

 Is er perspectief op een traject tot het einde van de basisschool en kunnen we voor dit 
kind een eigen streefdoel vaststellen? 

 Komt het onderwijs aan de andere kinderen in de knel door het extra aanbod dat dit kind 
vraagt? 

Elk kind is uniek, elk kind telt, maar ook de St. Franciscusschool heeft grenzen aan haar 
mogelijkheden. In bepaalde situaties moeten we concluderen dat wij niet de beste plek voor 
een kind zijn om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. 
 
 
6.7 Passend onderwijs 
Passend onderwijs is onderwijs dat aansluit bij de mogelijkheden, talenten en beperkingen 
van iedere leerling. Passend onderwijs is er om leerlingen die dat echt nodig hebben in het 
speciaal onderwijs te plaatsen en daarnaast extra onderwijsondersteuning te bieden aan 
leerlingen in het reguliere onderwijs. Er zal extra geïnvesteerd worden in de kwaliteit van het 
onderwijs en in de professionalisering van leraren. 
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Door een breed aanbod te verzorgen, kan het merendeel van onze leerlingen hun 
schoolloopbaan op de St. Franciscusschool geheel doorlopen. In het schoolondersteunings-
profiel zijn onze beleidsvoornemens beschreven. 
 
6.8 Begeleiding naar het voortgezet onderwijs 
De St. Franciscusschool is een Jenaplanschool. Bij Jenaplanonderwijs staat het kind centraal. 
Ieder kind is uniek en heeft talenten. Wij kijken naar het totaalbeeld van een kind. Dit 
totaalbeeld wordt gemaakt door het volgen van de ontwikkeling van een kind gedurende de 
acht jaar dat hij op de basisschool zit.  

 Sociaal-emotioneel gebied (observaties, Kanjer LVS) 

 Cognitief gebied (middels methodegebonden- en Cito-LVS toetsen) 
Tijdens de rapportagemomenten (3x per jaar) worden ouders geïnformeerd over de 
vorderingen van hun kind en wordt inzichtelijk gemaakt wat het functioneringsniveau van hun 
kind volgens de onafhankelijke toetsen van het Cito-LVS is. 
 
Kort samengevat ziet de informatievoorziening en uiteindelijke verwijzing naar het VO er als 
volgt uit. 
Rapportagegesprekken groep 1 t/m 6: 

- Totaalbeeld kind wordt besproken 
- O.a. Cito LVS wordt tijdens rapportagegesprekken met ouders besproken. Hierdoor 

wordt inzichtelijk wat het functioneringsniveau van hun kind is volgens een 
onafhankelijke toets. 

Voorlopig advies (in groep 7): 
- Cito LVS (M6, E6, M7 en E7) 
- Totaalbeeld kind 

o sociaal / emotioneel 
o methodetoetsen 

Definitief schooladvies (in groep 8): 
- Cito LVS (M6, E6, M7, E7 en M8) 
- Totaalbeeld kind  

o sociaal / emotioneel 
o methodetoetsen 

 
Aanvulling: 
Allereerst: bij de meeste kinderen komt het Cito LVS overeen met het (totaal)beeld wat de 
stamgroepleiders van de kinderen hebben (gebaseerd op meerdere jaren basisschool). 
Wanneer eind groep 6 en medio groep 7 blijkt dat er een leerachterstand is van > 25% op 
twee vakgebieden, dan kunnen VO-scholen een aanvraag voor LWOO doen voor deze 
leerling. Hiervoor is een drempelonderzoek nodig. Dit drempelonderzoek bepaalt of de VO-
school financiële middelen krijgt om deze leerling leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) te 
kunnen bieden een LWOO-indicatie. 
Bij een leerachterstand van > 50% op twee vakgebieden functioneert een leerling op het 
niveau van praktijkonderwijs. 
 
M.a.w. VO-scholen kijken voor de potentiële LWOO-leerlingen heel kritisch naar de Cito-LVS 
toetsen M6, E6, M7, E7 en M8 omdat dit onafhankelijke toetsen zijn. 
Naar het totaalbeeld van het kind (zoals door de basisschool wordt beschreven) wordt 
uiteraard ook gekeken, maar zal in deze situatie minder zwaar meewegen dan bij een leerling 
die geen LWOO-drempelonderzoek hoeft te doen. 
 
Na het advies en de definitieve schoolkeuze van de ouders meldt de school het kind aan bij 
een school van Voortgezet Onderwijs. Aan het begin van het schooljaar (groep 8) vindt er een 
voorlichting plaats over de procedure en de verwijzing. Naast deze voorlichting komen ook 
oud-leerlingen iets vertellen over het Voortgezet Onderwijs. Ouders ontvangen naast het 
advies ook een kopie van het overdrachtsrapport. 
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Tot en met het schooljaar 2014-2015 gebruikte onze school de M8-toets (Cito) als eindtoets, 
aangevuld met de drempeltest. Vanaf schooljaar 2015-2106 neemt de St. Franciscusschool 
een verplichte landelijke eindtoets in april / mei af.  
 
 
6.9 Lesroosters 
Op de St. Franciscusschool willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat 
leertijd een belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen daarom 
verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we de kinderen voldoende leertijd geven om zich 
het leerstofaanbod eigen te maken. In principe trachten we zo alle kinderen in acht jaar de 
einddoelen basisonderwijs te laten halen. Onze afspraken zijn: 

 Stamgroepleiders zorgen voor een goed (effectief) klassenmanagement (voorkomen 
verlies leertijd) 

 Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland 

 Stamgroepleiders hanteren heldere roosters 
 
Iedere groep werkt met een ritmisch weekplan, waarin de activiteiten gedurende de week 
gepland staan. Er wordt gestreefd naar een goede afwisseling van inspannende en ontspan-
nende momenten en een evenwichtige verdeling over de dag en over de week. 
 
We hebben op school een bel welke ’s morgens tien minuten voor aanvang van de les gaat 
(8.50 uur en op woensdag om 8.35 uur) en ’s middags vijf minuten voor aanvang van de les 
(13.10 uur). Op deze manier willen we kinderen en ouders de tijd en ruimte geven om allemaal 
op tijd binnen te komen en zodoende de leertijd zo effectief mogelijk in te zetten. 
 
Op onze school is de beschikbare leertijd als volgt over de groepen verdeeld: 
 
 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag totaal 

 
 
Groep 1-4 

9.00-12.15 
13.15-15.30 

 
5.50 uur 

9.00-12.15 
13.15-15.30 

 
5.50 uur 

8.45-12.30 
 
 

3.75 uur 

9.00-12.15 
 
 

3.25 uur 

9.00-12.15 
13.15-15.30 

 
5.50 uur 

 

 
 
 
23.50 uur 

 
 
Groep 5-8 
 
 

9.00-12.15 
13.15-15.30 

 
5.50 uur 

9.00-12.15 
13.15-15.30 

 
5.50 uur 

8.45-12.30 
 
 

3.75 uur 

9.00-12.15 
13.15-15.30 

 
5.50 uur 

9.00-12.15 
13.15-15.30 

 
5.50 uur 

 
 
 

25.75 uur 
 

 
Ieder schooljaar wordt een jaarkalender gemaakt met daarin alle vakanties, feest- en  
studiedagen. Bij de urenberekening zorgen we dat de leerjaren 1-4 minimaal 897 lesuren per 
schooljaar maken en de leerjaren 5-8 minimaal 987 uren. Zodoende voldoen we aan het 
wettelijk verplichte aantal lesuren (7520 lesuren in acht schooljaren). 
 
Op jaarbasis conformeren we ons aan de bestuurlijke afspraken rond de vakanties. Daarnaast 
worden er studiemomenten voor het team ingeroosterd (zie jaarkalender).   
 
 

6.10 Management van ondersteunende processen 
Onze school  heeft een managementteam bestaande uit de directeur, adjunct directeur, intern 
begeleider en drie bouwcoördinatoren (onder-, midden- en bovenbouw). Hun verantwoordelijk-
heden en taken zijn beschreven en vastgelegd (zie interne schoolgids). Ook de overleg-
momenten (vergaderingen) worden jaarlijks vastgelegd. 
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De plenaire vergaderingen (praktisch en thematisch) hebben voornamelijk een inhoudelijk 
karakter en in het bouwcoördinatorenoverleg wordt bepaald welk onderwerpen per bouw 
worden besproken. In de bouwvergaderingen vindt verder (onderwijsinhoudelijk) overleg 
plaats. Eens in de vier weken heeft de directie overleg met de intern begeleider. In dit overleg 
wordt de voortgang binnen de zorg besproken. Maandelijks vinden er één plenaire, één 
coördinatoren en twee bouwvergaderingen plaats. 
 
Om de betrokkenheid en draagvlak binnen het team te vergroten werkt de school met 
actieteams. Op basis van het jaarplan wordt bepaald welke onderwerpen jaarlijks centraal 
staan en vervolgens delen teamleden zichzelf op basis van interesse en expertise in bij een 
actieteam. De actieteams krijgen een duidelijke opdracht. Tussentijdse terugkoppeling met 
directie en team wordt vastgelegd. 
 
De directie heeft op bestuursniveau een maandelijks overleg. De inhoud van deze vergade-
ringen kenmerkt zich door  meningsvorming, advisering en afstemming.  
 
Het inhoudelijk overleg met de ouders vindt plaats binnen de medezeggenschapsraad (MR) 
en afgeleid daarvan in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). 
Tevens kent de school een oudervereniging. Zij werken met commissies en ondersteunen de 
school bij activiteiten. Alle MR- en OV-vergaderingen worden jaarlijks ingepland en zijn te 
vinden op de schoolkalender 
 
De communicatie naar ouders vindt plaats via een maandelijkse digitale infobrief (de 
Jenapraat). Eén of twee keer per jaar wordt er een inhoudelijke ouderavond ingeroosterd. 
 
 
6.11 Beleidslijnen en indicatoren 
 
Huidige situatie en beleidsvoornemens 
Er zijn een aantal zaken binnen de school die de komende jaren aandacht vragen. Zo heeft 
onze beslissing om Engels in te willen voeren vanaf groep 1 verstrekkende gevolgen voor het 
onderwijs. De lessen Engels moeten opgenomen worden binnen de lessen. Wij denken zelf 
aan het inbouwen van het Engels binnen de wereld oriënterende vakken. Met name omdat het 
daar spelenderwijs en zinvol aangeboden kan worden. 
Nu wij een nieuwe spellingmethode hebben aangeschaft, zal er daar ondersteuning op 
moeten plaatsvinden bij de implementatie daarvan. De taalcoördinator is de eerste 
aangewezene die zich daar mee bezig gaat houden. De nieuwe spellingmethode is wel een 
opvolger van onze oude methode, dat zal naar verwachting schelen in de implementatie. 
Komend schooljaar wordt er in de bovenbouw in de middagen gewerkt met drie stamgroepen 
i.p.v. vier stamgroepen. Dat vraagt van de stamgroepleiders om te kijken naar de invulling van 
de middagen. Het biedt ook kansen om kinderen meer zelf te laten werken met datgene wat 
zij zelf kiezen, waar hun talenten en interesses liggen. Ook biedt het mogelijkheden om 
kinderen te laten samenwerken met andere kinderen uit anderen stamgroepen. 
Vanuit de 21e eeuw vaardigheden gaat er ook meer gewerkt worden vanuit eigen leervragen 
en onderzoeksvragen. Dit vergt andere vaardigheden van de stamgroepleiders. Niet langer 
zijn zij de meester of juf die kennis overdraagt, maar zij worden de begeleider die de juiste 
vragen stelt waardoor kinderen zelf aan de slag gaan. 
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Doelen Management van onderwijsprocessen en ondersteunende processen 
 

Doel Invoeren Engels groep 1 t/m 8 

Indicator Met behulp van My name is Tom thema’s uitwerken. De coördinatorengroep Engels 
is hier de stuwende kracht in. Uiteindelijk in 4-5 jaar tijd een school worden waarin 
Engels geborgd is. 

Doel Implementatie van Spelling op Maat 

Indicator De taalcoördinator begeleidt de implementatie van deze methode en bekijkt, 
bespreekt de behaalde resultaten en bespreekt aanpassingen op basis van de 
behaalde resultaten in werkwijze. 

Doel Keuzemiddagen invulling in de bovenbouw 

Indicator In de bovenbouw gaat gewerkt worden met groepsdoorbroken activiteiten op de 
middagen. Deze opzet wordt de komende jaren opgezet en uitgewerkt. 

Doel Zorgstructuur verbeteren 

Indicator Vanuit gesprekken met intern begeleider, team en ouders de zorgstructuur 
verbeteren en optimaliseren. 

Doel 21e eeuwse vaardigheden 

Indicator Werken vanuit leervragen en onderzoeksvragen van kinderen. Dit proces wordt 
begeleid en aangestuurd door de WO-coördinatoren die ook innovatiecoach zijn. 
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HOOFDSTUK 7: RESULTAATGEBIEDEN 
 
7.1 Opbrengstgerichte cultuur 
 
Waardering door kinderen en ouders  
Elke school weet dat het van belang is dat de school een veilige omgeving is. Dat geldt 
natuurlijk vooral voor kinderen. Maar ook voor ouders, die tenslotte hun kostbaarste bezit aan 
de school toevertrouwen, als ook voor stamgroepleiders en andere medewerkers, die een 
groot deel van hun leven op de school doorbrengen. Het is van belang dat de school een plek 
is waar je met plezier naar toe gaat. Fluitend naar school en fluitend naar je werk, dat zou 
eigenlijk elke dag moeten kunnen...  
 
Als school vinden we het daarom van groot belang dat we regelmatig de tevredenheid over 
‘het klimaat op school’ meten van kinderen, ouders, en personeel. Dit gebeurt aan de hand 
van een tevredenheidsonderzoek van Beekveld en Terpstra. Op die manier kunnen we 
problemen aan het licht brengen en kan de school actie ondernemen.  
Het is essentieel dat kinderen het prettig vinden om naar school te gaan. Welbevinden gaat 
vooraf aan prestaties. Kinderen moeten zich veilig voelen in de schoolomgeving. Zij willen een 
juf of meester die vindt dat een kind er toe doet en zich betrokken voelt bij hen. Ook vinden 
kinderen het belangrijk dat hun juf of meester goed kan ‘uitleggen.’  
 
Als Jenaplanschool zijn we ons bewust van de belangrijke rol die ouders hebben als 
educatieve partner. Stamgroepleiders en ouders hebben hetzelfde belang: het welzijn van het 
kind. Beiden proberen dit belang vanuit hun eigen ervaring en deskundigheid te behartigen. 
Opbouwen van partnerschap vraagt flexibiliteit van zowel school als de ouders. Duidelijke 
communicatie is essentieel. Persoonlijk contact is de smeerolie van de communicatie. Daar 
moet structureel tijd voor worden vrijgemaakt. Dat kan formeel, maar de informele momenten 
zijn minstens zo belangrijk. Staat er ’s ochtend iemand bij de deur om ouders en kind welkom 
te heten? Zijn ouders welkom met vragen? Het is allemaal onderdeel van een goede 
communicatie.  
 
