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Inleiding
Voor u ligt het schoolplan 2019-2023 van de Caeciliaschool. Een schoolplan is een vierjarig
beleidsdocument. Het beschrijft de kwaliteit van de school; onze missie, visie, uitgangspunten en
beoogde doelen (ambitie). Het laat wie wij zijn en vormt als plan een richtlijn voor de medewerkers
van onze school. Het schoolplan functioneert als verantwoordingsdocument naar ouders, het
bevoegd gezag en de overheid. Tevens is het een planningsdocument voor de komende 4 schooljaren
waarin per jaar duidelijke doelstellingen staan omschreven.
Deze doelstellingen hebben wij vertaald naar kwaliteitskaarten waardoor er voortdurend aan
verbetering wordt gewerkt. De kwaliteitskaarten worden continu geactualiseerd en afgestemd op
nieuwe inzichten en ontwikkelingen die zich voordoen. Het werken aan een schoolplan is daarmee
een continu proces van plannen, uitvoeren en evalueren.
Om tot een schoolplan te komen zijn we gestart met een grondige analyse. Wij hebben de
uitkomsten van onze jaarplannen, kijkwijzers, leerling-, personeel en oudertevredenheidsonderzoeken, eind- en tussenopbrengsten en overige relevante informatie geanalyseerd. We hebben
met het team de ontwikkelpunten en verbeterpunten besproken. De medewerkers hebben
meegedacht over de missie en visie van de school en een bijdrage geleverd aan het formuleren van
ambities. Dit alles hebben wij samengevat in een poster (p.4). Dit is als het ware een samenvatting
van ons schoolplan. Wij hebben diverse betrokkenen in en om de school, zoals ouders en externe
partijen, deze poster laten zien en hen bevraagd of zij zich herkennen in de school en de gewenste
ontwikkelingen ondersteunen. Aan de hand van deze informatie hebben wij het schoolplan verder
invulling kunnen geven.
Het schoolplan is opgesteld binnen de kaders van de strategische koers van ons bestuur stichting
KPOA e.o. Na instemming van de medezeggenschapsraad (MR) en vaststelling door het bestuur van
onze school, kan de status van het schoolplan omschreven worden als een document dat voldoet aan
de wettelijke eisen, dat een vertaling betreft van het bestuursbeleid op schoolniveau, en waarin de
school specifieke beleidskeuzes worden verwoord.
We hopen dat dit plan bijdraagt aan een prachtige voortgaande schoolontwikkeling van de
Caeciliaschool. We realiseren ons dat we een ambitieus plan hebben opgesteld. Met enthousiasme
en inzet van onze leerlingen, ouders, team en partners gaan we ervoor zorgen dat het een succes
wordt.
Namens het schoolteam
Wouter Siebers en Berrit Bakker
Schoolleiding

*Waar in dit document haar staat kan ook zijn gelezen worden
* Alle teksten met een blauwe titel zijn geschreven door de KPOA. Alle teksten met een roze titel hebben betrekking op onze school.
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1.

Onze school: profiel van de school, feiten & cijfers

Missie
Onze basisschool heeft de opdracht zorg te dragen voor de brede ontwikkeling van leerlingen. Wij
zorgen ervoor dat alle leerlingen zich op cognitief, sociaal emotioneel, cultureel en lichamelijk gebied
optimaal kunnen ontplooien en goed voorbereid zijn op hun verdere (school)loopbaan. (bron:
onderwijsraad)
Onze kenmerken zijn:
Diversiteit - Sociale veiligheid - Samenwerken
Focus op basisvaardigheden taal en rekenen
Ontdekkend en spelend leren - Vieren van feesten en successen.
Kortom:

Wij geven kleur
Wij
zorgen samen voor een veilig klimaat
streven naar pedagogisch partnerschap met ouders en alle betrokkenen in en om de school
stimuleren eigenaarschap en samenwerking bij leerlingen
werken aan vakmanschap en professionaliteit van de leraar in samenwerking met elkaar.
Wij geven leren kleur
Wij
sluiten ons onderwijs aan op de behoeften van de leerling
ontwikkelen de reken- en taalvaardigheid van leerlingen zo optimaal mogelijk
geven, waar dat kan, les in samenhang (vakoverstijgend)
zijn altijd in beweging en zoeken naar kansen om ons onderwijs te verbeteren.
Wij geven leren kleur
Wij
durven keuzes te maken
vieren de katholieke feesten en staan open voor andere religies
leiden leerlingen op tot wereldwijze burgers
zijn trots op onze populatie
zorgen dat iedereen wordt gezien en er mag zijn
Visie
Wij zorgen samen voor een veilig klimaat. Dat is voorwaardelijk voor kwalitatief goed onderwijs.
Kenmerk daarvan is: ontdekkend leren. Dat bieden we vakoverstijgend aan om onze leerlingen op te
leiden tot wereldwijze burgers. Elk leerling heeft recht op persoonlijke aandacht. Dus zeggen wij: wij
zien elke leerling zodat we kunnen aansluiten bij hun onderwijsbehoeften. Natuurlijk is de leraar de
spil van dit proces. Wij hebben vertrouwen in haar professionaliteit en vakmanschap. Wij werken
graag samen met ouders (en andere betrokkenen) om onze leerlingen optimaal te begeleiden in hun
ontwikkeling. Dat noemen we: educatief partnerschap. Voor ons is continue aandacht voor de
verbetering van ons onderwijs vanzelfsprekend!
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De school
De Caeciliaschool is een katholieke basisschool voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar. Onze school staat in
de wijk Randenbroek aan de Rossinistraat in Amersfoort. Wij hebben 16 klaslokalen en we
beschikken over een leerplein en verschillende ruimtes waar leerlingen individueel of in kleine
groepjes kunnen werken. Er zijn verder twee speelzalen, een bibliotheek en voorzieningen voor
remedial teaching, intern begeleiding, schoolleiding en administratie. Wij hebben een nauwe
samenwerking met leerlingeropvang organisatie Partou en in ons gebouw hebben zij een
peuterschool en vier ruimtes voor BSO. Wij hanteren een leerstofjaarklassensysteem met veel
aandacht voor de onderwijsbehoeften van (individuele) leerlingen. We gaan uit van het concept
handelingsgericht werken en passend onderwijs. Onze school werkt met een vijfgelijke dagen model,
waarbij de groepen 1,2 en 3 de woensdagmiddag om 12.00u uit zijn. Dat resulteert in de volgende
uren: Groep 1, 2 en 3:
24,50 uur per wee
+- 917 uur per schooljaar. Totaal 3 schooljaren = 2751u
Groep 4 t/m 8:

26,25 uur per week

+- 987 uur per schooljaar.

Totaal 5 schooljaren = 4935u

Als basisschool moet je verplicht over 8 schooljaren 7.520 uur onderwijs verzorgen. Wij maken 7686u
dus dat is ongeveer 160 uur meer. Wij maken bewust meer uren met onze leerlingen omdat wij dat
belangrijk vinden en een deel van de 160 uur zetten we o.a. in voor studiedagen of calamiteiten.
De Caeciliaschool valt onder de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort en omgeving
(KPOA). Deze stichting beheert 17 scholen in Amersfoort e.o. Iedere school heeft een eigen
schoolleiding. De Stichting KPOA wordt bestuurd door een College van Bestuur, ondersteund door
een stafbureau.
Het schoolteam
Wij zijn een enthousiast en professioneel team van medewerkers.
Wij zijn nieuwsgierig en betrokken. Niet alleen bij onze eigen groep
maar ook bij schoolbrede uitdagingen. Het vakmanschap van de
leraar staat centraal. De leraar krijgt de ruimte om zich optimaal te
ontwikkelen en zijn vakmanschap te ontplooien. Wij werken in
gezamenlijkheid. Iedereen voelt zich verantwoordelijk en is
betrokken bij de ontwikkeling van de kennis en kunde van het team
en de school.
Een medewerker op de Caeciliaschool heeft de volgende kenmerken:
Nieuwsgierig
Samenwerkend Vakman
Authentiek
Inspirerend
Professioneel
Positief Kritisch
Toegewijd
Lerend
Empathisch
Ons team bestaat uit 30 teamleden. Daarvan zijn 3 man en 27
vrouw. We hebben 22 leraren, sommigen hebben een specialisatie:
IB, rekenen, lezen/spelling, begrijpend lezen, gedrag,
meerbegaafdheid, RT, coördinator VVE, trainer sociale
vaardigheden en taalentklas. Het team wordt ondersteund door
twee onderwijsassistenten, office manager en een conciërge.
Tevens hebben wij 3 dagen in de week een extra leraar aangesteld
die de groepsleraren een aantal dagen in het jaar vervangt om
administratieve zaken op te pakken voor de klas / school i.v.m. de
werkdrukmiddelen.

Duidelijk
Deelt kennis

De leeftijdsopbouw van
het team (01-11-2018)

LKR

OP

SL

Ouder dan 55 jaar

7

1

0

Tussen 45 en 54 jaar

2

1

0

Tussen 35 en 44 jaar

6

1

0

Tussen 25 en 34 jaar

8

0

2

Jonger dan 24 jaar

1

1

0

Totaal

24

4

2

LKR: leerkracht OP: ondersteunend personeel
SL: schoolleiding
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De schoolleiding wordt gevormd door Berrit Bakker (schoolleider) en Wouter Siebers (teamleider).
De schoolleiding is in eerste instantie gericht op het begeleiden van leraren in de ontwikkeling van
hun vakmanschap. Zo werken we samen aan beter onderwijs.
De leerlingen
Onze school wordt bezocht door gemiddeld 360 leerlingen in de
leeftijd van 4 t/m 13 jaar. Zij wonen in een groot gebied om de
school heen, we vervullen een zogeheten streekfunctie. 70% van
de leerlingen komt uit de wijk randenbroek en 17% uit het
naastgelegen Schuilenburg, 7% uit de Kruiskamp en 6% uit de
overige wijken. Het leerlingaantal van de school is na een aantal
jaren van daling inmiddels stabiel en in de toekomst kunnen we
een lichte stijging verwachten. Onze leerlingen zijn verdeeld over
15 groepen waarvan 10 homogene groepen (1,3,4,5,6,7,8) en 6
combinatie-groepen. (4x 1/2 en 1x 4/5) De leerlingen van de
Caeciliaschool zijn met elkaar een mooie afspiegeling van de maatschappij. We zijn trots op onze
diverse populatie. We hebben denkers/doeners en 43% van onze leerlingen heeft een
migratieachtergrond.
Groep 1-11-18
Aantal
Gewicht
Het schema rechts geeft de aantallen leerlingen per groep en
Groep
1
53
3
het percentage gewogen leerlingen
Groep 2
59
4
Het aantal gewogen leerlingen is afgenomen, maar de school
Groep 3
43
1
merkt dit niet direct. De problematiek die in sommige gezinnen
Groep 4
40
4
heerst (bijv. zwakke sociaal- economische achtergrond, laag IQ,
Groep 5
39
0
taalachterstand, huiselijk geweld) is niet altijd te herleiden aan
Groep 6
27
2
het leerling gewicht.
Groep 7
50
5
Groep 8

