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Beleidsvoornemens schoolplan 2016-2020 
 
Doel bereikt 

Herijken 

In ontwikkeling  of te evalueren 

Nog op te starten 

 
1 Visie en missie 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 

          

1.1 Visie en missie onderwijskundig (zie onderwijsprofiel) herzien         

1.2 Christelijke identiteit; herzien         

          

2 Kwaliteitszorg            

          

 Kwaliteitsbewaking en kwaliteitszorg  
(n.a.v. Cadenza-onderzoek; september 2014)  

        

          

2.1 Jaarlijkse evaluatie van resultaten plannen en maken (diepte-analyse)         

2.2 Regelmatige evaluatie van het onderwijsleerproces plannen  > opzoeken inspectie 
 

        

2.3 Planmatig systeem van werken aan verbeteractiviteiten ontwikkelen 
 

        

2.4 Systeem maken waarbij de kwaliteit van het onderwijsleerproces geborgd wordt (HGW/OGW)         
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2.5 Verantwoordingsmomenten – en informatie aan belanghebbenden over de gerealiseerde 
onderwijskwaliteit inplannen 

        

2.6 Schoolplan en jaarplan; hierin een SMART omschrijving van alle verbeterpunten weergeven en 
het erbij behorend tijdspad 

        

2.7 Het doelgericht leren formuleren van beleid op het gebied van kwaliteitszorg- en bewaking         

2.8 Systeem ontwikkelen waarin schoolafspraken en -beleid duidelijk staan weergegeven en worden 
geborgd 

        

2.9 Passend Onderwijs; het onderwijsprofiel realiseren 
 

        

          

3 Onderwijskundig beleid         

          

3.1 Onderwijs en identiteit 
(n.a.v. Cadenza-onderzoek; september 2014) 

        

3.1.1 Activerende Directe Instructiemodel         

3.1.2 Strategisch denken en leren         

3.1.3 Eigen verantwoordelijkheid leerlingen voor hun leerproces         

3.1.4 Doelmatig samenwerken en interactie         

3.1.5 Afstemming onderwijstijd op verschillen in ontwikkeling tussen ll.         

3.1.6 Overgang groep 2 naar 3         

3.1.7 Geen rooster in groep 1-2         

3.1.8 Doorgaande lijn systematiek zelfstandig werken         

3.1.9 Gerichte differentiatie (zie groepsplannen)         

3.1.10 Verlengde instructie (zie groepsplannen)         

          

3.2 Zorg en begeleiding   
 (n.a.v. Cadenza-onderzoek; september 2014) 
zie ook H 3  paragraaf ondersteunings- of zorgbeleid 

        

3.2.1 Voortgang borgen om leerlingen systematisch analyseren 
 

        

3.2.2 Realiseren dat de aard van de zorg deskundig bepaald wordt op grond van de analyse van 
verzamelde gegevens 

        

3.2.3 Een systeem ontwikkelen waarin de zorg planmatig uitgevoerd wordt (zorgplan en toetskalender)         

3.2.4 Effecten van de zorg regelmatig evalueren en inplannen 
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3.2.5 Een grondige analyse van de zorg inplannen en daarna een vertaalslag maken naar 
groepsplannen en leerkrachtengedrag 

        

3.2.6 Criteria voor een zorgleerling formuleren 
 

        

3.2.7 Een aantoonbare analyse kunnen geven op grond waar de zorg van een leerling op gebaseerd kan 
worden (Cito-analyse) 

        

3.2.8 Activiteiten voor specifieke zorgleerlingen kunnen ontwikkelen en tonen (OPP, individuele HP’s of 
groeps-HP’s) 

        

3.2.9 Concrete individuele plannen voor zorgleerlingen kunnen  ontwikkelen en tonen 
 

        

3.2.10 Het planmatig sturen en handelen door de leerkracht in kaart brengen en waar nodig  de 
leerkracht hierin coachen 

        

3.2.11 Zorg interne begeleiding 2.0. 
 

        

          

3.3 Nieuw aan te schaffen methodieken en vakgebieden 
 

        

3.3.1 Zaakvak aardrijkskunde          

3.3.2 Zaakvak geschiedenis         

3.3.3 Zaakvak natuurkunde         

3.3.4 Sociaal Emotioneel Volgsysteem         

3.3.5 Verkeer         

3.3.6 Schrijven         

3.3.7 Aanvankelijk lezen         

3.3.8 ICT; tablets; opstart en uitbreiding gebruik         

3.3.9 Kunst, cultuur en muziek (tevens profilering)         

3.3.10 Schatkist kleutermethode         

3.3.11 Methode Engels         

3.3.12 Methode Nederlandse taal         

          

3.4 Inzet externe partners 
 

        

3.4.1 OA (onderwijsadvies); begeleiding op onderwijskundige speerpunten         

3.4.2 WSNS (Passend Onderwijs); hulp en begeleiding; specifiek gericht op leerlingenzorg         
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4 Personeelsbeleid         

          

4.1 Een organogram voor nu en de toekomst realiseren 
 

        

4.2 Interne Begeleider voor de onderbouw vacature; profiel ontwikkelen         

4.3 Directie, adjunct directeur vacature; profiel ontwikkelen voor adjunct-directeur of voor 
constructie met bouwcoördinatoren 

        

4.4 Inzet personeel met specialismes ( bijv. gedragsspecialisten); leerwerkgroepen; professionele 
leergemeenschap 
 

        

4.5 Gerichte nascholing (teamniveau/individueel niveau) te realiseren middels een nascholingsplan 
afgestemd op de kaders van dit plan  

        

4.6 Gesprekkencyclus en klassenbezoeken inplannen 
 

        

4.7 Implementatie en afstemming van de nieuwe cao op het gebied van personeelsbeleid,  
werktijden en taakbeleid 

        

  
 

        

5 Bedrijfsvoering         

          

5.1 Organisatie 
 

        

5.1.1 Een organisatie- organogram voor nu en de toekomst realiseren 
 

        

5.1.2 Besluitvorming  in een systeem concretiseren (borging en bewaking) 
 

        

5.1.3 Formalisatie beleid (systeem om beleid snel terug te vinden) 
 

        

5.1.4 Schooltijdenrooster bekijken n.a.v. nieuwe cao en zonodig aanpassen         

5.1.5 ParnasSys als leerlingvolgsysteem en schoolorganisatiesysteem verder implementeren         

5.1.6 Communityschool “In de Breedte” project 
 

        

          

5.2 PR & Communicatie 
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5.2.1 Nieuwsbrief 
 

        

5.2.2 Open en transparante, (non) verbale communicatie met alle geledingen bewaken, optimaliseren 

(briefings, meetings, nieuwsbrieven, teammededelingen en website.) 
        

5.2.3 Uitstraling van de school en sfeer 
 

        

5.2.4 Verouderde website vernieuwen en optimaliseren via Schools United 
 

        

5.2.5 PR-leerwerkgroep 
 

        

5.2.5 Kunst, cultuur en muziek (tevens profilering) 
 

        

5.2.6 Tevredenheidspeiling februari 2016 (werkgroep) 
 

        

          

5.3 Huisvesting & Financiën 
 

        

5.3.1 Luchtkwaliteit         

5.3.2 Warmte in het gebouw in de zomer         

          

6 Externe relaties         

          

6.1 Brede School; professioneel en planmatig samenwerken met externe partners         

6.2 GGD en schoolmaatschappelijk werk; professioneel en planmatig samenwerken met externe 
partners 

        

 

 