De ouderenquête van november 2014 had een respons van 64%, een duidelijke verbetering 
t.o.v. de 39% van 2010. Hieruit blijkt een grotere betrokkenheid van ouders en kan er ook 
meer waarde gehecht worden aan de uitslag. Uit de ouderenquête komen een aantal sterke 
en aandachtspunten naar boven.  
Sterke punten zijn: 

 Ouders en kinderen geven aan dat de sfeer op school prettig is. 

 De stamgroepleiders gaan respectvol met de kinderen om en zij geven het goede 
voorbeeld. 

 Kinderen kunnen goed zichzelf zijn op school. 

 Ouders en kinderen zijn zeer tevreden over de school en de inrichting van de school. 

 Ook over het schoolplein zijn zij zeer tevreden. 

 Ouders geven aan dat de kinderen zowel goed leren om zelfstandig te werken als om 
samen te werken. 

 Ouders zijn positief over hun keuze voor deze school. 
 
Aandachtspunten zijn: 

 Ouders geven aan dat de communicatie en informatievoorziening met hen nog iets 
beter zou kunnen. Het contact verloopt overigens wel prettig. 

 Kinderen geven aan dat de begeleiding van de stamgroepleiders nog iets beter zou 
kunnen, bijvoorbeeld door meer feedback te geven. 

 Ouders en kinderen geven aan dat er meer computers op school zouden kunnen 
komen. 
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Een Jenaplanschool is een gemeenschap die kinderen, stamgroepleiders en ouders omvat. 
Ouders hebben een deel van de opvoeding van hun kinderen aan de school overgedragen, 
maar ze spelen in het onderwijs op allerlei niveaus een belangrijke rol. Zonder hun 
medewerking is de school tot weinig in staat. Samen kunnen we meer betekenen dan ieder 
voor zich. Die relatie willen we ook zichtbaar maken, wanneer we gegevens verzamelen over 
de kwaliteit van de school. De ouder, als professional van het kind thuis, let immers op andere 
aspecten dan de professionals in de school. Het is goed hun mening over de 
schoolontwikkelingen te horen.  
Daarom wordt er elke drie jaar een oudertevredenheidsonderzoek gehouden. Altijd zal, na het 
invullen van een enquête, een terugkoppeling naar de ouders plaatsvinden over de uitslag en 
de vervolgstappen die de school gaat nemen.  
 
Waardering door medewerkers  
Zoals al eerder is opgemerkt staat of valt goed onderwijs met de man of vrouw voor de groep. 
Goede stamgroepleiders wil je dan ook graag voor de school behouden. Dat hangt niet alleen 
af van ergonomisch verantwoorde werkplekken en goede arbeidsomstandigheden. Een 
gedragen visie, ruimte voor begeleiding, professionele ontwikkeling en voldoende mogelijk-
heden voor verdere loopbaanontwikkelingen en persoonlijke groei maken dat leerkrachten 
graag op de St. Franciscusschool werken. Ook door teamleden wordt driejaarlijks een 
tevredenheidonderzoek ingevuld. 
 
Waardering door de maatschappij  
Er is geen beroep dat zo vaak onderwerp van kritiek is als dat van de leraar. Iedereen meent 
zich deskundig; ze hebben zelf tenslotte ook op school gezeten.  
De eisen die de samenleving aan het onderwijs stelt worden steeds hoger. De invloeden die 
kinderen ondergaan van buiten de school – media, thuissituatie, vriendjes, straat – werkt door 
in de school. Daar moet je als stamgroepleider mee om weten te gaan.  
Daarnaast zie je dat wanneer er problemen zijn in de maatschappij er meteen met de vinger 
wordt gewezen naar het onderwijs; om de schuldige aan te wijzen maar ook om de 
problematiek maar even op te lossen. Er bestaat in Nederland het vreemde idee dat wanneer 
je huidige problemen in het onderwijs maar bespreekt het in de toekomst te voorkomen is. En 
vervolgens stroomt de brievenbus over van goed bedoelde, soms van overheidswege 
verplichte projecten, waar in de school geen tijd en middelen voor zijn. Het wordt op het bordje 
van de stamgroep-leider gelegd met de impliciete boodschap het even op te lossen. Maar het 
onderwijs is geen wasmiddel dat elk vlekje in de maatschappij wegwerkt.  
 
Frequent wordt de school over allerlei onderwerpen benaderd door verschillende media, 
waarbij het zelden of nooit om de inhoud van ons onderwijs gaat.  
Een kleine greep uit de post van de afgelopen weken:  

 Burgerschapsvorming  

 Kindermishandeling  

 Discriminatie  

 Leren omgaan met geld  

 Vandalisme  

 Meer bewegen  

 Gezonde voeding  

 Tandverzorging  

 Seksuele vorming  

 Omgaan met scheiding  

 Genotsmiddelen en verslaving  

 Loverboys  

 Mediawijzer  

 Leespromotie  
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 Goede doelen  

 Gelijke behandeling  

 Projecten voor cultuureducatie  

 Warme truiendag  

 Duurzaamheid  
Onderwerpen die alles te maken hebben met onze doelgroep en de samenleving waarin we 
leven, maar niets zeggen over ons onderwijs. Het zou goed zijn om daar in de toekomst 
kritischer mee om te gaan en ons meer te richten op onze primaire taak van onderwijs geven.  
 
Na de invoering van de wet op het basisonderwijs in 1985 zijn er allerlei extra taken en lasten 
de school binnengeslopen. De opvang van kinderen met sociaal-emotionele problematiek 
en/of ontwikkelingsstoornissen in het basisonderwijs is een heel belangrijke geweest. En 
wanneer je terugkijkt op de 25 jaar kun je eigenlijk niets anders zeggen dat wat door het 
onderwijspersoneel is gepresteerd gigantisch is.  
 
Waardering door inspectie 
Scholen worden ook gewaardeerd door de inspectie. Jaarlijks worden de resultaten 
beoordeeld. Wanneer die voldoende zijn, wordt er eens in de vier jaar een visitatie uitgevoerd. 
Bij onvoldoende resultaten grijpt de inspectie eerder in. Het oordeel van het inspectiebezoek 
wordt op het internet geplaatst waardoor het toegankelijk en transparant is voor iedereen.  
  
Opbrengstgericht werken  
Er bestaat een positief verband tussen de opbrengstgerichtheid van scholen en de resultaten 
van hun kinderen. Dat blijkt uit een onderzoek dat de inspectie in november 2010 publiceerde. 
Opbrengstgericht werken werpt vooral zijn vruchten af wanneer het breed gedragen wordt: 
niet alleen door de stamgroepleiders en de directie, maar ook door het bestuur van de school.  
 
Onder opbrengstgerichtheid verstaan we het bewust, systematisch en cyclisch werken aan het 
streven naar maximale opbrengsten. Bij opbrengsten gaat het dan om:  

 cognitieve resultaten van kinderen;  

 sociaal-emotionele resultaten;  

 tevredenheid van kinderen, ouders en vervolgonderwijs.  
 
Dus niet alleen toetsen spelen een rol bij het vaststellen van de opbrengsten, maar 
bijvoorbeeld ook het werk en zelfevaluaties van de kinderen. Niet alles wat telt, kan geteld 
worden en niet alles wat geteld kan worden, telt. Opbrengstgericht werken is een middel, geen 
doel.  
 
De inspectie waardeert het opbrengstgericht werken van een school als voldoende wanneer:  

a) Stamgroepleiders de vorderingen van kinderen systematisch volgen  
b) De school een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het 

volgen van kindprestaties gebruikt.  
c) De school de effecten van de zorg na gaat  
d) De school jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten evalueert  
e) De school regelmatig het onderwijsproces evalueert  

 
Opbrengstgericht werken is niet te herleiden tot één enkele onderwijskundige maatregel. Ook 
is het niet de verantwoordelijkheid van één of twee personen in de school. De opbrengsten 
van een school verbeteren vraagt om een samenhangende onderwijskundige aanpak op alle 
niveaus in de school.  
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Resultaten en opbrengsten 
Schoolniveau  
Op schoolniveau is kwaliteitszorg van belang. Het betekent dat de school goed zicht heeft op 
de onderwijsresultaten van de school als geheel. Er heerst een opbrengstgerichte cultuur en 
teamleden spreken elkaar aan op het realiseren van hoge opbrengsten. We nemen geregeld 
toetsen af en leggen de vorderingen vast. Verder analyseren wij de toetsresultaten regelmatig, 
trekken hieruit conclusies en nemen verbetermaatregelen die daarop aansluiten.  
 
Groepsniveau  
Opbrengstgerichte stamgroepleiders hebben hoge verwachtingen van kinderen en stellen 
daarom ambitieuze doelen. Zo dragen zij bij aan betere prestaties. De stamgroepleiders laten 
hun kinderen niet alleen merken of zij hun werk goed hebben gemaakt, maar geven ook 
feedback op de manier waarop zij tot uitkomsten of prestaties zijn gekomen (procesgerichte 
feedback). Verder houden ze rekening met verschillen tussen kinderen door de leerstof en de 
instructie af te stemmen op ieders capaciteiten. Hierbij zorgt de stamgroepleider er wel voor 
dat de groep als geheel bij elkaar blijft (convergente differentiatie). Voor een kind die het 
eindniveau van groep 8 niet kan halen, heeft een opbrengstgerichte stamgroepleider een 
alternatief. Er ligt een voldoende uitdagend leerstofaanbod klaar dat zo dicht mogelijke aan zit 
tegen het minimumprogramma voor groep 8.  
Het goed kunnen analyseren van resultaten is een belangrijke leerkrachtvaardigheid. Dit vormt 
de basis voor de kwaliteit van het leerstofaanbod voor alle kinderen, de onderwijstijd, het 
didactisch handelen en de afstemming van het onderwijsleerproces op de verschillende 
behoeften van kinderen.  
 
Kindniveau  
Wanneer een kind een leerachterstand oploopt, analyseert een opbrengstgerichte stamgroep-
leider het leerprobleem. Vervolgens biedt hij/zij extra hulp die aansluit bij de specifieke 
kenmerken van het kind. Hiervoor is het van belang dat kinderen begeleid worden door 
stamgroep-leiders die voldoende orthodidactische kennis hebben. Dit alles heeft een positief 
effect op de opbrengsten van individuele kinderen en daarmee op de opbrengsten van de 
gehele school.  
 
Bestuursniveau  
Opbrengstgericht werken stopt niet bij de voordeur van de school. Ook het bestuur speelt een 
rol. De SKO Flevoland en Veluwe interesseert zich voor de resultaten van hun scholen en 
voelt zich verantwoordelijk voor de resultaten van elk kind op die scholen. Het bestuur is een 
actieve gesprekspartner van de school.  
 
Voorwaarden om te komen tot opbrengstgericht werken:  
Op groepsniveau:  

 De stamgroepleider is in staat om kritisch naar de kwaliteit van het eigen lesgeven te 
kijken.  

 De stamgroepleider is ervan doordrongen dat toetsresultaten niet alleen iets zeggen 
over de kinderen, maar ook over de kwaliteit van het gegeven onderwijs. 
Toetsresultaten worden door de stamgroepleider daarom allereerst op groepsniveau 
geanalyseerd en geïnterpreteerd en pas daarná (eventueel) op kindniveau.  

 Om toetsresultaten goed te kunnen interpreteren, is het van groot belang dat toetsen 
op een uniforme manier worden afgenomen. De toetsen worden daarom door de stam-
groepleider volgens de instructies in de handleiding afgenomen.  

 Voor de vakgebieden technisch lezen, spellen, begrijpend lezen en rekenen worden 
periodiek zowel methodegebonden als methodeonafhankelijke toetsen afgenomen. 
Ook relevante observaties en gesprekken dienen geregistreerd te worden, ter 
aanvulling op de productmatige informatie van de toetsresultaten.  

 De toetsen worden bij alle kinderen afgenomen volgens de toetskalender.  
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 Er zijn heldere afspraken wie op welke momenten de toetsen afneemt.  

 De toetsresultaten worden ingevoerd in een digitaal kindvolgsysteem. Ook de 
resultaten van methodegebonden toetsen worden systematisch geregistreerd en 
opgeslagen (hetzij in een digtaal kindvolgsysteem, hetzij op andere wijze).  

 De groepsoverzichten van de toetsresultaten worden overzichtelijk opgeborgen in de 
groepsmap.  

 Er zijn heldere afspraken over wie verantwoordelijk is voor het maken van groeps-
overzichten naar aanleiding van een toetsperiode.  

 De groepsbesprekingen worden door zowel de stamgroepleid(st)er als de interne 
begeleider goed voorbereid aan de hand van de groepsoverzichten.  

 
Op schoolniveau:  

 Er heerst op school een sfeer van collegialiteit én professionaliteit, waarin open en 
constructief gesproken kan worden over de sterke en zwakke kanten van het onderwijs 
op groeps- en schoolniveau.  

 Vanuit zijn onderwijskundig leiderschap speelt de schoolleider, ondersteund door de 
intern begeleider, een cruciale rol bij het monitoren van de toetsresultaten.  

 Alle geledingen binnen de school (schoolleider, intern begeleider, bouwcoördinatoren, 
stamgroepleiders) zijn ervan doordrongen dat toetsresultaten niet alleen iets zeggen 
over de kinderen, maar ook over de kwaliteit en rendement van het gegeven onderwijs 
op groeps- en schoolniveau. Toetsresultaten worden op school daarom niet alleen en 
in eerste instantie op individueel niveau, maar allereerst op groeps- en schoolniveau 
geanalyseerd.  

 Om toetsresultaten op een verantwoorde wijze te kunnen gebruiken, staat het buiten 
kijf dat toetsen op een betrouwbare en uniforme manier worden afgenomen.  

 De instructies in de handleidingen zijn leidend voor de afname en afnamecondities.  

 Aan het begin van het schooljaar is er een planning waarin staat aangegeven:  
o wanneer de groepsbesprekingen plaatsvinden;  
o wanneer de klassenbezoeken door de intern begeleider en/of schoolleider 

gedaan worden;  
o wanneer de toetsresultaten door de schoolleider en IB-er worden besproken;  
o wanneer de trendanalyses tijdens teamvergaderingen geagendeerd worden.  

 De interne begeleider en/of schoolleider draagt er zorg voor dat toetsen volgens de 
instructies in de handleiding worden afgenomen.  

 Er zijn heldere afspraken over wie verantwoordelijk is voor het registreren van alle 
toetsresultaten en het invoeren van de toetsresultaten in het kindvolgsysteem.  

 Er zijn heldere afspraken over wie verantwoordelijk is voor het maken van groeps-
overzichten naar aanleiding van een toetsperiode.  