44

3

Soms kunnen leerlingen op welke reden dan ook niet naar
Totaal
355
22
school. Is de leerling ziek of om een andere reden niet
aanwezig. Voor bijzondere gebeurtenissen verlof worden aangevraagd denk hierbij aan een huwelijk,
begrafenis of culturele verplichting. Wanneer de leerling ziek is kan dat een verschillende oorzaak
hebben; een griepje, een levensbedreigende ziekte, een ongeval, een chronische ziekte of
psychosomatische klachten. Wanneer een leerling langdurig ziek is en niet naar school kan zorgen wij
als school voor het onderwijs. Daarvoor maken wij een ondersteuningsplan waarin beschreven staat
welk onderwijs de leerling volgt en op welke manier. Wij zullen daarbij ondersteuning aanvragen bij
een consulent ondersteuning onderwijs zieke leerlingen. Op dit moment hebben wij geen langdurig
zieken bij ons op school.
De ouders
De wijk randenbroek telt 7000 inwoners daarvan heeft 20% een niet westerse achtergrond. Dat is
voor de stad Amersfoort opvallend hoog. Het is een wijk waar de afgelopen jaren veel nieuwbouw is
gekomen. Sociale huurflats zijn verdwenen en eengezinswoningen zijn daarvoor in de plaats
gekomen. De wijk bestaat nu voor 50% uit koop- en 50% huurwoningen.
Onze ouderpopulatie is erg divers, dit geldt zowel voor het opleidingsniveau van ouders, de inzet op
de arbeidsmarkt, als voor het land van herkomst.
Het opleidingsniveau van de ouders op de Caeciliaschool wordt gegeven in onderstaand schema
(gerelateerd aan het gewicht):
Groep
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6

Aantal
53
59
43
40
39
27

0,0
50
55
42
36
39
25

0,3
1
2
1
4
0
2

1,2
2
2
0
0
0
0
8
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%
6
7
2
10
0
7
10
7
6

Groep 7
Groep 8
Totaal
0.3=
1.2=

50
44
355

45
41
333

3
2
15

2
1
7

Verklaring gewichten:
0=
De ouder(s) heeft meer dan twee
klassen/leerjaren mavo (C of D niveau), havo of vwo,
dan wel vmbo theoretische of gemengde leerweg gevolgd.
De ouder heeft maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg gedaan.
De ouder heeft maximaal (speciaal) basisonderwijs of (v)so-zmlk gevolgd.
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Realisatie schoolplan periode 2015-2019
De Caeciliaschool heeft de afgelopen vier jaar een duidelijke focus gelegd op het borgen en
verdiepen van haar kwaliteit. De sfeer in de school en onze toetsresultaten laten zien dat we de
juiste dingen doen en daar zijn we trots op. We kunnen concluderen dat we een stabiele organisatie
hebben neergezet. Onze visie is vormgegeven en hebben vastgesteld hoe ons dagelijks handelen
eruit moet zien. De leraar is aan zet! We hebben ons vakmanschap vergroot en dragen dit in
gezamenlijkheid uit. Daardoor zijn wij in staat om de capaciteiten van het hele team te verhogen.
Daarbij staan motivatie, kennis en vaardigheden, positief leren, en een ondersteunende
leeromgeving centraal. Doordat we met elkaar ‘samen elke dag een beetje beter’ willen worden
kunnen wij die kwaliteitsslag maken die recht doet aan de behoeften van onze leerlingen.
Gerealiseerde onderwijsdoelstellingen
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Gerealiseerde onderwijsopbrengsten (bron: Vensters PO en NCO)
Resultaten Centrale eindtoets
De afgelopen jaren zitten wij altijd net boven of op de
ondergrens van de inspectie. De laatste 2 jaar hebben onze
groepen gemiddeld lager gescoord. Dit had te maken met de
samenstelling van de groep met meer doeners dan denkers
en de onrust die er was in sommige jaren door veel
vertrekkende leraren. De tussenresultaten laten nu een
landelijk gemiddelde scoren zien. Wij hebben er alle
vertrouwen in dat wij weer rond het landelijk gemiddelde
gaan scoren en hebben de ambitie om dit de komende jaren
te verhogen.
Referentieniveaus taal en rekenen

De uitslag van de Centrale eindtoets 2018
laat zien dat de school op 1F niveau
ongeveer op het landelijk gemiddelde
scoort. Op 2F en 1S niveau scoren wij op dit
moment onder het landelijk gemiddelde.

Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
De adviezen die wij geven zijn de afgelopen jaren gemiddeld
hetzelfde. Wij verwijzen ongeveer 50% van onze leerlingen
naar de verschillende stromingen in het vmbo en 50% naar
havo/vwo.

Plaats in het voortgezet onderwijs na drie jaar.
De gegevens laten zien ongeveer 60 procent van onze leerlingen
nog op het gegeven basisschooladvies zit na 3 jaar. Daarvan is
ongeveer 22% boven het advies gaan zitten en ongeveer 18%
onder het advies. Als je het uiteindelijke beeld bekijkt. Zit na 3
jaar nog steeds 50% van de leerlingen op een vmbo en 50% op
de havo/vwo. De plek die leerlingen gemiddeld hebben na 3 jaar
voortgezet onderwijs is over het algemeen genomen bijna gelijk
aan het landelijk gemiddelde. Wat positief opvalt is dat het
percentage havoleerlingen wat afstroomt naar vmbo lager is dan
het landelijk gemiddelde.
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Hoofdlijnen Schoolondersteuningsplan
Passend onderwijs
Elk leerling heeft recht op goed onderwijs. Ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Door passend onderwijs te bieden, kunnen zo veel mogelijk leerlingen op de basisschool worden
aangenomen of blijven. Leerlingen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal
onderwijs.
Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle scholen zorgplicht gekregen. Dat betekent dat scholen
verantwoordelijk zijn om elk leerling een goede onderwijsplek te bieden. Dat kan op de eigen school,
eventueel met extra ondersteuning in de klas. Of op een andere basisschool in de regio. Maar dit
kan ook in het (voortgezet) speciaal onderwijs.
Om aan alle leerlingen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, werken wij samen
met ons samenwerkingsverband (SWV) De Eem.
Basisondersteuning
Iedere leerling op de Caeciliaschool moet zich ononderbroken kunnen ontwikkelen en ontplooien. In
ons leerstofjaarklassensysteem hebben sommige leerlingen extra zorg nodig. Soms kan een leerling
de leerstof en/of het tempo niet aan, soms kan een leerling juist meer of moeilijkere stof en/of een
hoger tempo aan. Om te kunnen vaststellen of een leerling extra zorg nodig heeft, kijkt de
groepsleraar goed naar het dagelijkse werk en gedrag van de leerling. Leerlingen worden regelmatig
geobserveerd en getoetst. De intern begeleider ondersteunt de leraar bij het goed in beeld brengen
van zijn groep. In ons onderwijs passen wij Handeling Gericht Werken (HGW) toe. HGW is een
werkwijze om het onderwijs aan en de begeleiding van alle leerlingen te verbeteren. Bij HGW wordt
het onderwijs afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling, maar daarbij is ook aandacht voor
de wisselwerking met de groep, de leraren, de school en uiteraard de ouders. Wij hanteren de cyclus
van HGW. Deze werkwijze is een cyclisch proces dat bestaat uit 4 fasen met in totaal 6 stappen
De stappen 1, 2 en 3 staan in het groepsoverzicht.
Hierin staan per leerling een overzicht van de
gegevens uit toetsen, observaties en gesprekken
en tevens de onderwijsbehoeften. Dit
groepsoverzicht wordt jaarlijks aangepast.
De stappen 4 en 5 verwerken we in het
groepsplan. Daarin staat het basisaanbod voor de
basisgroep en het specifieke onderwijsaanbod
voor enkele subgroepjes.
Wij hanteren als uitgangspunt dat de zorg zoveel
mogelijk in de groep moet plaatsvinden.
Daarnaast is er voor leerlingen die eigenlijk buiten de 3 niveaugroepen in de klas vallen, zowel naar
boven als naar beneden, extra ondersteuning in de vorm van RT, VVE of Plusklas buiten de klas of
ondersteunende materialen en lesstof in de klas. Denk hierbij ook aan arrangementen gedrag,
taal, cluster 2, laag IQ, SOVA, Taalentklas en de familieklas. De afgelopen jaren hebben wij
nauwelijks verwijzingen naar het SO of SBO. Dat laat zien dat wij veel van de ondersteuning op
kunnen vangen met de expertise die wij in huis hebben.
Niveaus van zorg
We spreken over 5 niveaus van zorg. Op de Caeciliaschool worden 4 niveaus van zorg gehanteerd.
(Het 5e niveau van zorg houdt in dat wij als school zelf de zorg niet meer kunnen bieden; de zorg zal
op een andere school gaan plaatsvinden).
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Niveau 1: Handelen van de leraar in de groep. Via het expliciet directe instructiemodel volgen de
leerlingen een basisaanbod. Alle leerlingen volgen dezelfde instructie, waarbij de leraar hoge
verwachtingen uitspreekt. Voor sommige leerlingen is dit niet voldoende. Zij krijgen in niveau twee
extra begeleiding.
Niveau 2: Bij niveau twee gaat het om extra, kortdurende zorg van de eigen leraar. De groepsleraar
zoekt naar een passend onderwijsaanbod vastgelegd in een individueel plan (leerlingen kunnen
hierin geclusterd worden). De leraar kan hulp inroepen van een collega of IB.
Niveau 3: In niveau drie wordt de IB betrokken in het traject. Daarnaast kan hulp ingeroepen worden
van een gespecialiseerde collega. Wij kunnen het volgende bieden: Remedial Teaching (RT),
leerlingbegeleiding door de gedragsspecialist (GS), sociale vaardigheidstraining (SoVa), begeleiding
aan meer begaafde leerlingen/Plusklas, begeleiding aan leerlingen met dyslexie, begeleiding aan
leerlingen met een Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD), mogelijkheden tot
doubleren of versnellen.
Niveau 4: In niveau vier wordt hulp ingeroepen van externe specialisten, zoals een orthopedagoog,
psycholoog of maatschappelijk werker. Voor leerlingen, waar bij de hulp vanuit de
basisondersteuning niet toereikend genoeg is, kan een aanvraag ingediend worden bij het
Samenwerkingsverband (SWV). Er kan besloten worden, ondanks de aangetoonde achterstanden of
problemen, de leerling op school te handhaven.
Niveau 5: Wanneer er geconstateerd wordt dat onvoldoende hulp geboden kan worden op niveau 1
tot en met 4, kan een leerling een beschikking van toelaatbaarheid tot niveau 5 krijgen. Na deze
beschikking kan passend onderwijs gerealiseerd worden op een andere reguliere basisschool, in het
Speciaal Basisonderwijs (SBO) of in het Speciaal onderwijs (SO). Het SWV kan eveneens
ondersteunen bij het vinden van de juiste school/plek voor dit leerling.
Onze grens van zorg
Wij streven ernaar de zorg voor de leerlingen, waaronder mogelijk ook leerlingen met een handicap,
op een verantwoorde wijze gestalte te geven. Wij kijken of een leerling geplaatst kan worden volgens
onderstaande criteria:
-

Er is deskundigheid die de school heeft of binnen handbereik heeft
Er is tijd en aandacht die de school aan leerlingen kan besteden
Er zijn specifieke materialen of voorzieningen waarover de school beschikt
Het schoolgebouw biedt voldoende mogelijkheden
Er is mogelijkheid tot samenwerking met relevante organisaties

Wij hebben ook grenzen aan de zorg die wij kunnen bieden:
-

Leerlingen met een IQ beneden de 80, met een disharmonisch profiel.
Leerlingen met externaliserend gedrag waarbij de veiligheid van de leerling zelf, of de
veiligheid van de andere leerlingen in het gedrang komt.
Medisch handelen, waarvoor de wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) geldt.
Leerlingen die doof zijn, waarvoor een indicatie cluster 2 geldt
Leerlingen die blind zijn, waarvoor een indicatie cluster 1 geldt.
Leerlingen met een psychische stoornis, waarvoor het speciaal onderwijs passend is.
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2.

Onze School: SWOT- analyse

Sterk punt
Product (onderwijs)
 Leerlingen krijgen een passend VO-advies (NRO,
uitstroom na drie jaar gelijk)
 Uitstroom naar S(B)O laag (bijna 0% - tegen 0,3%
landelijk)
 Steeds minder leerlingen doubleren (van 11% naar 2 %
de afgelopen drie jaar)
 Focus op de basisvaardigheden (door focus hebben
leraren de mogelijkheid om toegevoegde waarde te
creëren)
 Gedragen visie op rekenonderwijs door het team
(onderdeel is nieuwe rekenmethode)
 Goede resultaten tussenopbrengsten spelling groep 3,
4 en 5 CITO. Groep 5 opvallend goed t.o.v. resultaten
KPOA breed.
Proces (klimaat, schoolcultuur)
 Pedagogische klimaat sterk door teambreed gedragen
visie (preventief)
 Gespreid leiderschap door gedeelde
verantwoordelijkheid
 Vignet gezonde school (sociale-veiligheid en
welbevinden)
 Promotie (imago, naamsbekendheid)
 Ouders maken een bewuste keuze voor onze school
(wijk overstijgend)
 Team staat bekend als samenwerkend en positief.
Personeel (team, leiderschap)
 Personeel geeft een 8,5 in tevredenheid enquête
waarbij werkklimaat een 9,1 krijgt.
 Leiderschap binnen de school krijgt een 9,5 in de
tevredenheid enquête.
 Interne communicatie, open- lerende cultuur
 Ontwikkelingsmogelijkheden van het loopbaanbeleid
 Vergaderstructuren zijn effectief georganiseerd
Populatie (ouders, leerlingen)
 Ouders zijn in het algemeen tevreden over de school
(tevredenheid enquête 7,7 – gestegen t.o.v. laatste
enquête)
 Ouders zien lln. met plezier naar school gaan en zijn
tevreden over sfeer en rust in de klas. Ook het contact
met medewerkers wordt als positief ervaren.
Plaats (gebouw, bereikbaarheid)
 Leerlingen hebben veel verschillende speelplekken op
het schoolplein.
 Aanstelling sportpedagogen
 Lokalen zijn relatief ruim
 Groot leerplein (multifunctioneel inzetbaar)

Zwak punt
Product (onderwijs)
 Eindopbrengsten (afgelopen drie jaar)
 Grote verschillen tussen didactische vaardigheden
tussen leraren/vakgebieden
 Leerlingen te laat verwijzen (preventief karakter
van school is valkuil)
 Onderwijs in groep 1-2 sluit niet optimaal aan bij
ontwikkeling van jonge leerling
 Onderwijs voornamelijk gericht op denkers i.p.v.
doeners
 Rekenonderwijs geen voldoende groei tussen
midden en eindtoets CITO.
 Tussenopbrengsten woordenschat niet goed.
Proces (klimaat, schoolcultuur)
 Aanpak op leerling niveau (curatief – onvoldoende
inzet van stappenplan)
 Geven van feedback op lln. en lkr. niveau
 Commitment aan samen gemaakte afspraken
 Ouders preventief betrekken in bijzonderheden
ontwikkeling van het leerling
 Promotie (imago, naamsbekendheid)
 Communicatie met en naar ouders (hoeveelheid,
manier waarop)
 Website is geen goede weergave van de school
 Duidelijk maken waar we voor staan
 Rondleiding (proces van rondleiding tot
aanmelding)
Personeel (team, leiderschap)
 Geven van feedback
 Begeleiding startende leraren (fase 1)
 Schoolbreed overleg (nu vaak in bouw)
 Meer tijd om met collega’s lessen te ontwikkelen
 Herzien van processen en structuren (met focus
op borging).
 Focus aanbrengen in teamontwikkeling voor de
komende 4 jaar (niet teveel willen)
Populatie (ouders, leerlingen)
 Leerlingen zijn ontevreden over rust in de klas en
de manier waarop pestgedrag adequaat wordt
opgepakt. Ook geven de leerlingen aan dat er niet
goed naar ze geluisterd wordt.
 Ouders vinden MR slecht functioneren en missen
extra mogelijkheden voor leerlingen met
specifieke onderwijsbehoefte. Daarnaast vinden
ze de inzet van ICT niet op niveau.
Plaats (gebouw, bereikbaarheid)
 Binnen leefklimaat, te weinig zuurstof door
slechte ventilatie.
 Kwetsbaar schoolplein door natuurlijke
elementen.
 Te weinig parkeerplaatsen rondom de school
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Externe
analyse van
ontwikkelin
gen in de
omgeving

Kansen voor de school
 Wijk aan verandering onderhevig
 Minder laagopgeleiden
 Criminaliteit in wijk daalt
 Meer koopwoningen in de wijk (t.o.v.
huurwoningen).
 Leerlingen hebben steeds meer
gelijkwaardig toegang tot ICT
 Diverse populatie (afspiegeling
maatschappij)
 Gezamenlijke taal in wijk ontwikkelen
(pedagogische opdracht)
 Leerlingenaantallen groeien

Bereidingen voor de school
 Verandering en onzekerheid over subsidies (SWV
en gemeente)
 53% van populatie heeft laaginkomen (t.o.v.
landelijke statistiek)
 Veel één oudergezinnen
 Betrokkenheid wijkteam bij veel gezinnen
 Lerarentekort
 Ouders switchen gemakkelijk door school (zeer
kritisch op processen en eisen snel
aanpassingen/veranderingen)
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3.

Ons onderwijs: doelen, inhouden en onderwijsresultaten

De doelen en het aanbod van onze school zijn gericht op de realisatie van brede ontwikkeling van
leerlingen. Sommige ontwikkelingsprocessen kunnen versnellen door een doelgerichte
methodegeoriënteerde aanpak. Onderzoek naar de breinontwikkeling van leerlingen laat echter zien
dat methodeonafhankelijke leerprocessen, waarin niet alle doelen vooraf vastliggen, tot een
bredere ontwikkeling van de hersenen leiden. Met name situaties van spelend en ontdekkend leren
waarin leerlingen gebruik maken van meerdere zintuigen, maakt dat zij in hun jonge jaren
netwerken in hun hersenen aanleggen waardoor zij op latere leeftijd wendbaarder zijn in hun
denken en handelen. Spelend en ontdekkend leren legt de basis voor onderzoekend en ontwerpend
leren op wat oudere leeftijd. Daarom hechten wij er belang aan dat in het onderwijsaanbod van
onze school ook voldoende aandacht is voor een methodeonafhankelijk activiteitenaanbod.
Binnen onze school onderscheiden wij vier typen leren met bijpassende onderwijsdoelen:
1. Learning to know
Kennisdoelen
2. Learning to do
Vaardigheidsdoelen
3. Learning to live together
Pedagogische doelen
4. Learning to be
Levensbeschouwelijke doelen
Deze doelen realiseren wij met ons basisaanbod en ons schoolspecifiek aanbod. Dit aanbod kan
methode georiënteerd zijn of een methodeonafhankelijk activiteitenaanbod betreffen.
Basis aanbod

Methode georiënteerd
aanbod

Methodeonafhankelijk
activiteitenaanbod

Schoolspecifiek
aanbod

Daar waar de laatste jaren veel nadruk heeft gelegen op kennisdoelen, hebben wij nu de ambitie om
de komende jaren ook meer aandacht te besteden aan vaardigheidsdoelen, pedagogische doelen en
levensbeschouwelijke doelen.
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Learning to know – Kennisdoelen
Onze kennisdoelen zijn gebaseerd op de wettelijk vastgestelde kerndoelen voor de verschillende
vakvormingsgebieden en de referentieniveaus voor Nederlands en rekenen-wiskunde.
Nederlands – de basis
Het taalonderwijs in onze school richt zich op de vier doeldomeinen: mondelinge taalvaardigheid
(o.a. woordenschat), leesvaardigheid (technisch- en begrijpend lezen), schrijfvaardigheid,
begrippenlijst (o.a. grammatica) en taalverzorging (o.a. spelling en interpunctie).
Schoolspecifiek: Hoe doen we dat?
Om de wereld om ons heen zo goed mogelijk te begrijpen is het nodig om ons taal- leesonderwijs zo
vorm te geven dat de leerlingen adequaat om kunnen gaan met teksten. Het is daarom belangrijk
dat de leerlingen snel en foutloos kunnen lezen, zodat ze daardoor de informatie bij andere vakken
sneller kunnen begrijpen en ontwikkelen. In het onderwijs van de Caeciliaschool staat het plezier in
lezen hoog in het vaandel. Dit is zichtbaar in de school. Er is een schoolbibliotheek aanwezig met een
gevarieerd aanbod aan boeken, dat jaarlijks aangevuld wordt. Daarnaast worden er regelmatig lees
bevorderende activiteiten georganiseerd op groepsniveau en schoolbreed. Door actief te werken
aan leesplezier wordt er een positieve leescultuur gecreëerd. In combinatie met goede
leerkrachtvaardigheden en effectieve instructies zullen de leesprestaties bij alle vakken verbeteren.
Leerlingen maken meer leeskilometers, vergroten hun woordenschat en komen in aanraking met
een grote diversiteit aan teksten. We streven ernaar dat leerlingen de school verlaten als
gemotiveerde lezers met een zo hoog mogelijk niveau op technisch en begrijpend lezen.
Gehanteerde methode:
Jaargroep:
Mondelinge
taalvaardigheid
Leesvaardigheid
Schrijfvaardigheid
Begrippenlijst en
taalverzorging

1

2

Leerlijn taal
Ko totaal

3

4 t/m 8

VLL:
KIM
versie
van
Zwijsen

Technisch lezen: Lekker lezen
Begrijpend Lezen: Nieuwsbegrip (XL)
Taal en spelling in groep 4 tot en met 8:
Taal Actief van Malmberg.
Bouw

Woordenschat: Woorden
in de weer van Marianne
Verhallen.
Methodeonafhankelijk activiteitenaanbod (spelend, ontdekkend, ontwerpend, onderzoekend leren):
Mondelinge
Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Begrippenlijst
Thema’s/projecten/ Jaargroep: taalvaardigheid
en
evenementen:
taalverzorging
Spreekbeurt
Het doel van een spreekbeurt is dat de leerling leert zelf informatie op te
zoeken en te verwerken tot een beknopt en volledig verhaal en leert te
spreken voor een groep
Boekenbespreking/
Het doel van de boekbespreking/ nieuwskring is dat de leerlingen de
nieuwskring
tekst goed lezen en dat ze andere leerlingen interesseert of informeert
over de door hen gelezen tekst.
Thema projecten
Vanaf gr 4 Vakoverstijgend werken met behulp van teksten zorgt ervoor dat
a.h.d. teksten.
leerlingen meer leren en beter leren. Leren in samenhang en dingen op
een logische manier met elkaar verbinden.
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Huiswerk