 Er worden periodiek groepsbesprekingen gehouden tussen de interne begeleider en 
de stamgroepleid(st)ers naar aanleiding van de toetsresultaten, waarna groepsplannen 
voor de komende periode worden opgesteld.  

 De methodeonafhankelijke toetsresultaten worden periodiek besproken door de interne 
begeleider en de schoolleider. Aan de hand hiervan worden aandachtspunten en 
acties vastgelegd.  

 Tijdens bouwvergaderingen worden de toetsresultaten periodiek besproken. Aan de 
hand hiervan worden aandachtspunten en acties vastgelegd.  

 Er is helder wie op school verantwoordelijk is voor het (jaarlijks) maken van trend-
analyses en de rapportage daarvan. 

 Jaarlijks, in juni, worden de leerresultaten schoolbreed in het BOCO geanalyseerd en 
wordt zo nodig actie ondernomen om de resultaten te verbeteren dan wel de kwaliteit 
te handhaven.  

 



64 
 

Schoolplan 2015-2019  St. Franciscus 
  De Boomhut 

 

Opbrengstgericht werken vindt, zoals gezegd, plaats op verschillende niveaus.  

 Cyclus voor opbrengstgericht werken op SKOFV niveau – zie SKO-deel  

 Cyclus voor opbrengstgericht werken op schoolniveau  

 Cyclus voor opbrengstgericht werken op groepsniveau  
 
 
Opbrengstgericht werken doen we ook volgens de PDCA-cyclus. 
 

 
 

 Plan 
Formuleren van doelen (SMART). 

 Do 
Meten van resultaten. 

 Check 
Analyse en verklaren van resultaten. 

 Act 
Vaststellen van noodzakelijke interventies en acties om de doelen te bereiken. 
 
 
Uitstroom 
 

Type onderwijs                         2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

VMBO BB/KB  18% 15% 7% 6% 14% 

VMBO TL/Havo 20% 30% 45% 45% 52% 

Havo/VWO                                              50% 55% 32% 21% 24% 

Atheneum/gymnasium 12% 0% 16% 28% 10% 

 
 
7.2 Beleidslijnen en indicatoren 
 
Huidige situatie en beleidsvoornemens 
Vanuit het tevredenheidsonderzoek kwam naar voren dat er op het gebied van de 
communicatie naar ouders nog wel wat verbeterd zou kunnen worden. Het komende jaar 
willen wij daarom een zogenaamd koffie-uurtje inplannen om ouders informatie te geven over 
waar wij mee bezig zijn en ouders gelegenheid te geven vragen te stellen. 
Qua opbrengsten van het onderwijs gaan wij kijken naar de vervolgstappen die uit de 
analyses komen van de methode onafhankelijke en methode gebonden toetsen. Welke acties 
worden er dan van een ieder gevraagd om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften 
van elk kind. Waar liggen onze sterke punten en wat zijn verbeterpunten. Kunnen wij onze 
sterke punten inzetten om verbeteringen aan te brengen. 
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Doelen resultaatgebieden 
 

Doel Communicatie en informatievoorziening verbeteren 

Indicator Letten op adequate hoeveelheid informatie. Een keer per maand een koffie-uurtje 
inplannen om zaken te bespreken. 

Doel Verdere analyse van opbrengsten 

Indicator Welke vervolgstappen zijn er nodig om nog beter tegemoet te komen aan de 
onderwijsbehoeften van elk kind. 
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HOOFDSTUK 8:  PLANNING SCHOOLONTWIKKELACTIVITEITEN 
 
In dit schoolplan staan veel doelen vermeld voor de komende periode. Prioritering van deze 
doelen is dus nodig. Een aantal doelen zijn geschikt om in actieteams aan te werken, andere 
moeten teambreed worden aangepakt. Daarnaast zijn er een aantal doelen die door de 
directie geïnitieerd zullen worden. In samenspraak met het team is gekozen voor de volgende 
ontwikkelpunten.  
 

 Schooljaar 2015-2016 

Team Invoering Engels vanaf groep 1. (Ook de peuterspeelzaal meenemen en kijken 
of het wenselijk is dat zij aan het Engels mee gaan doen). Er is een 
coördinatorengroep samengesteld die dit proces gaat begeleiden. 
 
De bovenbouwstamgroepleiders gaan werken met groepsdoorbroken activi-
teiten op de middagen. Hiervoor wordt een plan opgesteld, daarmee gewerkt en 
bijgesteld zodat het langzamerhand geïntegreerd wordt in het onderwijs. 
 
Tijdens de thema’s krijgen de essenties ondernemen, creëren en verantwoor-
den specifieke aandacht en worden plannen ontwikkeld om die essenties in te 
bedden in ons onderwijs. 
 
Elk teamlid heeft aan het eind van dit schooljaar een beoordelingsgesprek gehad 
en daarmee zijn alle gesprekken in de gesprekscyclus opgenomen. 
 
Tijdens NL-doet dagen werken aan het schoolplein. Plan uitvoeren m.b.t. 
groener maken/uitdagender  maken van het schoolplein. 
 
Verdere analyse van de opbrengsten om te kijken naar welke acties dan nodig 
zijn om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van elk kind. 
 

Actieteams Implementatie van de nieuwe spellingmethode Spelling op Maat door begelei-
ding van taalcoördinator. 
 
De school heeft een uitgewerkt ICT-beleid geïnitieerd vanuit de SKO met een 
eigen SharePoint omgeving en het gebruik van hardware passend bij het 
onderwijs. 
 
Werken vanuit leervragen en onderzoeksvragen van kinderen. Dit proces wordt 
begeleid en aangestuurd door de WO-coördinatoren die ook innovatiecoach zijn. 
 

Directie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verstevigen van de samenwerking met en integratie van de peuterspeelzaal de 
Boomhut binnen onze school. 
 
Tevens onderzoeken welke andere organisaties wij willen verbinden aan ons 
IKC (te denken valt aan naschoolse opvangorganisaties, naschoolse activiteiten, 
….) 
 
De gesprekscyclus aanvullen met beoordelingsgesprekken. 
 
Zorgdragen voor evaluatie- en bijstellingsmomenten qua uitvoering van de 
nieuwe onderwijs cao m.b.t. werkdrukverlaging. 
 
Opzetten van de gesprekscyclus voor de pedagogisch medewerksters van de 
peuterspeelzaal De Boomhut. 
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Koffie-uurtje door directie op vooraf vastgestelde momenten waarbij informatie 
gegeven wordt en vragen beantwoord worden die leven bij ouders. 
   
De samenwerking en doorgaande lijn van peuter naar kleuter is vanzelf-
sprekend en zichtbaar voor ouders. 
 
Vanuit gesprekken met intern begeleider, team en ouders de zorgstructuur 
verbeteren en optimaliseren. 
 

 
 
 
 

 Schooljaar 2016-2017 

Team Invoering Engels vanaf groep 1. (Ook de peuterspeelzaal meenemen en kijken 
wat zij aan het Engels kunnen gaan doen). De samengestelde coördinatoren-
groep begeleidt dit proces. 
 
De bovenbouwstamgroepleiders borgen het werken met groepsdoorbroken 
activiteiten op de middagen en voeren daar waar nodig verbeteringen/aanpas-
singen door. 
 
Werken volgens de zeven jenaplanessenties. Aandachtspunten en een aantal 
essenties bepalen en plan opstellen. 
 
Tijdens NL-doet dagen werken aan het schoolplein. Plan uitvoeren m.b.t. 
groener maken/uitdagender  maken van het schoolplein. 
 

Actieteams Implementatie van de nieuwe spellingmethode Spelling op Maat door begelei-
ding van taalcoördinator. 
 
De school heeft een uitgewerkt ICT-beleid geïnitieerd vanuit de SKO met een 
eigen SharePoint omgeving en het gebruik van hardware passend bij het 
onderwijs. 
 
Werken vanuit leervragen en onderzoeksvragen van kinderen. Dit proces wordt 
begeleid en aangestuurd door de WO-coördinatoren die ook innovatiecoach zijn. 
 

Directie Verstevigen van de samenwerking met en integratie van de peuterspeelzaal de 
Boomhut binnen onze school. 
 
Koffie-uurtje door directie op vooraf vastgestelde momenten waarbij informatie 
gegeven wordt en vragen beantwoord worden die leven bij ouders   
De samenwerking en doorgaande lijn van peuter naar kleuter is vanzelf-
sprekend en zichtbaar voor ouders. 
 
Vanuit gesprekken met intern begeleider, team en ouders de zorgstructuur 
verbeteren en optimaliseren. 
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 Schooljaar 2017-2018 

Team Invoering Engels vanaf groep 1. (Ook de peuterspeelzaal meenemen en kijken 
wat zij aan het Engels kunnen gaan doen). De samengestelde coördinatoren-
groep begeleidt dit proces Verdere invulling van de groepsplannen voor een 
volgend vakgebied. 
 
Werken volgens de zeven jenaplanessenties. Aandachtspunten en een aantal 
essenties bepalen en plan opstellen. 
 
Werken aan een verdieping en verrijking van onze katholieke identiteit in 
combinatie met ons Jenaplanconcept. 
 

Actieteams   

Directie Onderzoek naar mogelijkheden van naschoolse activiteiten en naschoolse 
opvang binnen en buiten de school. 
 

 
 
 

 Schooljaar 2018-2019 

Team Invoering Engels vanaf groep 1. (Ook de peuterspeelzaal meenemen en kijken 
wat zij aan het Engels kunnen gaan doen). De samengestelde coördinatoren-
groep begeleidt dit proces Invulling van de groepsplannen voor een volgend 
vakgebied. 
 
Werken volgens de zeven jenaplanessenties. Aandachtspunten en een aantal 
essenties bepalen en plan opstellen. 
 
 

Actieteams  

Directie Onderzoek naar mogelijkheden van naschoolse activiteiten en naschoolse 
opvang binnen en buiten de school. 
 
Uitvoeren tevredenheidsonderzoek ter voorbereiding op schrijven van ZER en 
schoolprofiel. 
 
Schrijven schoolplan 2019-2023. 
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Bijlage 1.  Beschrijving methodische en aanvullende materialen 
 
Godsdienstige vorming  
Doelstellingen  
Het doel van onze godsdienstige vorming is een wederkerige ontmoeting tot stand te brengen 
tussen de belevingswereld van kinderen en de joods-christelijke geloofstraditie zoals die 
vanuit de bijbel tot ons komt. Daarmee sluit de methode aan bij de drie domeinen, zoals 
geformuleerd voor de kerndoelen voor het vakgebied ‘godsdienst/levensbeschouwing’ :  

 Een bijdrage leveren aan de levensbeschouwelijk benadering en verdieping van 
levensvragen en levenservaringen van kinderen.  

 Kennismaking met en verdieping van met name de Bijbelse verhalen en feest- en 
gedenkdagen in de christelijke traditie.  

 Een bijdrage leveren aan de dialoog met mensen uit andere godsdienstige en 
levensbeschouwelijke oriëntaties.  

 
Expliciete godsdienstige vorming vindt in onze school plaats op verschillende momenten:  

 In de lessen 'godsdienst/levensbeschouwing’;  

 Op andere momenten, zoals dagopeningen, vieringen en festiviteiten;  

 In het kader van de projecten: Vieren – Religies - Groepsvorming  
Bij de godsdienstige vorming maken onze kinderen uitdrukkelijk kennis met de levens-
beschouwelijke uitgangspunten van waaruit onze school werkt. Wij zijn ons daarbij terdege 
bewust dat onze school, met een open aannamebeleid, een afspiegeling vormt van de 
multiculturele samenleving, waardoor het vanzelfsprekend is dat er kinderen van diverse 
religies of zonder een levensbeschouwelijke achtergrond onze school bezoeken. 
 
Middelen:  
Als methode voor het vakgebied ‘godsdienst/levensbeschouwing’ maken we op onze school 
gebruik van ‘Trefwoord’. In een doorgaande lijn komen per kalenderjaar ongeveer veertien 
thema’s aan bod. Deze thema’s sluiten aan bij de belevings- en ervaringswereld van de 
kinderen, houden in hun uitwerking rekening met actuele ontwikkelingen en vraagstukken in 
de samenleving en zijn steeds gebaseerd op een samenhangend aanbod aan Bijbelverhalen.  
 
De kalender wordt in alle groepen gehanteerd en vormt de basis van de dagopening. Met 
behulp van de handleidingen kan de leerkracht het onderwerp van de dagopening verder 
uitwerken in de zin van een levensbeschouwelijk leerproces. Deze uitwerking gebeurt op drie 
leeftijdniveau’s (onderbouw, middenbouw en bovenbouw).  
De onderwerpen van de dagopeningen worden gevarieerd aangeboden in de vorm van 
gedicht, spel, gebed, lied, verhaal, Bijbelverhaal, leestekst, werkblad of andere vormen van 
zelfstandig werken.  
Gedurende enkele weken vormen de onderwerpen samen één thema, dat ook op de 
bijbehorende kleurenposter voor die periode terug te vinden is.  
De aangeboden inhoud biedt aanknopingspunten voor andersgelovigen binnen de groep en 
sluit aan bij actuele en relevante thema’s in de samenleving. 
 
Wereldoriëntatie/stamgroepwerk 
Wereldoriëntatie vormt het hart van ons onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat een kind de 
wereld om zich heen leert ontdekken en dat een kind verbanden leert te zien binnen onze 
samenleving. De vakken als rekenen, taal, Engels en dergelijke dienen als instrument voor 
wereldoriëntatie. De leerstof dient functioneel te zijn en in een bredere context geplaatst te 
kunnen worden. 
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Oriëntatie op jezelf en de wereld 
Kinderen zijn nieuwsgierig. Ze zijn voortdurend op zoek om zichzelf en de wereld te leren 
kennen en te verkennen. Die ontwikkelingsbehoefte is een aangrijpingspunt voor dit leer-
gebied. Tegelijk stelt de samenleving waarin kinderen opgroeien haar eisen.  
Bij het leren kennen van de wijze waarop mensen hun omgeving inrichten, spelen 
economische, politieke, culturele, technische en sociale aspecten een belangrijke rol. Het gaat 
daarbij om datgene wat van belang is voor betekenisverlening aan het bestaan, om duurzame 
ontwikkeling, om (voedsel)veiligheid en gezondheid en om technische verworvenheden.  
Bij het oriënteren op de natuur gaat het om jezelf, om dieren, planten en natuurverschijnselen.  
Boeiend en uitdagend onderwijs zorgt ervoor dat het maximale uit kinderen wordt gehaald.  
Bij de oriëntatie op de wereld gaat het om de vorming van een wereldbeeld in ruimte en tijd. 
Kinderen ontwikkelen een geografisch wereldbeeld aan de hand van gebieden en met behulp 
van kaartvaardigheden. Ze ontwikkelen tevens een historisch wereldbeeld. Dat betekent dat 
ze kennis hebben van historische verschijnselen in delen van de wereld en van chronologie.  
Kinderen leren hun wereldbeeld, aan de hand van actuele onderwerpen, voortdurend 'bij de 
tijd' te brengen. 
 
Middelen:  
Wereldoriëntatie geven we, van groep 1 tot en met 8, vorm door middel van projectonderwijs. 
De projecten hebben betrekking op de zeven ervaringsgebieden vanuit het Jenaplanconcept. 
Gedurende alle bouwen doorlopen kinderen een complete cyclus, waarin de kerndoelen 
gedekt worden. Een kind doorloopt deze cyclus dus driemaal.  

 Maken en gebruiken 

 Techniek   

 Communicatie  

 Omgeving en landschap 

 Het jaar rond 

 Mijn leven 

 Samenleven 
Vanuit de ervaringsgebieden worden de projecten opgesteld volgens. Dat gebeurt gezamenlijk 
in de bouwen. De projecten zijn gekoppeld aan de kerndoelen. 
 
De cyclus wereldoriëntatie is een raamwerk. Er moet ruimte blijven om in te kunnen spelen op 
de actualiteit. De projecten worden, in de bouw, door de stamgroepleiders zelf samengesteld. 
Als bronnenmateriaal wordt gebruik gemaakt van de SLO-mappen, diverse boeken van zaak-
vakken, het internet e.d. 
 
Beoordeling:  
Het werken met projecten voor de wereldoriëntatie bevalt goed. Inhoudelijk worden de 
projecten steeds beter. Toch blijft de differentiatie een aandachtspunt. Bovendien is het 
voorbereiden een tijdrovend karwei. 
 
Nederlandse taal  
Iedereen die in het onderwijs werkt is overtuigd van de sleutelpositie die taal inneemt bij het 
leren. Als het gaat om het creëren van kansen, dan liggen de kansen voor taalstimulering niet 
alleen in de taalles maar in álle onderwijsleersituaties. Kinderen kunnen beter leren spreken 
bij de les handvaardigheid als ze uit moeten leggen hoe ze hun werkstuk gemaakt hebben. Ze 
kunnen beter leren lezen bij aardrijkskunde als ze in hun boek teksten moeten begrijpen over 
de gletsjers die rivieren vormen.  
Elke les kan een taalles worden. Het is maar net vanuit welke visie je al de dagelijkse 
onderwijssituaties bekijkt. Op het eerste gezicht gaat het in de gymzaal om het leren lopen 
over de evenwichtsbalk. Maar vanuit de brede visie op taalonderwijs is het tegelijkertijd een 
uitgelezen moment om de woorden ‘balanceren’, ‘evenwicht’ en de uitdrukkingen ‘het even-
wicht bewaren of verliezen’ aan te leren.  
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Met de bril van de brede visie op taal ontdek je in elke onderwijssituatie taalontwikkelings-
kansen. Je blikveld wordt enorm verruimd. 
Kinderen leren over de wereld terwijl ze woorden leren. Het gaat op school bij de opbouw van 
woordkennis vooral om het leren van de achterliggende begrippen. Als een stamgroep-
leid(st)er bijvoorbeeld in de kleuterklas het woord boom behandelt, dan leren de kinderen niet 
alleen dat het label ‘boom’ hoort bij een ding met een stam en takken en bladeren. Zij leren 
ook dat je er in kan klimmen, dat in de herfst de blaadjes rood kleuren, dat vogels hun nestje 
er in bouwen, dat bomen heel oud kunnen worden, dat er bomen zijn waar kastanjes aan 
groeien, maar dat er ook bomen zijn met eikels, etc.  
Nieuwe woorden leren en de uitbreiding van woordkennis is dus verweven met de opbouw 
van het achterliggende kennissysteem. Anders gezegd: bij de opbouw van woordkennis gaat 
het om taalverwerving én betekenisverwerving. 
 
Wij gebruiken op school Dat’s Andere Taal, geschreven speciaal voor Jenaplanscholen. Deze 
“methode” gaat uit van leerlijnen waarbij alle aspecten van taal aan bod komen. Het zijn geen 
lessen op zich, maar worden gecombineerd met wereldoriëntatie. De leerlijnen zorgen voor 
een dekkend geheel van de kerndoelen voor taal die onderscheiden worden in het 
referentiekader taal. Ook gebruiken we wekelijks Taalzee op computers, laptops of tablets. 
 
A.  Mondelinge taalvaardigheid:  
Gespreksvaardigheid  

1. Deelnemen aan gesprekken  
2. Interactief leren  
3. Taalgebruik  
4. Woordenschat  
5. Reflectie op communicatie  

Luistervaardigheid  
6. Begrijpend luisteren  

Spreekvaardigheid  
7. Vertellen en presenteren  
8. Reflectie op taal  

 
B.  Leesvaardigheid: lezen van zakelijke teksten en lezen van fictionele, narratieve en literaire  
      teksten  

1. Leesmotivatie  
2. Technisch lezen  
3. Begrijpend lezen  
4. Informatieverwerking  
5. Leeswoordenschat  
6. e op geschreven taal  

 
C.  Schrijfvaardigheid:  

1. Spelling en interpunctie -  
2. Strategisch schrijven  
3. Reflectie op geschreven taal  

 
D. Begrippen en taalverzorging  
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Technisch lezen  
Voor het aanvankelijk technisch leesonderwijs gebruiken we de methode Veilig Leren Lezen 
(KIM 2014 versie) gecombineerd met de theorieën van LIST (Lezen Is Top). Alle kinderen in 
de groepen 3-4-5 worden op basis van hun leesniveau ingedeeld in een groep op hun niveau 
en krijgen de voor hen relevante instructie. Voor het voortgezet technisch lezen hebben we 
geen methode. Dat betekent niet dat we lezen niet belangrijk vinden. Dagelijks wordt er in alle 
groepen gelezen. Leesmotivatie en interesse staan daarbij voorop.  
 
Spelling   
In groep 3 t/m 8 wordt de methode “Spelling op maat” gebruikt om kinderen de Nederlandse 
spelling aan te leren. Per blok worden er categorieën aangeboden welke tweemaal getoetst 
worden. Tijdens het signaaldictee krijgen de kinderen inzicht in hun eigen vorderingen met 
betrekking tot de spellingsafspraken. Met het controledictee moeten de kinderen de afspraken 
laten zien dat ze de categorieën voldoende beheersen. Desgewenst kan de leerkracht na de 
dictees interventies plegen.  
 
Begrijpend lezen  
Methodes voor begrijpend lezen kosten veel tijd en besteden de meeste tijd aan het aanleren 
van strategieën om teksten aan te pakken. Er is op dit moment discussie of het beheersen van 
strategieën wel leidt tot het beter worden in begrijpend lezen. Via Nieuwsbegrip XL kiezen we 
voor een andere aanpak. De actualiteit wordt de groep in gehaald en de kennis van de wereld 
en de woordenschat worden vergroot. Daarnaast willen we dat het leesplezier zal toenemen.  
 
Nieuwsbegrip XL - Begrijpend lezen met het nieuws van de dag  
Uitgever: CED Rotterdam www.nieuwsbegripxl.nl  
 
De belangrijkste doelen van Nieuwsbegrip XL zijn:  

 Leesplezier  

 Begrijpend Lezen  

 Andere tekstsoorten  

 Woordenschat  
Nieuwsbegrip XL dekt de kerndoelen voor Begrijpend Lezen en is, volgens het SLO, vervan-
gend voor een methode begrijpend lezen.  
Er zijn strategielessen, die gedurende het schooljaar flexibel inzetbaar zijn naast de wekelijkse 
aandacht voor de strategieën. (In de strategielessen worden de strategieën aangeleerd, in de 
reguliere lessen worden de strategieën gebruikt).  
Vijf strategieën:  

 voorspellen,  

 ophelderen van onduidelijkheden,  

 samenvatten,  

 vragen stellen,  

 relaties/verwijswoorden.  
 
Rekenen en wiskunde 
In de loop van het basisonderwijs verwerven kinderen zich, in de context van voor hen 
betekenisvolle situaties, geleidelijk vertrouwdheid met getallen, maten, vormen, structuren en 
de daarbij passende relaties en bewerkingen. Ze leren “wiskundetaal” gebruiken en worden 
“wiskundig geletterd” en gecijferd. De wiskundetaal betreft onder andere rekenwiskundige en 
meetkundige zegswijzen, formele en informele notaties, schematische voorstellingen, tabellen, 
grafieken en opdrachten voor de rekenmachine. 
“Wiskundig geletterd en gecijferd” betreft onder andere samenhangend inzicht in getallen, 
maatinzicht en ruimtelijk inzicht, een repertoire van parate kennis, belangrijke referentie-
getallen en referentiematen, karakteristieke voorbeelden en toepassingen en routine in 
rekenen, meten en meetkunde. 
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Meetkunde betreft ruimtelijke oriëntatie, het beschrijven van verschijnselen in de werkelijkheid 
en het redeneren op basis van ruimtelijk voorstellingsvermogen in twee en drie dimensies.  
De onderwerpen waaraan kinderen hun ‘wiskundige geletterdheid’ ontwikkelen zijn van 
verschillende herkomst: het leven van alledag, andere vormingsgebieden en de wiskunde zelf. 
In de rekenwiskundeles leren kinderen een probleem wiskundig op te lossen en een oplossing 
in wiskundetaal aan anderen uit te leggen. Ze leren met respect voor ieders denkwijze 
wiskundige kritiek te geven en te krijgen. Het uitleggen, formuleren en noteren leren kinderen 
als specifiek wiskundige werkwijze te gebruiken om alleen en samen met anderen het denken 
te ordenen, te onderbouwen en fouten te voorkomen.  
 
Referentieniveaus rekenen  
Met het formuleren van de referentieniveaus voor het domein rekenen is helder in kaart 
gebracht wat leerlingen in het po, so, vo en mbo moeten kennen en kunnen op het gebied van 
rekenen. Er zijn van elkaar te onderscheiden kwaliteiten beschreven. De fundamentele 
kwaliteiten richten zich op basale kennis en inzichten en zijn gericht op een meer toepassing-
gerichte benadering van rekenen. De streefkwaliteiten bereiden al voor op de meer abstracte 
wiskunde. Er zijn voor rekenen voor zowel de fundamentele als streefkwaliteit drie niveaus 
beschreven.  
Binnen het gebied van rekenen zijn er vier domeinen, die samen de relevante inhouden 
dekken:  

 Getallen  

 Verhoudingen  

 Meten en Meetkunde  

 Verbanden  
 
Elk domein is opgebouwd uit de onderdelen:  

 Notatie, taal en betekenis, waarbij het gaat om de uitspraak, schrijfwijze en betekenis 
van getallen, symbolen en relaties en om het gebruik van wiskundetaal;  

 Met elkaar in verband brengen, waarbij het gaat om het verband tussen begrippen, 
notaties, getallen en dagelijks spraakgebruik;  

 Gebruiken, waarbij het gaat om rekenvaardigheden in te zetten bij het oplossen van 
problemen.  

 
Van elk onderdeel wordt beschreven:  

 Wat een kind aan kennis paraat moet hebben. Een kind dat doorstroomt naar het 
voortgezet onderwijs moet bijvoorbeeld maten voor lengte, oppervlakte, inhoud, 
gewicht en temperatuur kennen;  

 Welke kennis functioneel gebruikt moet worden. Een kind moet bijvoorbeeld weten hoe 
je lengte meet;  

 Wat een kind moet weten over de context van de kennis (het waarom). Het kind moet 
bijvoorbeeld weten dat een vierkante meter niet altijd een vierkant is.  

 
Referentieniveau 1F - rekenen  
Het kind:  

 weet eenvoudige getallen, bewerkingen en symbolen correct te noteren en te 
gebruiken.  

 kan getallen lezen en uitleggen hoe getallen uit cijfers opgebouwd zijn;  

 kan hoofdrekenen met en zonder notatie van tussenresultaten;  

 kan hoofdbewerkingen (+, -, x, :) met gehele en eenvoudige decimale getallen op 
papier uitvoeren, evenals bewerkingen met eenvoudige breuken;  

 kan berekeningen uitvoeren om problemen op te lossen en de rekenmachine op 
verstandige wijze inzetten;  



74 
 

Schoolplan 2015-2019  St. Franciscus 
  De Boomhut 

 

 kan in de context van verhoudingen eenvoudige berekeningen uitvoeren, ook met 
procenten en verhoudingen;  

 kan veel voorkomende en eenvoudige meetinstrumenten gebruiken en aflezen, met 
maateenheden rekenen en in eenvoudige gevallen maateenheden in elkaar omzetten;  

 heeft een gevoel ontwikkeld voor standaardmaten in veel voorkomende situaties;  

 kent namen van enkele meetkundige figuren en begrippen en kan deze gebruiken om 
situaties in de ruimte te beschrijven;  

 kan eenvoudige tabellen, diagrammen en grafieken gebruiken bij het oplossen van 
problemen, ook om eenvoudige berekeningen uit te voeren.  

 
Referentieniveau 1S - rekenen  
Getallen  
Het kind:  

 heeft de eigenschappen van getallen en bewerkingen (efficiënt rekenen) paraat en 
maakt hiervan gebruik bij het rekenen met grotere getallen, decimale getallen, 
moeilijkere breuken en gemengde getallen;  

 kan standaardprocedures met inzicht gebruiken binnen situaties waarin gehele 
getallen, breuken en decimale getallen voorkomen;  

 weet waarom er procedures zijn die altijd werken en weet waarom dat zo is.  
 
Verhoudingen  
Het kind:  

 kan rekenen met percentages, ook met moeilijke getallen en kan breuken, verhou-
dingen en percentages in elkaar omzetten;  

 weet dat een percentage relatief van karakter is;  

 kent de decimale structuur van het metriek stelsel. Kan rekenen met vergrotings-
factoren en schaal.  

 
Meten en Meetkunde  
Het kind:  

 kan gegevens van meetinstrumenten interpreteren en alledaagse aanduidingen in 
gebruik herkennen;  

 heeft de standaardoppervlaktematen en inhoudsmaten paraat;  

 kan redeneren welke maat in welke context past;  

 kan redeneren met symmetrische figuren en meetkundige patronen voortzetten;  

 weet formules te gebruiken en te verklaren bij het berekenen van oppervlakte en 
inhoud van eenvoudige figuren;  

 kan redeneren en uitleg geven bij de samenhang tussen omtrek, oppervlakte en 
inhoud van figuren en objecten.  

 
Verbanden  
Het kind:  

 kan berekeningen uitvoeren op basis van informatie uit tabellen, grafieken en 
diagrammen en is in staat hieruit conclusies te trekken over een (toekomstige) situatie;  

 kan punten in een assenstelsel plaatsen en coördinatoren aflezen;  

 kan conclusies trekken op basis van een voorstelling van een verband en kan in 
globale zin grafieken schetsen;  

 kan patronen in eenvoudige rijen getallen ontdekken.  
 