Vanaf gr 7

Begrijpend
luisteren

Groep 1/2

Kinderboekenweek

School Bibliotheek

VVE

Groepen
1/2

Er wordt onderscheid gemaakt tussen leerwerk en oefenwerk. Bij
oefenwerk wordt zoveel mogelijk materiaal gekozen waarbij directe
feedback/ zelfcorrectie mogelijk is. Het huiswerk is passend bij de doelen
van de leerlijn.
Met begrijpend luisteren verbreden leerlingen door actief en doelgericht
te luisteren naar een verhaal of informatieve presentatie hun kennis van
de wereld en leren ze nieuwe woorden.
Elke Kinderboekenweek wordt gehouden met een bepaald thema dat de
leidraad vormt bij de organisatie van de activiteiten, denk hierbij aan een
voorstelling, schrijver in de klas, voorleeswedstrijd
Wij hebben een “Bibliotheek op school”. We zijn werken intensief samen
met de “echte” bibliotheek. In de schoolbibliotheek hebben we een
breed aanbod boeken die elk jaar aangevuld worden. De leerlingen gaan
standaard 1x in de week naar de bieb.
Wij besteden veel aandacht aan de taalontwikkeling bij de groepen ½. Zo
hangen er woordkaarten en sleutelwoorden zichtbaar in de klas (zoals
kast, bouwhoek, raam). Bij ieder thema wordt een woordspin gemaakt.
Elke week staan clusterwoorden centraal en in iedere groep staat een
lettertafel en –boom, waarbij elk thema minimaal 2 letters centraal
staan.
Extra inzet taalzwakke leerlingen:
- 1x in de week extra aanbod in verlengde instructie
- 1x in de week VVE ondersteuning in kleine groepjes
- In de kring worden de woordkaarten aangeboden en volgens de 4-takt
aangeboden door bijvoorbeeld coöperatief leren.
- Zodra de clusterwoorden bij een thema/kern zijn gekozen kunnen deze
worden verwerkt in een andere vorm. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor:
Woordparaplu, woordkast, woordtrap.
- Er worden woorden gemaakt met deze letter, en de leerlingen zoeken
voorwerpen met deze letter. De voorwerpen komen op de lettertafel.

Als realistische norm voor onze leerlingpopulatie hanteren wij:
97% van de leerlingen behalen bij de eindtoets voor Nederlandse taal en spelling het 1F niveau
44.7% van de leerlingen behalen bij de eindtoets voor Nederlandse taal en spelling het 2F niveau
Voor lezen hanteren wij de volgende norm voor onze leerlingpopulatie:
98 % van de leerlingen behalen bij de eindtoets voor lezen het 1F niveau
64,1 % van de leerlingen behalen bij de eindtoets voor lezen het 2F niveau
Onze ambities
- Wij gaan op zoek naar een nieuwe methode voor taal en spelling, die beter aansluit bij de
onderwijsbehoeften van onze leerlingen.
- De leraren zijn in staat activiteiten te plannen vanuit de leerlijnen mondelinge taal, schriftelijke
taal en taalbeschouwing.
- Er is een plan opgesteld voor het verbeteren van het woordenschatonderwijs en de activiteiten
worden uitgevoerd in de praktijk.
- Close reading als middel om teksten te doorgronden (op alle vakgebieden)
- Thematisch werken waarbij teksten centraal staan, close reading, is een onderdeel van ons
wekelijks aanbod.
18
Caeciliaschool - Rossinistraat 1 - 3816 LZ Amersfoort
033-4790021 - caeciliaschool@kpoa.nl - www.caeciliaschool.nl

Rekenen en wiskunde – de basis
Het rekenen-wiskundeonderwijs richt zich op de vier doeldomeinen: getallen, meten en meetkunde,
verhoudingen en verbanden.
Schoolspecifiek: Hoe doen we dat?
Het rekenonderwijs op onze school moet voor alle leerlingen leiden tot functionele gecijferdheid. In
het dagelijks leven is het nodig om goed om te gaan met cijfers en getallen. Daarbij streven we naar
een optimale afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
We hebben geconstateerd dat rekenen in toenemende mate taliger is geworden en dat dit bij steeds
meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op kale sommen (om de
basisvaardigheden goed in te slijpen) en het oefenen van sommen in de context. We maken daarbij
gebruik van de nieuwe methode getal en ruimte jr. Tijdens de rekenlessen is er continu aandacht
voor zowel de begripsvorming, het uitvoeren van de rekenhandeling en het evalueren. De leraren
stellen van alle leerlingen vast of ze de rekendoelen behalen. Leerkrachten zijn in staat op rekenproblematieken te herkennen en kunnen hulp bieden. De rekenspecialist kan ingeschakeld worden
indien nodig. We werken bij rekenen met groepsplannen en de leerkrachten hebben zich uitgebreid
geprofessionaliseerd in het werken met het EDI-model.
Gehanteerde methode:
Jaargroep: 1
2
Doeldomein:
Getallen
Leerlijn rekenen
Methode: Ik en Ko
Meten en
meetkunde
Verhoudingen
Verbanden

3

4

5

6

7

8

Methode: Getal en ruimte jr.
Rekensprint
Levelwerk

Methodeonafhankelijk activiteitenaanbod (spelend, ontdekkend, ontwerpend, onderzoekend leren):
Thema’s/projecten/ Jaargroep: Getallen
Meten en
Verhoudingen Verbanden
evenementen:
meetkunde
Grote Rekendag
1 t/m 8
De Grote Rekendag maakt rekenen leuk. De leerlingen ontdekken
hoe nuttig het kan zijn om goed te kunnen rekenen.
Als realistische norm voor onze leerlingpopulatie hanteren wij:
91% van de leerlingen behalen bij de eindtoets voor rekenen-wiskunde het 1F niveau
33.7% van de leerlingen behalen bij de eindtoets voor rekenen-wiskunde het 1S niveau
Onze ambities
- In de groepen 1/2 worden de doelen aangeboden aan de hand van de leerlijnen jonge leerling
en zullen we onderzoeken hoe wij de aansluiting met de nieuwe methode kunnen zoeken.
- De leraren beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne
rekendidactiek. (ze zijn op de hoogte van de nieuwe inzichten)
- De rekenstrategieën zijn zichtbaar in elke groep en de leerkracht maakt hier gebruik van (een
rijke leeromgeving).
- Aan leerlingen met automatiserings- en andere rekenproblemen wordt ondersteuning geboden
door de inzet van hulpmaterialen (tafelkaart/rekenmachine) om toch de leerroute te kunnen
volgen volgens het uitstroomprofiel.
- Leerkrachten werken volgens het EDI-model, waarbij er ruimte is om leerlingen extra instructie
en hulp te bieden en om leerlingen extra uit te dagen (differentiëren)
- De strategieën en rekentaal zijn schoolbreed op elkaar afgestemd en vormen zo een rode draad
door de hele school.
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Engels – de basis
Het onderwijs in de Engelse taal richt zich vooral op mondelinge communicatie en het leren lezen
van eenvoudige teksten. Het schrijven beperkt zich tot het kennismaken met de schrijfwijze van een
beperkt aantal vaak voorkomende Engelse woorden. Voorts leren leerlingen om
woordbetekenissen en schrijfwijzen van woorden op te zoeken met behulp
van het woordenboek.
Schoolspecifiek: Hoe doen we dat?
Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang omdat kennis van deze taal steeds belangrijker
wordt door de toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik
van nieuwe media. Wij besteden vanaf groep 7 aandacht aan de Engelse taal. Daarbij hebben we de
focus op het communiceren in het Engels. Leerlingen een positieve houding bijbrengen ten aanzien
van het vak Engels. De leerlingen begrijpen eenvoudig gesproken teksten over alledaagse
situaties.

Gehanteerde methode:
Jaargroep:
Doeldomein:
Mondelinge
communicatie
Lezen van eenvoudige
teksten
Schrijven
veelvoorkomende
woorden
Opzoeken
woordbetekenissen

1

2

3

4

5

6

7

8

Groove.me is een complete lesmethode Engels waarbij popmuziek de
basis is van alle lessen. Muziek motiveert en enthousiasmeert
leerlingen! Met Groove.me leer je Engels spreken, schrijven, lezen,
luisteren en zingen. In de lessen zitten verschillende vormen van
differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van
leerlingen. Wij hanteren de 3a en 3b niveau route.

Als realistische norm voor onze leerlingpopulatie hanteren wij:
De Engels lessen sluiten aan op de tussendoelen die zijn opgesteld door het SLO. De methode
“Groove me” volgt de adviezen en koppelingsonderzoeken op als het gaat om de aansluiting met het
Europees Referentiekader (ERK). Na afronding van de lessen in groep 7/8 hebben de leerlingen alle
woorden uit de EIBO-lijst (Engels in het basisonderwijs) gehad en zijn alle kerndoelen verwerkt. De
leerlingen stromen gemiddeld uit op A1 of A2 ERK niveau. Ons streven is om met 90% van de
leerlingen minimaal A1 en A2 niveau te behalen.
Onze ambities
- In groep 7 en 8 besteden we structureel aandacht aan de Engelse taal en oriënteren ons op een
nieuwe methode waarbij we rekening houden met: woordbegrip, grammatica, native speaker
- In een kwaliteitskaart Engels staat beschreven hoe we Engels vorm geven op onze school.
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Oriëntatie op jezelf en de wereld – de basis
In ons onderwijs oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze
problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren zich
op de natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich
ook op de wereld, dichtbij, veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel
erfgoed.
Schoolspecifiek: Hoe doen we dat?
Wanneer wij het hebben over oriëntatie van de leerling op zichzelf en de wereld dan willen wij de
leerlingen opleiden tot wereldwijze burgers. Dat doen wij door het aanbieden van vakken zoals
sociale emotioneel leren, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde en techniek.
Gehanteerde methode:
Jaargroep:
Doeldomein:
Mens en samenleving
Natuur en techniek
Ruimte
Tijd

1

2

3

4

5

6

7

8

Trefwoord en Kwink
Techniektorens

Natuurzaken; Zaken van Zwijsen.
Techniektorens
Wereldzaken; zaken van Zwijsen
Tijdzaken; Zaken van Zwijsen.

Methodeonafhankelijk activiteitenaanbod (spelend, ontdekkend, ontwerpend, onderzoekend leren):
Mens en
Natuur en
Ruimte
Tijd
Thema’s/projecten/ Jaargroep: samenleving
techniek
evenementen:
4 projecten per jaar Schoolbreed hebben wij vier projecten per jaar. Waarin we gedurende 4/5 weken
stilstaan bij een groot overkoepelend thema. Alle bovenstaande vakgebieden met
hun bijbehorende doelen worden deze periode aangeboden en aan elkaar
verbonden. Het thema wordt door de leerkrachten uitgewerkt in een passend
aanbod per jaargroep.
Excursie, cultureel
Elke jaargroep maakt in het kader van cultureel erfgoed een uitstapje naar om de
erfgoed.
leefwereld van het leerling te vergroten en kennis mee te geven over de stad
Amersfoort e.o.
Onze ambities
- De vier projectthema’s waarbij vakoverstijgend werken centraal staat, integreren in ons
wekelijks aanbod. Waarbij de talenten van de leraren en leerlingen een centrale plek inneemt.
Daarnaast maken we een koppeling met de vaardigheden die de leerlingen nodig hebben voor
de toekomst.
- Er wordt structureel aandacht besteed aan techniekonderwijs waarbij de techniektorens ingezet
kunnen worden.
- Bij wereldoriëntatie zorgen we voor transfer naar de onderdelen van taalleesonderwijs en
rekenen en wiskunde.
- Wij besteden gericht aandacht aan seksuele voorlichting.
- Wij besteden gericht aandacht aan gezond gedrag en diverse projecten van de GGD en of
gemeente.
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Kunstzinnige oriëntatie – de basis
In ons onderwijs leren leerlingen impressies van gebeurtenissen, belevingen, gedachten en gevoelens
uit te drukken in beelden, taal, muziek, spel en beweging. Zo leren zij meer dan talig te
communiceren. Ook leren ze enkele kunstzinnige vaardigheden:
- de beeldende mogelijkheden van materialen verkennen (kleur, vorm, ruimte, textuur en
compositie) en van technieken verkennen bij het maken van tekeningen en ruimtelijke werkstukken;
- toon en ritme herkennen en instrumenten leren gebruiken als ondersteuning bij het zingen;
- spelvaardigheid ontwikkelen en spelend leren dansen en bewegen.
Daarnaast leren leerlingen te reflecteren op eigen kunstzinnige uitingen en die van anderen (o.a.
professionals).
Schoolspecifiek: Hoe doen we dat?
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en zich oriënteren op
kunstzinnige en culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Wij verzorgen diverse
lesactiviteiten waarbij het een bron van plezier moet zijn, het de onderzoekende houding stimuleert,
dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en culturele diversiteit en dat ze die leren
begrijpen en waarderen. Goed cultuuronderwijs is breed. De leraren zorgen voor een divers aanbod.
Daarbij kan gedacht worden aan kunstbeschouwing, muzieklessen, discussies over media,
expressieve vorming. Bij goed cultuuronderwijs hoort ook de kennismaking met professionele
kunstenaars. Wij werken nauw samen met de organisatie Scholen in de kunst, die ons hierbij
ondersteunt.
Gehanteerde methode:
Jaargroep:
Doeldomein:
Communiceren in
beelden, taal, muziek,
spel en beweging
Kunstzinnige
vaardigheden
Reflecteren op
kunstzinnige uitingen

1

2

3

4

5

6

7

8

Handvaardigheid: Laat maar zien
Muziek: 1,2,3 zing
Coaching/ gastlessen Scholen in de Kunst

Methodeonafhankelijk activiteitenaanbod (spelend, ontdekkend, ontwerpend, onderzoekend leren):
Thema’s/projecten/ Jaargroep: Communiceren in
Kunstzinnige
Reflecteren op
evenementen:
beelden, taal, muziek, vaardigheden
kunstzinnige
spel en beweging
uitingen

Onze ambities
- Wij geven teken-, handvaardigheids-, drama-, muziek- en danslessen. Onze ambitie is
samenhang te creëren in expressieve vakken door dit te koppelen aan schoolbrede thema’s.
- Er is een doorgaande lijn voor groep 1 t/m. 8 aanwezig, waarbij er in een overzicht staat
welke doelen er per jaargroep behaald moeten worden.
- Wij werken nauw samen met externe instanties, die voor onze vervolglessen een
toegevoegde waarde hebben.
- Daarnaast maken we gebruik van elkaars talenten op deze gebieden en bieden waar dat kan
onze lessen groeps- en vakoverstijgend aan.
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Bewegingsonderwijs en handschrift – de basis
In ons onderwijs ontwikkelen leerlingen zich zintuiglijk en motorisch via spel en doelgerichte
oefening. Ze leren de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten
rekening te houden. Ze leren op een verantwoorde manier deel te nemen aan de omringende
bewegingscultuur door ervaren en (durven) uitvoeren van de belangrijkste bewegings- en
spelvormen. Ook leren zij samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten
deel te nemen en afspraken te maken over het reguleren daarvan.
Schoolspecifiek: Hoe doen we dat?
Bewegen is van essentieel belang voor de totale ontwikkeling van leerlingen. Wij hebben als taak om
leerlingen bekwaam te maken voor een zelfstandige, verantwoorde, kansrijke en blijvende deelname
aan de bewegingscultuur. Daarin nemen we plezier in het bewegingsonderwijs als uitgangspunt,
omdat plezier in hoge mate bepalend is voor buitenschoolse deelname aan sportactiviteiten nu en
later. Om hier duidelijk vorm aan te geven maken wij, door de inzet van een buurtsportcoach en
sportpedagogen onder schooltijd, een koppeling met de activiteiten die na schooltijd worden
georganiseerd door ABC Randenbroek. Uit meerdere onderzoeken gebleken dat meer bewegen van
invloed is op de hersencapaciteit. Jonge leerlingen kunnen door te bewegen met heel hun lijf spelend
en ontdekkend leren in ons onderwijs. Vanuit beweging en met behulp van alle zintuigen worden
hun hersenactiviteiten gestimuleerd. Op latere leeftijd zijn zij daardoor wendbaarder in hun denken
en handelen. Ook voor de fijne motoriek is veel aandacht. Met de hand schrijven heeft een positieve
invloed op het verwerven en verwerken van informatie. Het schrijven en het ontwikkelen van een
eigen handschrift heef, juist in deze tijd van digitalisering, een belangrijke plaats binnen ons
onderwijs.
Hieronder beschrijven wij de activiteiten die wij rondom bewegingsonderwijs en handschrift op
school hebben.
Gehanteerde methode:
Jaargroep:
Doeldomein:
Sensomotorische
ontwikkeling via spel en
doelgerichte oefening
Eigen
bewegingsmogelijkheden
leren inschatten
Deelname aan diverse
spel- en
bewegingsvormen
Respectvol omgaan met
elkaar

1

2

Bewegingsonderwijs
in het speellokaal

3

4

5

6

7

8

Grove motoriek:
“Basislessen bewegingsonderwijs” W. van
Gelder en H. Stroes.

Fijne motoriek
Pennestreken

Methodeonafhankelijk activiteitenaanbod (spelend, ontdekkend, ontwerpend, onderzoekend leren):
Thema’s/projec Jaargro
Sensomotoris Eigen
Deelname aan Respect
ten/
ep:
che
bewegingsmogelijkh diverse spelvol
evenementen:
ontwikkeling
eden leren
en
omgaan
via spel en
inschatten
bewegingsvor
met
doelgerichte
men
elkaar
oefening
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Sportpedagoge
n

1 t/m 8

Schoolsport
toernooien.
Natte gymles
Buitengymles

1 t/m 8

Schoolplein 14

1 t/m 8

Koningsspelen

1 t/m 8

Taaldans

1 t/m 3

5 t/m 8
1 t/m 4

2x in de week zijn tijdens het buitenspelen zijn zij aanwezig om de
leerlingen op het plein met allerlei materialen uit te dagen tot spel
en bewegen.
Wij nemen elk jaar deel aan 4 schoolsporttoernooien. Wij proberen
dit aanbod te variëren.
Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen 6x een natte gymles.
Om het bewegen te bevorderen krijgen de leerlingen 6x een
buitengymles op ons plein door de sportpedagogen.
Op het schoolplein zijn lijnen en kleurvakken (coatings)
aangebracht zoals een goal op de muur, een speelcirkel en
verschillende gekleurde stippen.
Verschillende sportactiviteiten in spelvorm, waarbij plezier en
kennismaking van de sport centraal staat.
Tijdens 4 lessen worden staan het bewegen en de koppeling met
taal centraal.

Onze ambities
- Samenwerking versterken met sportverenigingen in de buurt om de verbinding te leggen tussen
bewegingsonderwijs op school en in de wijk.
- Wij beschikken over een goed gefaciliteerde speelplaats voor alle leerlingen.
- Wij besteden voldoende tijd aan lichamelijke opvoeding.
- We willen meer ontdekkend en spelend leren in de dagelijkse praktijk vermengen.
- Daarbij willen we op termijn 2x in de week kwalitatief goed bewegingsonderwijs aanbieden.
Echter is daarbij de locatie wel bepalend en daarbij zijn we afhankelijk van de SRO
- Een doorgaande lijn m.b.t. handschriftontwikkeling – uniforme afspraken en een logische
opbouw in de leerlijn.
- We onderzoeken of het verbonden schrift nog wel passend is voor onze populatie en passen
daar onze methodiek wel of niet op aan.