Het referentieniveau 1F sluit aan bij het vmbo basisberoeps- en kaderberoepsonderwijs. 
Referentieniveau 1S omvat 1F en is het streefniveau waar de grote groep van kinderen aan 
moet voldoen om een goede aansluiting te krijgen op vmbo-tl of havo/vwo.  
Op onze school streven we naar het referentieniveau S1 voor 90% van de kinderen. 
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Middelen:  
Momenteel gebruiken we voor de onder-, midden- en bovenbouw de methode de Wereld in 
Getallen (nieuwe versie). Daarnaast beschikken we over veel remediërende materialen en de 
remediërende methode Maatwerk. Elk kind rekent ook elke week op de computer, tablet of 
laptop met Rekentuin. 
Toetsen:  

 methodegebonden toetsen van Wereld in Getallen en Maatwerk  

 Cito Rekenen & Wiskunde in januari en juni  

 DLE-test rekenen voor kinderen met een Tweede Leerweg  
 
Beoordeling:  
De leerkrachten vinden het werken met de methode Wereld in Getallen over het algemeen 
prettig. 
 
Kunstzinnige oriëntatie  
Door middel van een kunstzinnige oriëntatie maken kinderen kennis met kunstzinnige en 
culturele aspecten in hun leefwereld. Het gaat bij dit domein om kennismaking met die 
aspecten van cultureel erfgoed waarmee mensen in de loop van de tijd vorm en betekenis 
hebben gegeven aan hun bestaan. Het gaat bij kunstzinnige oriëntatie ook om het verwerven 
van enige kennis van de hedendaagse kunstzinnige en culturele diversiteit. Dit vindt zowel op 
school plaats, als via regelmatige interactie met de (buiten)wereld. Kinderen leren zich aan de 
hand van kunstzinnige oriëntatie open te stellen: ze kijken naar schilderijen en beelden, ze 
luisteren naar muziek, ze genieten van taal en beweging. Kunstzinnige oriëntatie is er ook op 
gericht bij te dragen aan de waardering van leerlingen voor culturele en kunstzinnige uitingen 
in hun leefomgeving. Ze leren daarnaast zichzelf te uiten met aan het kunstzinnige domein 
ontleende middelen:  

 ze leren de beeldende mogelijkheden van diverse materialen onderzoeken, aan de 
hand van de aspecten kleur, vorm, ruimte, textuur en compositie;  

 ze maken tekeningen en ruimtelijke werkstukken;  

 ze leren liedjes en leren ritme instrumenten te gebruiken als ondersteuning bij het 
zingen;  

 ze spelen en bewegen.  
 
Waar mogelijk worden daarbij onderwerpen gebruikt die samenhangen met die uit andere 
leergebieden. Veelal sluiten de creatieve opdrachten aan bij de projecten van de wereld-
oriëntatie. Het onderwijs wordt daardoor meer samenhangend en mede daardoor betekenis-
voller voor leerlingen. Maar voorop staat natuurlijk de authentieke bijdrage van kunstzinnige 
oriëntatie aan de ontwikkeling van kinderen.  
 
Actief, receptief en reflectief  
Binnen de kunstzinnige vorming kan een onderscheid worden aangebracht tussen:  

 Actieve kunst- en cultuurproductie: kinderen zijn zelf creatief bezig.  

 Receptieve kunst- en cultuurbeoefening: kinderen kijken en luisteren naar profes-
sionele kunst-, cultuur- en/of erfgoedproducten.  

 Reflectieve kunst- en cultuurbeoefening: kinderen praten over en denken na over 
professionele kunst-, cultuur- en/of erfgoedproducten  

 
Cultuur- en erfgoededucatie  
Cultuur- en erfgoededucatie hebben tot doel om kinderen in een doorlopende leerlijn kennis te 
laten opdoen over en met cultuur (kunst, cultuur en cultureel erfgoed) en een gevarieerd en 
breed programma van culturele activiteiten aan te bieden. Cultuureducatie is een mix van 
binnen- en buitenschoolse activiteiten rondom kunst en cultuur. Binnen school bestaat cultuur-
educatie uit handvaardigheid, tekenen, carnaval, musical, dans en presentaties. 
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Buitenschoolse activiteiten zijn een bezoek aan een kunstinstelling, een theater, de 
bibliotheek, etc.  
 
Middelen:  
Onze school besteedt de nodige aandacht aan kunstzinnige oriëntatie. Drama, muziek en 
handvaardigheid komen wekelijks terug in het ritmisch weekplan. Wij gebruiken hiervoor de 
mappen “Moet je doen”. 
 
In Nunspeet stelt een commissie jaarlijks een cultuuraanbod voor alle scholen samen via het 
Kunstmenu. In een cyclus van drie jaar komen alle kinderen dan in aanraking met alle 
disciplines. De school heeft een cultuurcoördinator die contacten met de gemeente en Cultuur 
Kust onderhoudt en zorg draagt voor de doorgaande lijn in de school.  
 
Schrijven  
Onderwijsdoelen motoriek  

 Groep 1-2 schrijfmotoriek aanbieden (grove en fijne motoriek) 

 Groep 3-5 schrijfmotoriek verfijnen (grove en fijne motoriek)  

 Groep 6-8 schrijfmotoriek onderhouden (fijne motoriek)  
 
Onderwijsdoelen schrijven:  

 Groep 1-2 motorische bewegingen aanleren in de ruimte en op papier 

 Groep 3 letters en cijfers leren  

 Groep 4 verbindingen leren  

 Groep 5 hoofdletters leren  

 Groep 6 schrijftempo verhogen  

 Groep 7 persoonlijk handschrift ontwikkelen en drukletters leren  

 Groep 8 functioneel persoonlijk handschrift optimaliseren  
 
Middelen:  
Voor het schrijfonderwijs maken wij in de middenbouw gebruik van de methode 
Pennenstreken. Om een goed leesbaar handschrift te verwerven moeten kinderen vele 
bewegingstrajecten leren; trajecten die qua beweging, richting en vorm sterk verschillen. 
Schrijven is dan ook bewegingstechnisch en visueel-ruimtelijk een zeer complexe vaardigheid. 
Met het stoplichtsysteem (groen=begin, oranje=pauze, rood=eind) zorgt Novoskript voor 
duidelijke oriëntatiepunten die het leren schrijven vergemakkelijken.  
 
Engelse taal 
Beheersing van de Engelse taal wordt voor iedereen steeds belangrijker door de toenemende 
internationalisering, groeiende mobiliteit en de uitbreidende mogelijkheden om te communi-
ceren via nieuwe media. De plaats van Engels in het basisonderwijs wordt gefundeerd door 
Europees beleid en door het uitgangspunt dat een redelijke beheersing van die taal bereikt 
wordt wanneer er vroeg met het onderwijs in Engels begonnen wordt.  
De afgelopen twee jaar hebben wij ons georiënteerd in het vvto (vroeg vreemde talen 
onderwijs) en hebben wij besloten om vanaf het schooljaar 2015-2016 te starten met Engels 
vanaf groep 1 en door te groeien in de komende vier/vijf jaar naar een CLILL school 
Het doel van Engels is om een eerste basis te leggen om te kunnen communiceren met 
moedertaalsprekers of anderen die buiten de school Engels spreken. Die eerste aanzet wordt 
later, in de periode van de basisvorming, verder ontwikkeld. In de basisschool wordt het 
onderwijs in de Engelse taal waar mogelijk in samenhang gebracht met inhouden van andere 
vakken. Bijvoorbeeld met inhouden in de oriëntatie op jezelf en de wereld. Het gaat dan om 
eenvoudige alledaagse onderwerpen als 'woonomgeving', 'vrije tijd en hobby’s', 'het lichaam', 
'het weer'.  
In het basisonderwijs gaat het bij het onderwijs in de Engelse taal vooral om mondelinge 
communicatie en om het lezen van eenvoudige teksten. Het schrijven beperkt zich tot het 



77 
 

Schoolplan 2015-2019  St. Franciscus 
  De Boomhut 

 

kennismaken met de schrijfwijze van een beperkt aantal vaak voorkomende Engelse woorden. 
Voorts leren kinderen om woordbetekenissen en schrijfwijzen van woorden op te zoeken met 
behulp van het woordenboek.  
 
Middelen:  
In de groepen 1 tot en met 8 wordt Engels gegeven. We gebruiken hiervoor de methode My 
name is Tom als bronnenboek en verwerken het Engels vooral in de thema’s. 
  
Bewegingsonderwijs  
Kinderen bewegen nog graag en veel. Dat zien we bijvoorbeeld op het schoolplein tijdens het 
buitenspelen van de kleuters. Het behouden van die actieve leefstijl is een belangrijke 
doelstelling van dit leergebied. Om dat doel te bereiken leren kinderen in het bewegings-
onderwijs deelnemen aan een breed scala van bewegingsactiviteiten, zodat ze een ruim 
‘bewegingsrepertoire’ opbouwen. Dat repertoire bevat motorische aspecten, maar ook sociale 
vaardigheden.  
Kinderen leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren in 
aansprekende bewegingssituaties. Het gaat daarbij om bewegingsvormen als balanceren, 
springen, klimmen, schommelen, duikelen, hardlopen en bewegen op muziek. En om 
spelvormen als tikspelen, doelspelen, spelactiviteiten waarbij het gaat om mikken en jongleren 
en stoeispelen.  
Vanuit dit aanbod zullen kinderen zich ook kunnen oriënteren op de buitenschoolse 
bewegings- en sportcultuur en de meer seizoengebonden bewegingsactiviteiten. Te denken 
valt aan wandelen, fietsen, schaatsen e.d.  
De meeste bewegings- en sportactiviteiten worden gezamenlijk ondernomen en dus is het 
nodig om te leren afspreken wat de regels zijn, hoe die na te leven en wie welke rol speelt. 
Verder hoort daarbij elkaar helpen, op veiligheid letten, elkaars mogelijkheden respecteren en 
eigen mogelijkheden verkennen. Het is eigen aan ‘bewegen’ dat er plezier aan te beleven valt. 
Dat plezier is van groot belang voor een blijvende deelname aan bewegingsactiviteiten. 
 
Middelen:  
De kleuters maken voor het bewegingsonderwijs gebruik van de speelzaal. De midden- en 
bovenbouw gaat tweemaal per week naar de gymzalen in de Feithenhof.  
Centraal staat het plezier beleven aan de bewegings- en spelactiviteiten. Verder wordt 
aandacht besteed aan gezonde competitie, omgaan met winnen en verliezen, fair play e.d. 
 
ICT  
Of het nu gaat om het versturen van een e-mailtje, het kopen van een treinkaartje via de 
automaat of het kunnen omgaan met een tekstverwerker en een spreadsheet: ICT is niet meer 
weg te denken uit onze samenleving. ICT-toepassingen worden alleen maar belangrijker en 
de ontwikkelingen op dit gebied gaan steeds sneller.  
Kinderen lijken die ontwikkelingen op een vanzelfsprekende manier te accepteren. Zij worden 
immers dagelijks geconfronteerd met veelzijdige en veelvuldige ICT toepassingen en 
bovendien heeft ICT zijn intrede gedaan in het onderwijs.  
Veel stamgroepleiders kunnen de mogelijkheden die de computer, de schoolorganisatie en de 
groep hebben, goed met elkaar combineren. Maar door de snelle veranderingen op het terrein 
van de techniek en, als gevolg daarvan, de snelle veranderingen binnen de beschikbare 
informatie, hebben sommige stamgroepleiders het gevoel dat ze (nog) geen optimaal gebruik 
kunnen maken van de nieuwe mogelijkheden. Zowel de I als de C als de T van ICT leveren 
problemen op:  

 De hoeveelheid beschikbare informatie is te groot. Vragen als hoe selecteer je, wat is 
wel, wat is niet geschikt voor kinderen, waar heb ik wel en waar heb ik geen behoefte 
aan, komen steeds scherper naar voren.  

 De talloze communicatiemogelijkheden van e-mail en internet worden nog maar ten 
dele benut door de leerkracht voor het leerproces van de kinderen. Leerkrachten én 
scholen merken dit gemis en hebben onvoldoende greep op de situatie.  
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 De technologie vraagt van scholen in de nabije toekomst zoveel aandacht, zoveel inzet 
en zoveel investeringen, dat schoolbesturen zich afvragen of die inspanning wel op 
een verantwoorde manier op te brengen is.  

De nieuwe ontwikkelingen vragen ook om een andere benadering van leren. Waar kennis 
belangrijk was, wordt nu het omgaan met informatie van groot belang. Met de informatie die 
leerlingen verkrijgen, moeten ze leren nieuwe producten te maken, de informatie opnieuw te 
ordenen, de informatie te presenteren voor anderen, stamgroepleiders, groepsgenoten en 
ouders. De computer verandert educatieve processen. Lessen zullen veranderen, leren met 
behulp van ICT gaat anders dan leren aan de hand van boeken. Oefenprogramma’s op de 
computer bieden kinderen mogelijkheden te over. Kinderen krijgen meer mogelijkheid zelf 
ontdekkend bezig te zijn. We spreken al van het ‘nieuwe leren’. Zij zijn minder passief, 
wachten niet op het ‘aanbod’, maar spelen een actieve rol binnen de kennisoverdracht.  
 
Voor stamgroepleiders vraagt dit een enorme rolwisseling. Ze zullen in plaats van het over-
dragen van kennis, meer het begeleiden van leerprocessen op zich gaan nemen. De impact 
die deze verandering op stamgroepleiders heeft is onvoorstelbaar groot. De meeste 
stamgroep-leiders bij ons op school hebben zelf traditioneel onderwijs genoten en zijn 
opgeleid in de ‘oude’ patronen van kennisoverdracht. Velen worstelen dan ook met die 
rolwisseling. Het is dan ook belangrijk juist dit menselijke aspect van vernieuwing van het 
onderwijs zorgvuldig in de gaten te houden. Voor alle scholen geldt dat ICT-vernieuwing staat 
of valt met de vrouw of de man voor de klas. 
  