24
Caeciliaschool - Rossinistraat 1 - 3816 LZ Amersfoort
033-4790021 - caeciliaschool@kpoa.nl - www.caeciliaschool.nl

Learning to do
Vaardigheidsdoelen - de basis
Leerlingen leren in onze school vaardigheden die nodig zijn om in het dagelijks leven met kennis om
te gaan, anderen te begrijpen en door anderen begrepen te worden en het eigen handelen te
kunnen reguleren. Zo besteden wij aandacht aan communiceren, creatief denken en handelen,
digitale geletterdheid (incl. mediawijsheid), kritisch denken, probleemoplossend denken en
handelen, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden en het eigen handelen sturen op basis
van zelfdiscipline en reflectie.
Schoolspecifiek: Hoe doen we dat?
De samenleving om ons heen verandert. Dat heeft invloed op de manier waarop we leven, leren en
werken. Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven die ze nodig
hebben om actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij van de toekomst. We onderschrijven
het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is.
Ze komen in aanraking met een enorme hoeveelheden informatie in verschillende vormen. Daarbij
krijgen ze te maken met allerlei verschillen tussen mensen en tussen (sub)culturen. Duidelijk is dat
voor het leren voor de toekomst, naast kennis ook vaardigheden als samenwerken,
kennisconstructie, creativiteit en ICT-vaardigheden een belangrijke rol spelen. Dit heeft gevolgen
voor de manier waarop wij ons onderwijs inrichten. Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen op hun
best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. Wij geven dit vorm door rondom de
kennisvakken vakoverstijgend te werken aan de hand van projecten/ thema’s. De leerlingen werken
aan hun zelfvertrouwen en ontdekken volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat
leerlingen ook begrip leren hebben voor elkaar. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van
hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden
– waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar.
We vinden het belangrijk om een extra accent te leggen bij het jonge leerling. Door te spelen verkent
de leerling de wereld om zich heen en leert het zichzelf en de ander kennen. Wij richten onze
omgeving zo in dat de leerlingen worden uitgedaagd om met hun hele lijf te spelen en ontdekken.
Wij gaan uit van de natuurlijke kwaliteiten van jonge leerlingen: onderzoekend en nieuwsgierig.
Vanuit beweging en met behulp van alle zintuigen worden hun hersenactiviteiten gestimuleerd. Op
latere leeftijd zijn zij daardoor wendbaarder in hun denken en handelen.
Onze ambities
Onze leerlingen vaardigheden aanleren waarmee zij kunnen omgaan met de kansen die
onze kenniseconomie en samenleving biedt.
Verder uitwerken van vakoverstijgend onderwijs, waarbij wij ons eerst richten op
projectweken en daarna het integreren in ons wekelijks aanbod.
Leerlingen krijgen inzicht in hun eigen ontwikkeling en een actievere rol in hun leerproces
door o.a. het organiseren van leerling arena’s en bordsessies met leerlingen.
Spelen en ontdekkend leren verder vormgeven voor het
jonge leerling. Daarbij staat het vergroten van de
woordenschat en het inrichten van uitdagende hoeken
waarbij de inbreng van de leerlingen een belangrijke plek
inneemt, centraal.
Een ruimte creëren waar we met onze leerlingen fysiek met
hun handen kunnen werken. We denken daarbij aan een
maakplaats waar alle bovenstaande vaardigheden een plekje
kunnen krijgen.
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Learning to live together
Pedagogische doelen - de basis
Binnen onze school besteden wij expliciet aandacht aan pedagogische doelen. Vanuit gedeelde
opvoedingsverantwoordelijkheid met ouders, verzorgers en/of opvoedingspartners leren leerlingen
samenspelen en samenwerken met medeleerlingen, open en respectvol om te gaan met anderen,
verwonderd en nieuwsgierig te zijn naar ontwikkelingen in natuur, cultuur en samenleving en
gezamenlijke waarden te vertalen in gedragsregels en hier het eigen gedrag op aan te passen en
anderen aan te spreken op gedrag.
Schoolspecifiek: Hoe doen we dat?
We vinden het belangrijk veel inspanning te verrichten om leerlingen te laten opgroeien tot
wereldwijze burgers. Een belangrijke pijler binnen onze school is het sociaal-emotioneel leren(SEL).
We gaan ervanuit, ondersteund door onderzoek, dat het opleiden en begeleiden van alle leerlingen
op sociaal-emotioneel gebied noodzakelijk is. Leerlingen ontwikkelen gedurende de schoolloopbaan
de volgende vijf competenties:
1. Besef hebben van jezelf
2. Besef hebben van de ander
3. Keuzes kunnen maken
4. Relaties kunnen hanteren
5. Zelfmanagement
We gebruiken de methode Kwink om leerlingen d.m.v. een leerlijn SEL steeds vaardiger te maken.
Daarnaast zijn leraren geschoold in de fases van groepsdynamica en de inzet van de gouden weken.
Kijkend naar de school als organisatie hanteren we de preventiepiramide om de verschillende
interventies onder te brengen en te structureren. Zo hebben we duidelijk voor ogen welke
interventie we wanneer gebruiken.
In het eerste preventieniveau zijn de schoolbrede afspraken
m.b.t. fijn samenleven ondergebracht. Dit heeft een concrete
uitwerking in drie gouden schoolafspraken (je zorgt goed voor
jezelf, de ander en je omgeving) en de gedragsmatrix. Deze
gedragsverwachtingen zijn zichtbaar binnen de school in de
algemene ruimtes. Daarnaast spelen leerlingen twee keer per
jaar een spel (preventieve interventie), de
complimentendienst, om de afspraken levend te houden. In
het tweede preventieniveau is de methode Kwink terug te
vinden. Hoger in de piramide zijn gerichte interventies als
taakspel, inzet gedragsspecialist en SOVA training terug te
vinden. Ook het curatieve deel van de piramide is helder
beschreven in de kwaliteitskaart gedrag. We maken hier gebruik van een stappenplan om leerling en
ouders samen met de leraar eigenaar te maken van het verbeterproces.

Onze ambities
-

Wij voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol met
zichzelf, de medemens en de omgeving.
Wij voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken willen zijn op
de samenleving en die gericht zijn op samenwerking.
Borgen schoolbrede aanpak door nieuwe medewerkers grondig te scholen
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Learning to be
Levensbeschouwelijke doelen – de basis
Binnen onze school leren leerlingen, mede geïnspireerd op onze katholieke identiteit, dat zij mogen
vertrouwen in zichzelf met alle talenten, mogen zijn wie zij zijn met al hun sterke en minder sterke
kanten, mogen vertrouwen in nieuwe kansen ook na teleurstellingen of tekortkomingen, mogen
vertrouwen in de ander, een steun mogen zijn voor anderen, het leven met anderen mogen vieren
door met aandacht stil te staan bij mooie en verdrietige momenten (bijv. ondersteund door
verhalen, muziek, foto’s, films, symbolen en rituelen) en deel mogen uitmaken van en zich mogen
verbinden aan een grotere (geloofs)gemeenschap waarmee zij zich verwant voelen en waarbinnen
zij a. hun leven mogen delen met de eigen en oudere generaties en b. hun levenservaringen mogen
doorgeven aan nieuwe generaties medemensen.
Schoolspecifiek: Hoe doen we dat?
Wij zijn een katholieke basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in
ons onderwijs en wij vieren de belangrijke christelijke feestdagen. We vinden het belangrijk om
samen met de leerlingen in gesprek te gaan over levens(beschouwelijke) vragen. Vanuit de vragen
van leerlingen komen er veel onderwerpen aan bod. Vragen kunnen gaan over het geloof of
geloofsovertuigingen maar ook vragen die betrekking hebben op de gevoelswereld van de leerlingen
pijn, vriendschap, dood, stilte, vreugde en verdriet. Deze onderwerpen komen ook aan bod in de
methode ‘Trefwoord’ die wij op onze school gebruiken om onze identiteit vorm te geven. We zien
een sterke relatie zien tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a.
omgaan met de ander en de omgeving), ontwikkeling van sociale vaardigheden, actief burgerschap
en sociale cohesie. De leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Wij
vinden het van belang om onze leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen
maken ook nu al deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat
ons betreft niet bij. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven
staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de
school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen
leerlingen brede kennis over, en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving.
Onze ambities
Wij besteden aandacht aan levensbeschouwing bij andere vakken(integraal). Dat doen wij
door het stellen van levens(beschouwelijke) vragen.
Wij richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage
mee voor het leven.
Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar
ook naar handelen. Ze leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden.
Wij voeden onze leerlingen op tot personen die
kennis hebben van, en respect voor andere
opvattingen en overtuigingen (religies).
Leerling arena’s organiseren waarbij de leerlingen
leren debatteren.
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4.

Ons onderwijs: pedagogisch, didactisch en organisatorisch handelen

De basis
De regie van het onderwijsproces op onze school vindt plaats door professioneel handelende
leraren. Zij stellen leerlingen in staat tot ontwikkeling en leren.
Leraren in onze school hebben de taak het onderwijsproces zodanig te regisseren dat leerlingen zich
optimaal te kunnen ontwikkelen. Dit vraagt erom dat zij pedagogisch, didactisch en organisatorisch
handelen, passend bij individuele en groepen leerlingen.
Schoolspecifiek: Hoe doen we dat?
Handelingsgericht werken
Handelingsgericht werken (HGW) vormt de basis van de pedagogische en didactische aanpak. Het
concretiseert goed onderwijs en succesvolle leerlingbegeleiding, zodat onze leraren beter kunnen
omgaan met de overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen. HGW draagt bij aan een
professioneel en positief werkklimaat en een constructieve communicatie tussen collega’s onderling
en met leerlingen en hun ouders. HGW is een werkwijze waarbij onderwijsprofessionals (leraren,
intern begeleiders en schoolleiders) en deskundigen in en om de school handelen volgens zeven –
samenhangende – uitgangspunten.
Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de
onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van het leerling
kenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften de betreffende leerling heeft. Het onderwijs
wordt daarop aangepast. Leraren maken per jaargroep samen de groepsplannen. De groepsplannen
worden gemaakt per half jaar vanuit de leerlijnen voor de vakgebieden: * Rekenen * Begrijpend
lezen * Technisch lezen * Taal * Spelling. Voor het bepalen van de onderwijsinhoud is de leerlijn
leidend. De methode is een middel om de leerlijn te volgen en er wordt gekeken wat er naast de
methode extra nodig is om de doelen te behalen. Vanuit de toetsresultaten, observaties en leerling
gesprekken worden de leerlingen binnen de verschillende groepsplannen ingedeeld in 3
niveaus. Leerlingen kunnen door interactie en discussies binnen een groep veel van elkaar leren.
HGW vindt het aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling belangrijk. Het is aan de leraar om de
leerlingen zo veel mogelijk uit te dagen. Ook werkt de leraar doelgericht en benoemt de doelen bij de
leerlingen. Daarbij zijn de gesprekken met leerlingen heel belangrijk. Onder andere omdat de
leerlingen vaak zelf goed kunnen aangeven wat ze nodig hebben, wat ze goed kunnen en wat ander
moet. Ook zijn de oplossingen die de leerlingen zelf aandragen vaak het eenvoudigst. Daarbij komt
dat de leerling zich meer inzet voor zijn eigen idee dan voor een opgelegde maatregel.
Coöperatief leren
Coöperatief leren heet ook wel samenwerkend leren. Bij coöperatief leren gaat het om de
samenwerking tussen leerlingen van verschillende niveaus. Dit wordt gestimuleerd door
coöperatieve werkvormen, waarbij ze in heterogene tweetallen of groepjes werken. De leerlingen
discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan. Zij
zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar. Bij coöperatief leren is dus niet alleen de lesstof
belangrijk, maar ook de samenwerking. Er is dus sprake van een cognitief en een sociaal doel. De
achterliggende gedachte van coöperatief leren is dat leerlingen niet alleen leren van de interactie
met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. Coöperatief leren gaat uit van vijf
basisprincipes: positieve wederzijdse afhankelijkheid, individuele verantwoordelijkheid, directe
interactie, samenwerkingsvaardigheden, evaluatie van het groepsproces.
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Expliciete directe instructie
De leraar speelt een centrale rol bij het begeleiden van de leerlingen. Door een goede instructie
waarbij de concepten en de vaardigheden in de leerdoelen expliciet onderwezen worden, leren
leerlingen beter en sneller. Wij hanteren daarom voor onze lessen het Expliciete Directe Instructie
model. We laten ons hierbij inspireren door het boek van Marcel Schmeier (2009) Expliciete Directe
Instructie: tips en technieken voor een goede les.
De leraar bepaalt tijdens deze lessen in hoge mate wat de leerlingen zullen leren (de doelen van het
onderwijs), hoe de leerlingen dit zullen leren (de middelen of strategieën om de doelen te bereiken),
of de leerlingen geleerd hebben wat ze dienen te leren (het bepalen van de leerresultaten) en welke
feedback de leerlingen krijgen op hun vorderingen. Kortom hieronder vallen activiteiten als,
instrueren, uitleggen, voordoen, doceren, overdragen, presenteren, demonstreren, corrigeren,
aanwijzingen geven, feedback geven en overhoren. We leggen bij de basisvakken zoals rekenen, taal
en spelling de nadruk op leraar gestuurd onderwijs waarbij de leraar de leersituatie voor de
leerlingen structureert. Wij laten ons daarbij niet leiden door de methode, leerboek of werkbladen
maar zien de leraar als regisseur.
Om het pedagogisch en didactisch handelen van leraren te versterken leggen de specialisten,
schoolleiding en intern begeleider flitsbezoeken af. De insteek is niet om leraren te beoordelen, maar
om hen te wijzen op verbeterpunten en daar waar nodig te coachen. Kennisdeling vindt plaats
tijdens studiedagen, bordsessies, ontwikkelsessies en leerteams.
Onze ambities
Er worden kwalitatief hoogwaardige lessen gegeven met een
concreet lesdoel, kraakheldere instructie en actieve
leerlingen. We controleren voortdurend of de leerlingen de
instructie begrijpen en nemen op basis hiervan beslissingen
voor het vervolg van de les.
Leraren kennen het curriculum en de doorgaande lijn. Ze
kunnen een relatie leggen tussen de leerdoelen en een
methode verrijken dan wel aanvullen.
Leraren staan boven de lesstof en kunnen vanuit de lesstof
verbanden leggen met het dagelijks leven.
Er is onderzocht of het wenselijk en technisch mogelijk is om
het ouderportaal van Parnassys te gebruiken zodat ouders
altijd inzicht hebben in de voortgang van hun leerling.
In alle groepen worden minimaal de volgende coöperatieve
werkvormen veelvuldig ingezet: Tweetal coach/ viertal
coach, Binnen/ buitenkring, Zoek iemand die, Mix en ruil/
Mix en koppel.
Formatieve evaluatie waarbij leerlingen worden betrokken
bij evaluatie op zowel proces als inhoudelijke voortgang.
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5.