Nieuwe kansen  
Tussen de regels door is al ter sprake gekomen op welke terreinen er voor de scholen kansen 
liggen als het gaat om de invoering van ICT. Expliciet geformuleerd liggen die kansen op een 
viertal terreinen.  
1. Schooladministratieve toepassingen.  
Veel administratieve taken, zoals de schooladministratie kunnen effectiever verlopen. Maar 
ook zaken als het kindvolgsysteem, het delen van werkbladen die men maakt als 
stamgroepleid(st)er, het rondsturen van notities en dergelijke gaan dan meespelen in de 
school. Een intern netwerk biedt vele mogelijkheden voor de stamgroepleid(st)ers.  
2. Educatieve toepassingen.  
Software kan gebruikt worden voor het oefenen van een aantal basisvaardigheden, voor het 
aanleren van educatieve vaardigheden en het werken in digitale leeromgevingen.  
3. Mogelijkheid om leren anders vorm te geven.  
Het nieuwe leren, dat kinderen de mogelijkheid geeft om zelf kennis te vergaren en te 
construeren kan alleen efficiënt plaatsvinden als men optimaal de mogelijkheden van een 
netwerk en de koppeling van het eigen netwerk aan het Internet, of Kennisnet, realiseert.  
4. De stamgroepleider  
De stamgroepleider zal bij zowel de voorbereiding als de uitvoering van lessen gebruik maken 
van de mogelijkheden die ICT biedt. Zo wordt de inhoudelijke kennis niet langer gestuurd door 
wat in de handleiding staat of door de kennis van de stamgroepleider. Nee, de 
stamgroepleider kan die kennis tijdens de voorbereiding actualiseren via ICT. Ook tijdens het 
onderwijsproces kan een goede verbinding met internet de stamgroepleider mogelijkheden 
bieden om kinderen meteen op het juiste spoor van kennisverwerving te zetten.  
 
Middelen 
Op onze  school beschikken wij over 1 server en in elke groep midden- en bovenbouwgroep 
over vier computers voor de kinderen, aangevuld in de bovenbouw met een tweetal laptops 
per groep. In de midden- en bovenbouw heeft men ook de beschikking over een aantal 
tablets. In de onderbouw staan 2 computers voor de kinderen per groep en wordt er gebruik 
gemaakt van Apple TV. De midden- en bovenbouwgroepen beschikken ook elk over een 
digitaal schoolbord met een beamer. Elke bouw heeft bovendien de beschikking over een 
digitale camera 
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1. Typering van de Scholengroep 

 
De Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKO) vormt het bevoegd gezag 
over 27 katholieke basisscholen in het primair onderwijs in Flevoland en de Veluwe. SKO 
wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB). Het CvB bestaat uit 2 leden: voorzitter 
van het CvB en lid van het CvB.  Het CvB en de directies van de scholen kunnen beschikken 
over de expertise van een stafdienst.  
Het CvB houdt zich op hoofdlijnen bezig met het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van het 
strategisch en operationeel beleid en de levensbeschouwelijke identiteit van de scholengroep. 
Het CvB heeft tevens tot taak om nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en 
activiteiten te initiëren en aan te sturen om hiermee de directeuren te ondersteunen bij het 
realiseren van pluriform en kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod. 
Het CvB legt vervolgens aan de Raad van Toezicht (RvT), het personeel, de ouders, de 
inspectie en de samenleving verantwoording af over de mate waarin de vastgestelde 
doelstellingen zijn gehaald en over de besteding van de middelen. In dit alles is het de taak 
van het CvB om de RvT en overige belanghebbenden goed en volledig te informeren. Op 
bestuursniveau is een Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad 2.0 (GMR) actief. De 
GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) adviseert over het beleid van de 
scholengroep en heeft op een aantal beleidsterreinen instemmingbevoegdheid (zie GMR 
reglement) 
Op schoolniveau is de Medezeggenschapsraad (MR) actief. De leden, ouders/verzorgers en 
leerkrachten, worden gekozen volgens de bepalingen van het MR reglement. Waar de GMR 
meedenkt over bovenschoolse zaken doet de MR dat ten aanzien van schoolse zaken. Elke 
MR heeft een vertegenwoordiger afgevaardigd naar de GMR.  
Vanaf 2013: een 12 leden tellende GMR werd ingericht met uit elk van de drie  regio's 
(Almere, Lelystad/Dronten en de Veluwe), vier gekozen leden waarvan twee uit de 
oudergeleding en twee uit de personeelsgeleding.   
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2. Visie en Beleid 
 
2.1  Wet PO en Kendoelen 
De Wet op het Primair Onderwijs geeft in artikel 12 informatie over het schoolplan en laat ons 
de basiseisen zien waaraan de scholen dienen te voldoen. 
http://www.st-ab.nl/wetten/0725_Wet_op_het_primair_onderwijs_WPO.htm   
 
De SLO heeft in opdracht van het Ministerie van OCW tussendoelen en leerlijnen ontwikkeld. 
Met ingang van het schooljaar 2009/2010 zijn deze kerndoelen volledig ingevoerd binnen de 
basisscholen. 
Het zijn 58 kerndoelen. De kerndoelen zijn geformuleerd voor grotere leergebieden, zoals: de 
talen, rekenen/wiskunde, oriëntatie op jezelf en wereld, kunstzinnige oriëntatie en 
bewegingsonderwijs. Bij elk leergebied worden de kerndoelen voorafgegaan door een 
karakteristiek van dat gebied. In die karakteristiek staat beschreven waarop het leergebied 
zich richt.  
Op 1 december 2012 is er voor gekozen voor een aanvulling op kerndoel 38.Het respectvol 
omgaan met verschillen in opvattingen vormt hierbij een aanknopingspunt. Met de aanpassing 
wordt aandacht beoogd voor en respectvol omgaan met seksualiteit en seksuele diversiteit op 
alle scholen te verankeren. 

 
2.2  Managementmodel 
Het INK-model onderscheidt twee soorten domeinen, namelijk organisatiegebieden en 
resultaatgebieden. In de organisatiegebieden wordt het functioneren van de school 
beschreven. In de resultaatgebieden worden de daarmee behaalde resultaten aangegeven. 
De samenhang tussen ‘resultaat’ en ‘organisatie’ bepaalt de mate waarin wij als school in 
staat zijn om te leren, verbeteren en excelleren. 
Voortdurend verbeteren is de brandstof waarop een organisatie draait. In het INK-
managementmodel  is de motor voor verandering de zogenoemde ‘plan-do-check-act’-cirkel. 
Deze cyclus is zowel uit te voeren in een 4-jarige vorm als in een 1-jarige vorm.  

 
De twee pijlers van ons kwaliteitszorgsysteem (integraliteit en cyclische benadering) maken 
dat we de 4-jarige cyclus als volgt invullen: 

1. Normering:  
Wat zijn de prestatie-indicatoren en de ambities? 
Deze zijn geformuleerd in het zogeheten schoolprofiel en het bestuursprofiel. 

2. Evaluatie: 
Hoe staan we er ten opzichte van deze indicatoren voor? 
Uitkomsten hiervan zijn in een zelfevaluatierapport vastgelegd. 

3. Bezinning: 
Waarom kiezen we voor deze prestatie-indicatoren? Wat worden prioriteiten? 
In het strategisch beleidsplan en onze schoolplannen legitimeren wij de prestatie-
indicatoren en de ambities die we willen nastreven. Waarom kiezen we hiervoor? Wet 
en regelgeving, notities uit de wetenschap en onze eigen ‘lokale’ opvattingen spelen 
hierbij een rol. 

4. Planning: 
Hoe gaan we werken aan deze prestatie-indicatoren en doelstellingen? 
Deze worden beschreven in actieplannen voor de komende beleidsperiode. 

5. Uitvoering: werken aan de actieplannen (schoolontwikkeling) 
Uitkomst van deze fase is dat belangrijke processen uit het INK-model zijn geborgd. 

 
Eens in de vier jaar vindt een grondige positiebepaling plaats, waarin we met behulp van 
diverse instrumenten meten en evalueren hoe we er als organisatie voor staan. Dit betekent 
dat we de stand van zaken vaststellen met betrekking tot alle prestatie-indicatoren. Op basis 
van deze evaluatie wordt het schoolplan opgesteld (op bestuursniveau is dit het strategisch 
beleidsplan). We beschrijven waar we staan, waar we naartoe willen in de komende vier jaren 

http://www.st-ab.nl/wetten/0725_Wet_op_het_primair_onderwijs_WPO.htm
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en in grote lijnen hoe we dat willen realiseren. Hierin staan dus streefdoelen op middellange 
termijn voor alle INK-domeinen. 
Op basis van de evaluatiegegevens en de streefdoelen voor deze schoolplanperiode worden 
concrete jaarlijkse actieplannen opgesteld. 
 
2.3 Passend onderwijs  
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. 
Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. 
Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk 
mee in de samenleving. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig 
hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs. 
Passend onderwijs legt zorgplicht bij scholen 
De Wet passend onderwijs is op 9 oktober 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. Vanaf 1 
augustus 2014, hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor 
verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen 
daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale 
scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkings-
verband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. 
Bron: www.passendonderwijs.nl  
  
Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, zelf op zoek 
naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school 
van hun keuze, en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden.  
Kan de school waar de leerling is aangemeld niet zelf in de benodigde 
onderwijsondersteuning voorzien, dan is het de verantwoordelijkheid van de school om 
(binnen het samenwerkings-verband) een school te vinden die wel een passend aanbod kan 
doen. Is het niet haalbaar om de leerling binnen het regulier onderwijs te plaatsen, dan kan 
een aanbod op het (voortgezet)speciaal onderwijs worden gedaan. 
De belangrijkste wetten die aan passend onderwijs zijn gerelateerd, zijn de Wet gelijke 
behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en de Wet kwaliteit (v)so. Ook de 
Wet op de jeugdzorg is van belang voor passend onderwijs. Op dit moment wordt aan een 
nieuw wetsvoorstel gewerkt. Naar verwachting gaat de nieuwe Jeugd wet per 1 januari 2015 
in. 
 
Tijdens schooljaar 2014-2015 is de zorgplicht ingevoerd, landelijke indicatiestelling vervalt.  
Samenwerkingsverbanden worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken, 
waaronder de (toewijzing van) ondersteuning 
De middelen voor ambulante begeleiding gaan in het schooljaar 2014/2015 naar de (v)so-
scholen, tenzij het nieuwe samenwerkingsverband afspraken heeft gemaakt over de 
overname van personeel (opting out).  
Middelen voor lichte ondersteuning gaan naar het samenwerkingsverband passend onderwijs. 
Voor primair onderwijs zijn dat middelen van het huidige wsns-beleid.  
Reguliere deel middelen leerlinggebonden financiering gaat naar het samenwerkingsverband, 
op basis van de teldatum 01-10-2013. Evenals de middelen die voorheen naar onder meer de 
rec’s gingen.  
 
Tijdens schooljaar 2015-2016 gaat de nieuwe bekostigingssystematiek van start. 
De middelen gaan naar de samenwerkingsverbanden en er geldt een verplichte her besteding 
bij het (v)so, tenzij er afspraken zijn gemaakt met het (v)so. 
 

http://www.passendonderwijs.nl/
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2.4 Inspectietoezicht  
Sinds het begin van de jaren negentig beschrijft de Inspectie van het Onderwijs de wijze 
waarop zij haar toezicht vorm en inhoud geeft in het toezichtkader. Zo’n toezichtkader is 
bedoeld om de eenheid van handelen van inspecteurs te bevorderen. Het maakt het handelen 
van de inspectie transparant voor betrokkenen en belanghebbenden. 
 
Aanpassingen van het toezichtkader 
De toezichtkaders PO (2005) en VO (2006) zijn geïntegreerd in één Toezichtkader PO/VO 
2009. In 2011 is het toezichtkader geactualiseerd:  
http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/Toezicht/Toezichtkaders   
De werkwijze van de inspectie; in het toezichtkader 2012 staat hoe de inspectie werkt, wat 
precies beoordeeld wordt en wanneer het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Zo weten 
scholen en besturen wat ze van (het toezicht van) de inspectie kunnen verwachten. 
http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Actueel_publicaties/2012/brochure-
toezichtkader-po-vo-2012.pdf  
 
Om alle scholen in Nederland te prikkelen om de kwaliteit van hun onderwijs verder te 
verhogen heeft de inspectie in april 2014 nog een aantal een aantal vernieuwingen 
doorgevoerd. De inspectie gaat meer rekening houden met de kwaliteitsverschillen tussen de 
scholen. 

4. Toezicht op en samenwerken met besturen;  
5. Differentiatie in oordelen 
6. Bestuur en management: visie en verantwoordelijkheden 

 
In de toekomst wordt niet alleen aandacht besteed aan scholen die hun onderwijskwaliteit 
moeten verbeteren, maar ook aan scholen waarvan de onderwijskwaliteit voldoende is maar 
beter kan. Het oordeel van de inspectie wordt gedifferentieerd. Bij gedifferentieerd toezicht 
spreekt de inspectie niet meer over basiskwaliteit, maar maken ze onderscheid tussen de 
scholen die ‘voldoende’ en ‘goed’ en-via een andere weg ‘excellent’ zijn. 
 
De centrale eindtoets PO in 2015 
In het achtste schooljaar legt de leerling in een volledige week tussen 15 april en 15 mei een 
centrale eindtoets af. De centrale eindtoets kan op verschillende niveaus worden aangeboden. 
De centrale eindtoets meet kennis en vaardigheden van de leerling op het terrein van 
Nederlandse taal en rekenen en wiskunde. Het bevoegd gezag kan bij een leerling tevens de 
toets voor de kennisgebieden, genoemd in WPO, artikel 9, tweede lid, onderdelen a, b en c, 
afnemen. Indien een leerling is verhinderd de centrale eindtoets af te leggen, wordt de toets 
op een later moment alsnog afgenomen, tenzij dit voor de leerling om medische redenen 
onmogelijk is. 
 

 
 
 

http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/Toezicht/Toezichtkaders
http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Actueel_publicaties/2012/brochure-toezichtkader-po-vo-2012.pdf
http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Actueel_publicaties/2012/brochure-toezichtkader-po-vo-2012.pdf
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3. Bestuur en management:  visie en verantwoordelijkheden 
 
3.1 Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht (RvT) richt zich bij de uitoefening van het toezicht in het bijzonder op 
de doelstelling en de maatschappelijke legitimatie van het bestuur en op de uitoefening van de 
bestuurlijke taken door het College van Bestuur (CvB). 
Bij de uitoefening van het toezicht staan de volgende criteria centraal: 

 het waarborgen van de levensbeschouwelijke identiteit op bestuur- en  op school-
niveau; 

 het realiseren van de missie en visie van SKO; 
 het realiseren van het strategisch beleid van SKO; 
 het bewaken van de kwaliteit van onderwijsprocessen en –resultaten; 
 het bewaken van de continuïteit van SKO, uitgedrukt in aantallen leerlingen, 

medewerkers en financiën; 
 het uitoefenen van goed werkgeverschap; 
 het afleggen van verantwoording aan de personen en organisaties die belang hebben 

bij de activiteiten van de stichting; 
 het volgen van de principes van goed bestuur als vastgelegd in de ‘code goed 

bestuur’ (zie Code Goed Bestuur PO-Raad). 
 
In het toezicht door de RvT wordt onderscheid gemaakt in toezicht vooraf en toezicht 
achteraf. De Rvt heeft goedkeuringsbevoegdheid om complexe afwegingen (‘majeure’ 
beslissingen) en beleidsplannen van het bestuur goed of af te keuren.  
De goedkeuringsbevoegdheid vooraf geldt het meerjarenbeleid, de begroting, voor het 
opheffen van onderdelen, voor fusie en langdurige samenwerking met anderen. 
Het is verder de taak van de RvT is om het CvB te stimuleren tot innovatie en het nemen van 
aanvaardbare risico’s. Dit is van belang voor het voortbestaan van de stichting.  
De RvT ziet er op toe, dat het CvB op een correcte wijze risicomanagement toepast waarin de 
juiste balans wordt gevonden tussen het beheersen van risico’s die gepaard gaan met 
activiteiten en de ruimte voor innovatie en vernieuwing. 
Achteraf heeft de RvT de verantwoordelijkheid er op toe te zien dat de doelstelling van de 
stichting gerealiseerd wordt. Ook bewaakt de RvT dat de materiële en immateriële middelen 
integer en optimaal worden ingezet voor de doelstelling.  
Voor een verdere uitwerking verwijzen we naar het organisatieontwerp van SKO 
(www.skofv.nl > organisatie > Raad van toezicht). 
 
3.2 College van Bestuur 
Er is gekozen voor het bestuursmodel met een College van Bestuur (CvB) en een Raad van 
Toezicht (RvT).  

 
Het organisatieschema ziet er als volgt uit: 

http://www.skofv.nl/
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Het CvB houdt zich op hoofdlijnen bezig met het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van het 
strategisch en operationeel beleid en de levensbeschouwelijke identiteit van de stichting. Het 
CvB heeft tevens tot taak om nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en 
activiteiten te initiëren en aan te sturen om  hiermee de directeuren te ondersteunen bij het 
realiseren van een pluriform en kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod.  
 
Het CvB legt vervolgens aan de RvT, het personeel, de ouders, de inspectie en de 
samenleving verantwoording af over de mate waarin de vastgestelde doelstellingen zijn 
gehaald en over de besteding van de middelen. In dit alles is het de taak van het CvB om de 
RvT en overige belanghebbenden goed en volledig te informeren. We werken met een 
planning en control cyclus (PDCA-model). Het CvB bepaalt de kaders van de organisatie, 
middels de vaststelling van het meerjaren strategisch en financieel beleid. Het CvB en de 
directeuren hebben binnen deze kaders hun taken en bevoegdheden zoals deze zijn 
omschreven in het Management-statuut. Het CvB is bovengeschikt aan de directeuren en is 
rechtstreeks verantwoording schuldig aan de RvT. 
 
College van Bestuur: 

Naam Functie 

Dhr. K.F. Oosterbaan Voorzitter 

Mevr. A.E.J.M. Verbeek  Lid 

 
De verbondenheid is gelegen in het feit dat SKO: 

 een gemeenschap is met één missie en een gezamenlijke oriëntatie op het werken 
aan kwaliteit en schoolontwikkeling; 

 een goede werkgever is voor zijn medewerkers; 

 meerwaarde wil halen uit de schaalgrootte; 

 een lerende organisatie is waarbinnen bewust gebruik wordt gemaakt van ieders 
talenten. 

 
De vrijheid van scholen is gelegen in: 

 de wijze van invulling van de levensbeschouwelijke identiteit van de school binnen de 
statutaire grenzen; 

 de wijze van invulling van het leidende onderwijsconcept en de na te streven 
onderwijsontwikkeling; 

 de positionering in de lokale onderwijsomgeving; 

 het integrale management, binnen de vastgestelde kaders. 
 

CvB 

DIRECTEUREN 

Intern toezicht: RvT 

GMR 

MR 

TEAMS 

STAF/OBM 

Extern toezicht 

 

verantwoording 
naar ouders en 

belanghebbende
n 
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Het strategisch beleidsplan vormt het kader voor de ontwikkeling van alle SKO scholen. De 
directies vertalen dit plan in het schoolplan en jaarplan. Zij doen dit in overleg met hun 
geledingen. In hun jaarverslag leggen scholen verantwoording af over de mate waarin de 
strategische doelen zijn gerealiseerd. Het bestuur ondersteunt en stuurt hierbij en faciliteert de 
school in de uitvoering van deze afspraken. 
Het CvB draagt als bevoegd gezag de eindverantwoordelijkheid voor de scholen en maakt 
daartoe planning- en controleafspraken met de schooldirecteuren.  
Het CvB – en schooldirecties- stellen de gekozen strategie vast en faciliteren de lopende 
zaken. Het CvB initieert, stimuleert en daagt uit om de vastgestelde ambities te realiseren. Het 
CvB  innoveert, inspireert en verbindt, onder andere met behulp van gezamenlijke projecten, 
een professioneel directieberaad en een professioneel ingerichte organisatie. 
Het CvB stimuleert de samenwerking tussen scholen en door processen, die gericht zijn op 
samenwerken, kennis delen en het elkaar ondersteunen. De SKO wil daarbij optimaal gebruik 
maken van de meerwaarde van de schaalgrootte voor haar scholen. De directeuren voelen 
zich eigenaar van de SKO. 
 
3.3 Schooldirectie 
Ons uitgangspunt is, dat de schoolleiding en de leden van het CvB toegankelijk zijn, lef tonen 
en zich blijven ontwikkelen. 
Het leiderschap dat het CvB voor ogen staat, houdt in dat de directies de ruimte krijgen om 
hun verantwoordelijkheid te nemen voor het integraal management op de school. Scholen 
maken het onderwijs en het CvB schept voorwaarden voor de scholen om dat te kúnnen doen 
en het goed doen. 
 
Het accent wordt gelegd op resultaat gericht management (RGM). Dat is management dat de 
voorwaarden schept om de onderwijsprofessionals de gewenste resultaten te laten behalen. 
De visie achter RGM gaat ervan uit dat medewerkers gemotiveerd zijn en blijven als ze doelen 
bereiken, doen waar ze goed in zijn, een zinvolle bijdrage kunnen leveren en zich kunnen 
ontwikkelen. Het is daarbij van belang om duidelijk te zijn ten aanzien van taken, opdrachten 
en verwachting. Anderzijds willen we de professionals de ruimte geven om zelfstandig te 
werken. Noodzakelijke voorwaarde voor RGM is verantwoordelijkheid geven. Er moet zoveel 
mogelijk worden gedelegeerd. Als medewerkers plezier krijgen in het behalen van waardevolle 
resul-taten, zullen ze vanzelf verantwoordelijkheid nemen.  
In het tweede strategisch beleidsplan wordt die richting van de ontwikkeling van scholen 
gezamenlijk bepaald. Alle scholen gaan ermee aan de slag. Er kunnen verschillen in tempo en 
prioriteit zijn, maar de richting is voor iedereen dezelfde. Daartoe is er een ‘kwaliteitsmerk’ 
voor iedere SKO school vastgesteld; indicatoren die er toe doen.  
Als de school voldoet aan dit ‘kwaliteitsmerk’ is er ruimte voor maatwerk. Het uitgangspunt van 
SKO is immers dat de scholen verschillen en ook moeten verschillen. We willen naar 
maatwerk voor iedere school(ontwikkeling). Daarvoor is een speelveld nodig waarin directie, 
team, ouders en kinderen de ruimte hebben voor hun ontwikkeling; zij maken samen de 
school. Dat speelveld wordt begrensd door heldere kaders. Binnen die kaders maken scholen 
beleid. Over de dan te realiseren doelen, worden per school afspraken gemaakt met het 
bestuur (mandaatgesprek/ vergelijk huidige doelstellinggesprekken).  
 
Ons doel is, dat aan het eind van deze beleidsperiode, de kwaliteit op alle scholen is verbeterd 
en dat iedere school tenminste voldoet aan de eisen van de inspectie. Ook is er op iedere 
school een opbrengstgerichte cultuur en wordt er planmatig en professioneel gehandeld. Daar 
waar mogelijk formuleert de school opbrengstverwachtingen, van een hoger ambitieniveau, 
die passen bij de populatie van de school. 
Iedere school heeft een eigen gezicht. Dat is goed en moet zo blijven. De SKO wil geen 
uniforme scholen. Wel moeten alle SKO scholen herkenbaar  zijn aan het feit dat zij zich laten 
leiden door de missie en de visie van de SKO organisatie.  Zij hebben weliswaar een eigen 
missie, maar deze zal ingebed zijn in de missie van  SKO. De scholen hebben vrijheid van 
handelen binnen de kaders van het SKO beleid. De zelfstandigheid van scholen is altijd 
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relatief. Het bevoegd gezag is en blijft verantwoordelijk. Het bevoegd gezag geeft de scholen 
ruimte, maar is en blijft aanspreekbaar op haar verantwoordelijkheden. Het geven van 
zelfstandigheid aan de scholen is gebaseerd op vertrouwen. Het bevoegd gezag zal aan de 
scholen de zelfstandigheid toevertrouwen, mits de school de verantwoordelijkheid neemt en er 
zodanig naar handelt.  

 De verdeling van bevoegdheden is uitgewerkt in het managementstatuut (www.skofv.nl 
> organisatie > College van Bestuur > managementstatuut). 

 
3,4 Stafbureau 
Staf en administratieve ondersteuning  
Voor de dagelijkse bestuurlijke werkzaamheden en contacten zijn aangesteld:  

Naam Functie 

Mw. M. C.E. Eising  Controller 

Mw. R. van de Berg Adviseur Onderwijs&Organisatie 

Mw. S.H.W. Kroon  Adviseur HRM (Human Resource Manage-
ment) 

Mw. L.K. Hoekstra Adviseur Onderwijs 

Mw. A. Kel Adviseur HRM (Human Resource Manage-
ment) 

Mw. A.M.T. Swart  Bestuurssecretaresse 

Mw. T. Kerpershoek  Administratief medewerkster 

 
De personele en financiële administratie wordt verzorgd door het Onderwijsbureau te Meppel. 
 

http://www.skofv.nl/
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4. Personeel 
 

4.1 Integraal personeelsbeleid 
Het personeel is het kapitaal in onze organisatie. Vanuit het Integraal PersoneelsBeleid (IPB) 
zijn diverse beleidsstukken en instrumenten vastgesteld die bijdragen aan de realisatie van 
competente medewerkers op de juiste werkplek. Scholing, functioneren en beoordelen van 
werknemers vormen cruciale onderdelen van dit beleid. Bij de werving en selectie van nieuwe 
medewerkers kan gebruik gemaakt worden van het aanstellingsbeleid.  
Iedere medewerker van de SKO Flevoland en Veluwe heeft een eigen personeelsmap. Hierin 
staat voor medewerkers onder andere relevante informatie omtrent SKO Flevoland en 
Veluwe, arbodienstverlening, wet- en regelgeving, sociale zekerheid en pensioen. Tevens is 
er in deze map ruimte voor het bekwaamheidsdossier en akten van benoeming.  
De SKO Flevoland en Veluwe streeft naar een duurzame optimale inzet van alle medewerkers 
in een plezierige en uitdagende werkomgeving, waar medewerkers zich verder kunnen ont-
wikkelen.  

 
4.2 Personeelsbeleid binnen de school 
Voor de school is personeelsbeleid van belang om de doelen van de school optimaal te 
verwezenlijken en daartoe het functioneren en het welbevinden van de medewerkers in de 
arbeidssituatie te bevorderen. Dit doet de school door: 

 Het creëren van goede arbeidsvoorwaarden en een duidelijke rechtspositionele basis 
die zekerheid biedt en perspectieven geeft. 

 Het bevorderen van een goede werksfeer en een goed werkklimaat waarin de 
medewerkers tot hun recht komen, zich geaccepteerd en veilig voelen en waar samen-
werking bevorderd wordt. 

 Het verbeteren en optimaliseren van de kwaliteit van de arbeid. 

 Het realiseren van een effectieve inzet van mensen ten behoeve van de doelstelling 
van de school: het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. 

De school sluit in haar personeelsbeleid aan bij het beleid zoals dat door de SKO Flevoland 
en Veluwe is geformuleerd in het strategisch beleidsplan 2015-2018 en de wettelijke kaders, 
zoals de CAO-PO en de Wet BIO.   

 
4.3 CAO 
De afspraken met betrekking tot arbeidsvoorwaarden voor medewerkers die werkzaam zijn in 
het primair onderwijs, zijn vastgelegd in de CAO-PO. De CAO-PO bevat afspraken waar een 
werkgever zich aan dient te houden. Daarbinnen voert het bestuur beleid op bestuurs- en 
schoolniveau. Het beleid van de scholengroep wordt overlegd met de GMR. De CAO-PO is te 
raadplegen via de website van de SKO Flevoland en Veluwe, www.skofv.nl of via 
www.poraad.nl . 
 
4.4 Wet BIO 
De wet BIO is in het leven geroepen om de kwaliteit van de leerkrachten en dus van het 
onderwijs beter te kunnen garanderen. Dit gebeurt door te bevorderen, dat het onderwijzend 
personeel aan zijn bekwaamheden blijft werken. Het gaat er niet alleen om "bekwaam te zijn" 
maar vooral om "bekwaam te blijven"! Door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) zijn 
zeven competenties gedefinieerd, waaraan iedere leerkracht moet voldoen. 
In een later stadium zal dit worden uitgebreid naar het onderwijs ondersteunend personeel en 
naar schoolleiders in het Primair Onderwijs. 
Natuurlijk mag een school dit minimumpakket aan competenties zelf uitbreiden. De SKO 
Flevoland en Veluwe hanteert de SBL competenties voor leerkrachten en gebruikt deze ook 
als uitgangspunt bij de functiemix en de toepassing van de gesprekkencyclus 
(competentiegericht beoordelen).  
Voor de directeuren van de SKO Flevoland en Veluwe worden de competenties vanuit de 
Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) gehanteerd.  

http://www.skofv.nl/
http://www.poraad.nl/
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4.5 Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding  
Naar aanleiding van de in 1997 opgestelde wet “Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen 
in leidinggevende functies in het onderwijs” heeft de SKO hierop in 1998 beleid gemaakt. 
Toen waren er 24 scholen aangesloten bij de SKOFV, met totaal 2 vrouwelijke directeuren 
(=8%); bij de 12 adjunct-directeuren waren er 7 vrouw(=58%). 
Op dit moment zijn er 27 scholen aangesloten bij de SKO. Elke school heeft een directeur; op 
één school zijn vanwege een duo-directie twee directeuren aan de school verbonden. In totaal 
zijn dit 28 directeuren waarvan er 12 vrouw zijn (42.8%). Op een aantal scholen is één (of 
meerdere) adjunct-directeur(en)aanwezig. Van de 13 adjunct-directeuren zijn er 7 vrouw 
(53.8%).  
Gezien de huidige verdeling man/vrouw zal het beleid m.b.t. evenredige vertegenwoordiging  
de komende jaren worden gecontinueerd. 
 
Het aantal mannen dat werkzaam is bij de SKOFV is gestegen naar 78 mannen. Eind 2013 
was dit aantal 70 mannen. Op basis van het landelijke percentage in 2013, is de verhouding 
tussen mannen en vrouwen die werkzaam zijn in het basisonderwijs respectievelijk  14,00% 
en 86,00%.  
Bij de SKOFV is het percentage mannen en vrouwen in  2013,  respectievelijk 13,30% en 
86,70%. 
 

 vrouw man Totaal aantal 
medewerkers 

fte Percentage SKOFV 
  vrouw           man     

Percentage primair 
onderwijs landelijk  
vrouw            man 

2010 512 79 591   413,42 86,63%        13,37% 83,20%          16,80% 

2011 507 73 580 398,87 87,41%        12,59% 86,00%          14,00% 

2012 512 70 582 393,25 88,00%        12,00% 82,30%          17,70% 

2013 510 78 588 389,76 86,70%        13,30%  

 
4.6 Instrumenten personeelsbeleid 
Op bestuursniveau is personeelsbeleid vastgesteld en uitgewerkt. Van daaruit zijn een aantal 
instrumenten en procedures aan de scholen ter beschikking gesteld. Deze instrumenten en 
procedures zijn te vinden op de website van de SKOFV, www.skofv.nl  en in de beleidsmap 
die op elke school aanwezig is. Bij het toepassen van het personeelsbeleid op schoolniveau 
wordt hiervan gebruik gemaakt. De directeur kan hierbij ondersteuning vragen van de HRM-
staf.  
 
4.7 Gedragscode 
De SKOFV heeft een gedragscode opgesteld. In deze gedragscode wordt de professionele 
omgang omschreven. Er zijn regels beschreven omtrent seksuele intimidatie, pesten, 
discriminatie, lichamelijk geweld, vandalisme, diefstal, kleding, privacy, digitale snelweg en 
genotmiddelen. Door de code kan de SKOFV duidelijk maken hoe er binnen de school wordt 
omgegaan met personeel en leerlingen. 
 

http://www.skofv.nl/
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5. Cultuur en klimaat 

 
SKO vindt het van groot belang dat we regelmatig de tevredenheid over het klimaat op school 
meten  van ouders, leerlingen en medewerkers. 
 
5.1 Cultuur voor medewerkers 
Iedere vier jaar wordt de tevredenheid van de medewerkers gemeten. Daarvoor hebben we de 
kwaliteitsvragenlijst van Van Beekveld en Terpstra gebruikt. De tevredenheidsmeting bevat 
een component over SKO als werkgever.  
 
5.2  Cultuur voor leerlingen 
Iedere vier jaar wordt er een leerlingtevredenheidsonderzoek op schoolniveau  gehouden. 
Scholen hebben tijdens het laatste afnamemoment gebruik gemaakt van het instrument van 
Van Beekveld en Terpstra. 
 
5.3  Cultuur voor ouders 
Iedere vier jaar wordt er een oudertevredenheidsonderzoek op schoolniveau gehouden. 
Scholen hebben tijdens het laatste afnamemoment gebruik gemaakt van het instrument van 
Van Beekveld en Terpstra. 

 
 



91 
 

Schoolplan 2015-2019  St. Franciscus 
  De Boomhut 

 

6. Middelen en voorzieningen 

 
6.1 Bekostiging primair onderwijs/lumpsum 
In het primair onderwijs is de lumpsumfinanciering van toepassing. Dit houdt in dat scholen 
een totaalbedrag ontvangen voor al hun onkosten.  Besturen en scholen hebben daarmee 
meer ruimte gekregen om eigen beleidskeuzes te maken en de onderwijskwaliteit te 
verbeteren.  De hoogte van het budget dat een school krijgt, hangt onder andere af van het 
aantal leerlingen, hun leeftijd en hun afkomst.  
De invoering van de lumpsumbekostigingssystematiek vroeg bij de invoering om deze 
beleidsarm en nu beleidsrijk toe te passen.  
Jaarlijks wordt een jaarverslag opgesteld met daarin de jaarrekening. Zo leggen bestuur en 
scholen verantwoording af over hun financieel beleid aan bijvoorbeeld leden van de Raad van 
Toezicht, de overheid, de medezeggenschapsraad, het personeel en de ouders. 
Voor het financieel beleid van SKO verwijzen wij u naar het financieel beleidsplan 2015-2019. 
 
6.2 Schoolbudget 
Op basis van een allocatiemodel krijgen de scholen middelen toegekend. Dit is terug te vinden 
in het financieel beleidsplan. 
Er vindt een afdracht plaats aan de bovenschoolse organisatie voor algemene (personele) 
zaken, zoals ARBO-zorg en begeleidingstrajecten, werving- en selectie directies, vervangings-
pool, coaching directies, administratiekantoor en contributies. 
Jaarlijks wordt met behulp van een begrotingsmodel, de begroting samengesteld. Deze wordt 
opgesteld op basis van het schoolplan en heeft een relatie met de doelstellingen van de 
school. 
Uitgangspunt is dat de begroting sluitend is, dan wel gemiddeld over 3 jaar een 
exploitatiesaldo > nul. 
Gedurende het jaar moet binnen de vastgestelde begroting worden gewerkt. Bij afwijkingen 
legt de schooldirectie hier verantwoording over af. 
Voor de planning en controlcyclus verwijzen wij u naar het financieel beleidsplan 2015-2019. 
 
6.3 Zorgmiddelen Passend Onderwijs  
Onder voorbehoud, wijzigingen kunnen nog worden doorgevoerd. De bedragen die door de 
verschillende samenwerkingsverbanden worden doorgestort naar de schoolbesturen (en dus 
scholen)  worden toegevoegd aan de baten op schoolniveau. Dit willen we op basis van de 
meerjarenbegroting van de Samenwerkingsverbanden opnemen in de conceptbegroting. 
 

Bedragen onder voorbehoud 2015 2016 

PO 2401 (Almere)* € 15,-/ll + rugzakken € 25,-/ll + rugzakken 

PO 2403 (Dronten-Lelystad) € 150/ll + rugzakken € 258/ll + rugzakken 

PO 2509 (Zorgkoepel Veluwe) € 157/ll € 227,- 

PO 2505 (Apeldoorn) € 53/ll + rugzakken € 77/ll + rugzakken 

*+ eenmalig bedrag van € 13.150 als kwaliteitsimpuls 2014-2018 
 
Daar waar staat rugzakken gaat het om de leerlingen met een LGF beschikking op 1-10-2013 
die nog doorlopen na 1-8-2014 en nog op school zitten. 

De bedragen zijn moeilijk te vergelijken, omdat binnen de samenwerkingsverbanden 

verschillende verdeelmodellen gehanteerd worden en de dienstverlening anders is 

ingericht. 
 
6.4 Budget achterstandsbestrijding 
Wanneer op basis van vestigingsplaats (postcode) of gewichten van leerlingen gelden 
beschikbaar worden gesteld voor het bestrijden van achterstanden krijgt de school de 
beschikking over deze bedragen.  
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6.5 Sponsoring 
Scholen kunnen zich laten sponsoren. Door sponsoring kunnen scholen financiële speelruimte 
creëren. Een sponsor geeft geld, goederen of diensten aan een school in ruil voor een 
tegenprestatie. Deze tegenprestatie vindt in schoolverband plaats onder verantwoordelijkheid 
van de school. Sponsoring op school moet aan wettelijke voorwaarden voldoen. 
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in 2009 een convenant met 14 
organisaties afgesloten. Het convenant bevordert of bestrijdt sponsoring niet. Er staat in waar 
scholen op moeten letten, waar sponsors aan gebonden zijn, wat valkuilen zijn en hoe scholen 
inspraak van ouders, teams en leerlingen moeten organiseren. 
Zie: Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’, 
http://www.usgym.nl/ouders/Convenantsponsoring_pdf  
 
6.6 Meerjarenonderhoudsplan van het gebouw 
Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor hun gebouwen en terreinen. Zij ontvangen 
vergoedingen van het ministerie voor schilderwerk en onderhoud aan de binnenzijde. Voor 
groot onderhoud, uitbreidingen en nieuwbouw ontvangen de schoolbesturen geld van de 
gemeente. Dit vraagt om een goede onderlinge afstemming op zowel materieel als financieel 
gebied.  
Het Onderwijsbureau te Meppel biedt ondersteuning bij het gehele beheer van het 
schoolgebouw. Zij adviseren, lichten voor en ondersteunen bij de uitvoering. Ook bij 
uitbreiding en nieuwbouw, overleg met de gemeente en het coördineren van het preventief en 
technisch onderhoud worden zij ingeschakeld. 
Ieder school heeft een actuele meerjaren onderhoudsplanning. Er vinden reguliere 
schouwingen plaats waarna het onderhoudsplan voor het komende jaar wordt vastgesteld. De 
school bouwt een onderhoudsvoorziening op voor het reguliere onderhoud voor schilderwerk 
en onderhoud binnenzijde door jaarlijks een bedrag ten laste van de exploitatie aan deze 
voorziening toe te voegen. Zie ook: Rode (onderhouds)map, aanwezig op de school. 
 
6.7 Meerjarenplan vervanging methodes/ICT 
Iedere school heeft de beschikking over actuele methodes. Bij aanschaf van deze methodes 
worden zij geactiveerd en in 8 jaar afgeschreven. 8 jaar is de gemiddelde periode die een 
methode meegaat. Vaak worden methodes ook in fases ingevoerd en aangeschaft. 
De investeringsbegroting voor het Onderwijsleerpakket maakt onderdeel uit van de begroting. 
Wanneer een methode eerder vervangen moet worden dan 8 jaar zal de aanvraag voor 
vervanging met redenen onderbouwd moeten worden.  
De school heeft een uitgewerkt ICT-beleid. Op basis van dit beleid investeren zij in hard- en 
software. De hardware en software wordt in 4 jaar afgeschreven. De digiborden hebben een 
afschrijvingstermijn van 10 jaar. Ook deze investeringsbegroting is onderdeel van de 
schoolbegroting. 
 

http://www.usgym.nl/ouders/Convenantsponsoring_pdf
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Bijlage 1  Kwaliteitszorgsysteem SKO 
 
Kwaliteitszorg richt zich niet uitsluitend op ‘het product’ (de uitkomst), maar juist op het proces dat hier aan 
vooraf gaat. Bij kwaliteitszorg gaat het niet  om losstaande acties van individuen. Iedereen binnen onze 
organisatie draagt een deel van de verantwoordelijkheid voor het systeem van kwaliteitszorg en het bereiken 
van de vastgestelde prestatie-indicatoren.  
 
Kwaliteitszorg op basis van het INK-model 
Het INK-model onderscheidt twee soorten domeinen, namelijk organisatiegebieden en resultaatgebieden. In de 
organisatiegebieden wordt het functioneren van de school beschreven. In de resultaatgebieden worden de 
daarmee behaalde resultaten aangegeven. De samenhang tussen ‘resultaat’ en ‘organisatie’ bepaalt de mate 
waarin wij als school in staat zijn om te leren, verbeteren en excelleren. 
Voortdurend verbeteren is de brandstof waarop een organisatie draait. In het INK-managementmodel  is de 
motor voor verandering de zogenoemde ‘plan-do-check-act’-cirkel. Deze cyclus is zowel uit te voeren in een 4-
jarige vorm als in een 1-jarige vorm.  

 
De twee pijlers van ons kwaliteitszorgsysteem (integraliteit en cyclische benadering) maken dat we de 4-jarige 
cyclus als volgt invullen: 

1. Normering:  
Wat zijn de prestatie-indicatoren en de ambities? 
Deze zijn geformuleerd in het zogeheten schoolprofiel en het bestuursprofiel. 

2. Evaluatie: 
Hoe staan we er ten opzichte van deze indicatoren voor? 
Uitkomsten hiervan zijn in een zelfevaluatierapport vastgelegd. 

3. Bezinning: 
Waarom kiezen we voor deze prestatie-indicatoren? Wat worden prioriteiten? 
In het strategisch beleidsplan en onze schoolplannen legitimeren wij de prestatie-indicatoren en de 
ambities die we willen nastreven. Waarom kiezen we hiervoor? Wet en regelgeving, notities uit de 
wetenschap en onze eigen ‘lokale’ opvattingen spelen hierbij een rol. 

4. Planning: 
Hoe gaan we werken aan deze prestatie-indicatoren en doelstellingen? 
Deze worden beschreven in actieplannen voor de komende beleidsperiode. 

5. Uitvoering: werken aan de actieplannen (schoolontwikkeling) 
Uitkomst van deze fase is dat belangrijke processen uit het INK-model zijn geborgd. 

 
Eens in de vier jaar vindt een grondige positiebepaling plaats, waarin we met behulp van diverse instrumenten 
meten en evalueren hoe we er als organisatie voor staan. Dit betekent dat we de stand van zaken vaststellen 
met betrekking tot alle prestatie-indicatoren. Op basis van deze evaluatie wordt het schoolplan opgesteld (op 
bestuursniveau is dit het strategisch beleidsplan). We beschrijven waar we staan, waar we naartoe willen in de 
komende vier jaren en in grote lijnen hoe we dat willen realiseren. Hierin staan dus streefdoelen op middellange 
termijn voor alle INK-domeinen. 
Op basis van de evaluatiegegevens en de streefdoelen voor deze schoolplanperiode worden concrete jaarlijkse 
actieplannen opgesteld. 
 
Als gezegd: werken aan kwaliteit (het realiseren van de geformuleerde prestatie-indicatoren) kan het beste 
cyclisch worden vormgegeven. De cyclus (plan-do-check-act) is het kloppend hart van ‘werken aan kwaliteit’.  
Het ‘werken aan kwaliteit‘ bestaat uit opeenvolgende fasen of deelprocessen. In werkelijkheid zijn de grenzen 
tussen de fasen/deelprocessen niet zo strikt als het cyclische model doet vermoeden. Niet ieder verbeterproces 
doorloopt bovenstaande fases in exact dezelfde volgorde. 
Op stichtingsniveau en op schoolniveau doorlopen we zowel de 4-jarige als de 1-jarige cyclus. Deze lijken 
natuurlijk wel op elkaar. Zowel voor het stichtingsniveau als voor het schoolniveau is schematisch weergegeven 
welke documenten bij welke fase horen. Daarna worden beide cycli in grote lijnen geschetst.  
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De resultaten in het strategisch beleidsplan van de Stichting en de schoolplannen van de scholen worden 
geoperationaliseerd in meetbare opbrengsten die in beeld kunnen worden gebracht met de instrumenten uit het 
kwaliteitszorgsysteem. Dit leidt ertoe dat geboekte resultaten op alle resultaatgebieden zichtbaar worden. 
 
Beleidsvoornemens: 
- inrichten van een monitor (early-warning); 
- inrichten van interne auditcommissies; 
- het benoemen van streefresultaten (opbrengsten). 
 
De bovenstaande werkwijze is vastgelegd in de ‘handleiding kwaliteitszorg SKO’. (www.skofv.nl)  
 

http://www.skofv.nl/