Ons onderwijs: zicht op ontwikkeling en begeleiding

De basis
Het onderwijsproces in onze school speelt in op de ontwikkeling en het leren van leerlingen in al hun
diversiteit met het oog op een ononderbroken ontwikkeling.
De ontwikkeling en het leren van leerlingen is geen logisch-lineair proces. Soms gaan leerlingen
sprongen vooruit, soms een paar passen terug. Dit verschilt van leerling tot leerling. Leraren
proberen het onderwijsproces in onze school zo in te richten dat leerlingen optimaal profijt hebben
zich te ontwikkelen en te leren.
Schoolspecifiek: Hoe doen we dat?
Opbrengstgericht werken
Wij werken opbrengstgericht. Dat betekent dat wij systematisch en doelgericht werken aan het
verbeteren van de leerprestaties. Wij verzamelen gegevens en die informatie gebruiken wij om ons
onderwijs te verbeteren. Wij observeren, signaleren en evalueren op drie manieren:
Korte termijn, terugkoppeling per vraag of les
Middellange termijn, terugkoppeling per blok
Lange termijn, twee methode-onafhankelijke toetsen in januari en juni.
Wij zetten evaluaties in om te bepalen wat de nieuwe ontwikkelbehoeften van een leerling zijn. Dit
doen wij op zowel sociaal-emotioneel als cognitief gebied. Zo kunnen wij onze onderwijskwaliteit
monitoren. Wij delen deze evaluaties met ouders zodat leerlingen de kracht van ons educatief
partnerschap ook daadwerkelijk ervaren.
Aan de hand van de leerprestaties stellen wij doelen vast en wordt er een plan gemaakt om deze
doelen te bereiken. Wanneer de doelen niet zijn bereikt, dan wordt het plan aangepast. Op deze
manier trachten wij de leerprestaties te verhogen. Deze constante cyclus volgen wij aan de hand van
de PDCA-cyclus van Deming.
De vier activiteiten in de kwaliteitscirkel zijn:
 PLAN: Kijk naar huidige werkzaamheden en ontwerpen een plan voor de verbetering van deze
werkzaamheden. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast.
 DO: Voer de geplande verbetering uit.
 CHECK: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie
en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen en/ of normen.
 ACT: Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK.
De cyclus voor opbrengstgericht werken op groepsniveau wordt in een schooljaar meerdere keren
doorlopen. Hoe vaak, is mede afhankelijk van het vakgebied en de toetsmomenten voor dat
vakgebied.
De cyclus voor opbrengstgericht werken op schoolniveau vindt tweemaal per schooljaar plaats op
basis van het Cito leerling- en onderwijsvolgsysteem. Daarnaast vindt nog minimaal eenmaal, maar
beter tweemaal een tussentijdse evaluatie plaats op basis van extra toetsen (met name voor het
technisch lezen) en methodegebonden toetsen.
In onze toetskalender is te zien welke didactische en pedagogische opbrengsten we volgen bij onze
leerlingen en welke middelen en methoden we daarvoor inzetten. Om de sociaal emotionele
ontwikkeling in kaart te brengen, maken we gebruik van het signaleringsinstrument Zien. Alle
resultaten worden geanalyseerd en verwerkt in Parnassys. De controle op de voortgang en de
uitvoering van het beleid gebeurt o.a. door klassenbezoeken en door kritische bevraging.

30
Caeciliaschool - Rossinistraat 1 - 3816 LZ Amersfoort
033-4790021 - caeciliaschool@kpoa.nl - www.caeciliaschool.nl

Kwaliteitsaanpak: Kwaliteitskaarten
Wij hanteren een schoolbrede kwaliteitsaanpak d.m.v. het inzetten van kwaliteitskaarten. Het is
voor ons een leidraad om de visie van de school daadwerkelijk uit te voeren, overzicht te houden, de
werkdruk te verlagen en de schoolprocessen te versterking. Daarmee zijn wij in staat de kwaliteit
van ons onderwijs te behouden of te verbeteren. Het geeft ons houvast bij het maken van keuzes en
het planmatig uitwerken, evalueren en borgen daarvan.
Wij hebben als school de opdracht om kerndoel dekkend onderwijs te geven. Wij hebben ons
curriculum beschreven in kwaliteitskaarten, waarin beschreven staat wat wij willen bereiken, welke
stappen we nodig hebben om daar te komen en waar we voor staan. De kaarten zijn continu
onderwerp van gesprek en vormen een dynamisch geheel; vinden wij dat het beter kan, dan passen
we de kaart daarop aan.
We hebben de kaarten verdeeld in 3 categorieën:
-

-

-

Ambitiekaarten zijn de kwaliteitskaarten waarvoor wij duidelijke ambities hebben
uitgesproken voor de komende jaren. Dat zijn onderwerpen vanuit de brede opdracht die de
basisschool heeft en schoolspecifieke ambities.
Borgingskaarten zijn kwaliteitskaarten waarin wij eenvoudige alledaagse situaties
beschrijven en hoe wij daar als schoolteam vorm aan geven. Het zijn zowel ondersteunende
als sturende kaarten voor wat de leraar in de klas doet. Het beschrijft de belangrijkste
werkafspraken op pedagogisch en didactisch gebied en wat precies het doel daarvan is. Ook
is er aandacht voor zo min mogelijk registreren.
Draaiboekkaarten beschrijven praktische zaken en gestandaardiseerde processen zoals het
vieren van feesten, de gesprekkencyclus of begeleiding van startende leraren.

Om de eenvoud in het systeem te bewaren verdelen wij de kwaliteitskaarten onder in 5
verschillende domeinen; voor leraren, passend onderwijs, schoolleiding, leerlingen en ouders.
Ongeacht wie de gebruiker is van de kwaliteitskaart altijd staan de waarde voor de school en de
werkdrukvermindering voor het team centraal.
De kwaliteitskaarten bieden ons een praktisch handvat om de school blijvend te verbeteren en de
kwaliteit te vergroten. We zijn continu bezig de belangrijkste knelpunten binnen de
schoolorganisatie te inventariseren, te analyseren en op te lossen. Door de procesafspraken goed en
duidelijk vast te leggen, bouwen wij in de loop der tijd een database op met de meest gangbare
processen binnen de school. Zo is het zorgen voor kwaliteit een continu proces van samen doelen
stellen, in beeld brengen waar we al staan, borgen wat goed is en we werken aan wat nog beter kan.
Dit kwaliteitssysteem is tevens voor ons zowel intern als extern een praktisch
verantwoordingsdocument.

31
Caeciliaschool - Rossinistraat 1 - 3816 LZ Amersfoort
033-4790021 - caeciliaschool@kpoa.nl - www.caeciliaschool.nl

Kwaliteitsaanpak in beeld1

Onze ambities
We stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen en betrekken
-

-

-

1

hen actief bij hun eigen leerproces.
We hanteren een formatieve evaluatie met bijpassende rapportage waarvan wij de
belangrijkste resultaten delen met ouders.
De leraar weet voor zichzelf de volgende vragen te beantwoorden:
o Waar komen mijn leerlingen vandaan (wat kunnen/ weten ze al)
o Waar breng ik ze dit jaar naar toe (wat wil ik ze nog meer leren)
o En hoe doe ik dit.
De tussenresultaten dienen als uitgangspunt om doelen en onderwijsinhoud te bepalen.
Wij willen bereiken dat de leerlingen in de groepen 1 t/m 7 op de Cito-toetsen rekenen en
taal op en/of boven het landelijk gemiddelde scoren qua vaardigheidscore of op het niveau
dat verwacht mag worden (op grond van hun kenmerken).
De leerlingen scoren met de Cito-eindtoets qua vaardigheidscore op of boven het landelijk
gemiddelde of op het niveau dat verwacht mag worden (op grond van hun kenmerken).
De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat verwacht mag worden
(op grond van hun kenmerken).
Steeds verder uitbreiden van onze kwaliteitsaanpak door processen en werkafspraken te
vertalen naar kwaliteitskaarten.

Bootsma, M. & Naaijkens. E. - En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven (2018).
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Ons onderwijs: (extra) ondersteuning
De basis
Het onderwijsproces in onze school biedt de mogelijkheid voor extra aanbod en extra ondersteuning
aan leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag.
In onze school werken wij vanuit de tien basisbeloften van het samenwerkingsverband:

Soms lukt het leerlingen niet om zich binnen het geregisseerde onderwijsproces optimaal te
ontwikkelen en te leren. Sommige leerlingen hebben behoefte aan extra aanbod of specifieke
(extra) ondersteuning in het onderwijsproces.
Schoolspecifiek: Hoe doen we dat?
Wij hebben in ons schoolondersteuningsprofiel vastgelegd welke doelgroep leerlingen wij extra
ondersteuning kunnen bieden. Denk hierbij aan arrangementen gedrag, taal, cluster 2, laag IQ, RT,
SOVA, Taalentklas en familieklas. In hoofdstuk één gaan wij daar dieper op in. Maar ook om onze
basisondersteuning goed op orde te hebben zullen we met elkaar nog een aantal stappen moeten
zetten. Elk jaar evalueren wij met het team en de intern begeleiders ons
schoolondersteuningsprofiel, deze bespreken wij vervolgens met onze onderwijsondersteuner.
Samen geven wij vorm aan het realiseren van de onderstaande ambities.
Onze ambities
Wij werken open en transparant samen met ouders en leerlingen. Wij informeren ouders op
tijd en zorgen voor een goede overdracht.
Wij signaleren vroegtijdig extra behoeften op het gebied van onderwijs, opvoeden en
opgroeien. Wij doen dit door observaties, leren van en met elkaar tijdens bordsessies en het
voeren van startgesprekken met leerling en ouders. Nu voeren we de startgesprekken alleen
voor leerlingen vanaf groep 5. Dit willen we de komende jaren uitbreiden naar de lagere
groepen.
Wij beschikken over een aanbod voor lichte interventies op school. We voelen ons samen
verantwoordelijk voor alle leerlingen en weten elkaars expertises in te zetten. We verdiepen
met elkaar ons vakmanschap.
Wij hebben de onderwijsbehoeften van onze leerlingen goed in beeld en zoeken daar
passende methodieken bij. Voor de komende jaren zijn de speerpunten; taal/spelling,
woordenschat en Engels.
Wij werken samen met externe ketenpartners en weten hen op tijd in te schakelen voor
hulp.
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Ons onderwijs: samenwerking
De basis
Als school werken we samen met verschillende externe partners om het onderwijs voor onze
leerlingen optimaal vorm te kunnen geven.
Het opvoeden en onderwijzen van leerlingen is geen enkelvoudige taak van individuele leraren maar
een gezamenlijke opdracht met maatschappelijke partners. In het kader van passend onderwijs,
onderwijsachterstanden, transitie jeugdzorg en veiligheid is er in toenemende mate behoefte aan
professionele afstemming.
Schoolspecifiek: Hoe doen we dat?
Educatief partnerschap
Wij werken graag samen met ouder (en andere betrokkenen) om onze leerlingen zo goed mogelijk
te begeleiding in hun ontwikkeling. Dat noemen we; educatief partnerschap.
Dat doen wij door de samenwerking tussen thuis en school op pedagogisch, didactisch en
organisatorisch zo optimaal mogelijk te krijgen.
Bij ‘pedagogisch gebied’ kun je denken aan het hanteren van bepaalde normen en waarden op
school en thuis, hoe het met het leerling gaat en hoe het leerling thuis en op school is. Wij zien
ouders als ervaringsdeskundige van hun leerling. Zij kennen hun leerling het beste en kennen hun
zoon/dochter in verschillende situaties. Zij zouden ons kunnen vertellen welke aanpak hun leerling
nodig heeft op school. Het is van belang dat ouders/verzorgers en leraren over de genoemde
onderwerpen in gesprek gaan. Dit doen wij door het schooljaar te starten met een gesprek waarbij
zowel het leerling als de ouder aanwezig is.
Bij ‘didactisch gebied’ gaat het om de leerprestaties van de leerling. Het is niet alleen van belang dat
ouders/verzorgers worden geïnformeerd over de leerprestaties van de leerling in bijvoorbeeld een
10-minutengesprek, maar ook dat de ouders/verzorgers hun leerling ondersteunen bij het leren. Dit
kan bijvoorbeeld door huiswerk mee naar huis te geven waarbij de ouders/verzorgers moeten
samenwerken met hun leerling om het te maken.
Bij ‘organisatorisch gebied’ gaat het om de organisatie tussen de school, de ouders/verzorgers en de
buurt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dat ouders/verzorgers in de school komen helpen met klusjes
of schoonmaken, die meegaan met een uitstapje en organisaties die betrokken zijn bij de school.
Bovenstaande is niet altijd een gemakkelijke opgave wanneer we kijken naar de pluriformiteit in
onze wijk. Er zijn belangrijke verschillen in opvoedingsstijlen en thuisomgeving van de leerlingen.
We zoeken naar een goede relatie met ouders. Deze relatie is niet vanzelfsprekend, maar moet
opgebouwd en met zorg onderhouden worden. Het realiseren van partnerschap is geen proces dat
als het ware vanzelf tevoorschijn komt. ‘Een partner ben je niet, maar word je’. ” (van Rooijen et al,
2005). Wij streven naar een intensieve samenwerking, waarbij ruimte is voor een open dialoog en
respect voor wederzijdse verantwoordelijkheden.
ABC Randenbroek
De afgelopen jaren zijn er verschillende voorzieningen in de wijk verdwenen. Door de
terugtrekkende beweging van de overheid hebben wij als school samen met de andere partners in
de buurt moeten kijken naar de kansen die er liggen om samen te werken op wijkniveau.
Wij vinden het belangrijk om verbinding te maken met onze wijk. We hebben daarom een
voorzittersfunctie binnen ABC ‘Randenbroek’. ABC Randenbroek is een samenwerkingsverband
tussen de Prins Willem Alexanderschool, de Caeciliaschool, indebuurt033 en de Leerlingeropvangorganisaties SKA en Partou. De gemeente subsidieert deze samenwerking. ABC is in de loop der
jaren uitgegroeid tot een netwerk van alle professionals in de wijk die betrokken zijn bij de
ontwikkeling van leerlingen en de ondersteuning aan ouders/verzorgers. Niet alleen op school, maar
ook in de leerlingenopvang, in de speeltuin, bij de sportclub, in het mama-café, de buurthuiskamer,
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op de pleintjes in de buurt en thuis bij de gezinnen. Dit met als doel; de optimale ontwikkelingen van
leerlingen en ouders in de wijk.
Een ABC ontwikkelt extra activiteiten voor leerlingen, naast het reguliere onderwijsaanbod, zoals
bijvoorbeeld sport of muziek. Dit gebeurt tijdens school, maar ook na schooltijd. Daarnaast biedt
ABC ook cursussen aan voor ouders op het gebied van opvoeden. ABC Randenbroek heeft een
gezamenlijke pedagogische visie ontwikkeld en wil de komende jaren aansluiten bij het Stedelijke
Pedagogische Kader en samenwerken met verschillende partners om de gezamenlijke visie verder in
de wijk te ontwikkelen en te implementeren.
Kortom ABC Randenbroek geeft praktisch inhoud aan het motto: It takes a village to raise a child (=
Micha de Winter).
Op de Caeciliaschool werken we heel nauw samen met leerlingeropvangorganisatie Partou. We
bieden een dagarrangement; een breed sluitend aanbod van onderwijs, opvang en
vrijetijdsactiviteiten, doordat we een peuterschool en BSO van Partou inpandig hebben.
Externe instanties
Andere externe instanties waar wij systematisch contact mee onderhouden zijn:
 Pabo, de opleiding tot leraar basisonderwijs.
 ROC de Amerlanden, de opleiding tot onderwijsassistent.
 Samenwerkingsverband de Eem, organisatie voor hulp bij passend onderwijs.
 Wijkteam, een team dat kan ondersteunen bij zorg.
 GGD midden Nederland, beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van de mensen.
 Samen veilig en Veilig thuis.
 Onderwijsinspectie, houdt toezicht op scholen en de kwaliteit die scholen bieden.
 Leerplicht
 Verschillende middelbare scholen in Amersfoort e.o.
De externe instanties waarmee we een relatie onderhouden zorgen voor advies, hulp en
ondersteuning. Tevens zorgen we voor een warme overdracht, dit doen we voor zowel de
peuterschool als het voorgezet onderwijs. Door met deze instanties contact te onderhouden, halen
we expertise binnen, waardoor we adequaat kunnen samenwerken aan de opvoeding en de
ontwikkeling van onze leerlingen. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs en de school als
organisatie te goede.
Onze ambities
De leraren en ouders hebben persoonlijk contact. Waarbij er een positieve grondhouding
aanwezig is.
De talenten van ouders worden optimaal ingezet.
De verwachtingen van de leraren naar ouders zullen we bespreekbaar maken. Dit kunnen
verschillende verwachtingen zijn die te maken hebben met het leerproces van de leerling,
maar bijvoorbeeld ook het op tijd op de hoogte zijn van berichten vanuit de school.
Wij hanteren een eenduidige manier van communiceren zowel digitaal als mondeling. En
zorgen dat wij in onze communicatiemiddelen up-to-date zijn en met onze tijd meegaan.
Wij stellen als school duidelijke grenzen naar wat haalbaar en mogelijk is.
Wij vergroten de ouderbetrokkenheid door de contactmomenten tussen ouders en school
te intensiveren. Bijvoorbeeld bij het afsluiten van projecten en acties, daarnaast willen we
ouders actiever benaderen.
De ouderbetrokkenheid vertaalt zich ook in onderwijsondersteunend gedrag in de
thuissituatie
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5 Ons onderwijs: toetsing, afsluiting en vervolgsucces
De basis
Toetsing en afsluiting van de schoolloopbaan van leerlingen vinden op onze school zorgvuldig plaats.
De bestemming van de leerlingen na het verlaten van de school is bekend en voldoet tenminste aan
de verwachtingen van de school.
Onze school hanteert – net als alle andere KPOA-scholen - voor het meten van de leeropbrengsten
voor taal en rekenen gestandaardiseerde toetsen gekoppeld aan een gemeenschappelijk
leerlingvolgsysteem en een gemeenschappelijke centrale eindtoets2.
Onze school spreekt op basis van de leeropbrengsten een verwachting uit over de bestemming in
het vervolgonderwijs. Dit resulteert aan het eind van hun loopbaan in onze school in een
(school)advies.
Schoolspecifiek: Hoe doen we dat?
Het in beeld brengen van de ontwikkeling van onze leerlingen doen we op drie manieren;
1. Observeren en evalueren tijdens de les
2. Toetsen van korte termijn doelen (methode gebonden)
3. Toetsen van lange termijn doelen (cito toetsen)
Deze gegevens maken dat we een compleet beeld hebben van onze leerlingen waar we vervolgens
op kunnen handelen.

Wij rapporteren 2 maal per schooljaar aan ouders/verzorgers over de ontwikkelings- en
leerresultaten van de leerlingen.
Bij het wisselen van school door leerlingen volgen wij de onderwijskundige adviesprocedure zoals
afgesproken in het samenwerkingsverband SWV de Eem.
Procedure PO – VO
De verwijzing naar het VO start bij ons in groep 7. Een team bestaande uit de leerkracht. van groep
7, IB en BTL stellen samen voorlopige schooladviezen op welke eind groep 7 met ouders worden
gedeeld. Begin groep 8 (november) krijgen de leerlingen een definitief advies, hierin worden de
resultaten van de eerste maanden groep 8 ook in meegenomen. Het opstellen van het definitieve
advies wordt gedaan door een team bestaande uit leerkracht gr. 7,8, IB en de teamleider.
Bij heroverweging van het schooladvies komt het team dat de definitieve adviezen heeft opgesteld
wederom bij elkaar. Daarbij wordt de ontwikkeling van leerlingen in de laatste maanden groep 8 ook
meegenomen.
Bij de warme overdracht volgen wij de afspraken zoals vastgelegd in het bestuurlijk overleg PO-VO.
Onze ambities
Evaluatie van de adviesprocedure heeft ertoe geleid dat we al eerder begonnen zijn met het
delen van een schooladvies. Zo nemen we ouders en leerlingen beter mee in dit proces.
Ambitie voor de komende vier jaar is dit proces te perfectioneren.
- Om de kwaliteit van de adviesprocedure de komende jaren te bewaken zullen wij de
resultaten van oud-leerlingen in het vervolgonderwijs volgen om te kunnen vaststellen of de
bestemming van de leerlingen na het verlaten van de school ook langjarig voldoet aan de
verwachtingen zoals geformuleerd in het schooladvies.
2

Hierdoor kunnen scholen met en van elkaar leren en kunnen eenvoudig gemeenschappelijke
schoolontwikkelingsvraagstukken opgespoord worden op basis van vergelijkbare data. Het inwerken van
nieuwe collega’s binnen de school (mobiliteit) en binnen de stichting wordt zo ook eenvoudiger. Daarnaast kan
het proces van interne en externe verantwoording gemakkelijker in gezamenlijkheid worden aangepakt.
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6 Ons schoolklimaat: veiligheid
De basis
Wij creëren binnen onze school een sociaal, psychisch en fysiek veilige leeromgeving, die mede
gekleurd is vanuit onze katholieke identiteit.
Schoolleiding en leraren bewaken de veiligheid en ondernemen preventieve maatregelen om
incidenten te voorkomen. Wanneer incidenten plaatsvinden zoals pesten, agressie en geweld, dan
nemen zij maatregelen om de situatie te verbeteren.
Schoolspecifiek: Hoe doen we dat?
Wij hebben daarover de volgende afspraken gemaakt:
- Jaarlijks nemen wij op school een leerlingenpeiling af onder leerlingen van groep 5 tot en
met 8. Daarnaast nemen wij 1 keer in de twee jaar een QuickScan en 1 keer in de vier jaar
een risico-inventarisatie RI&E af.
- We gebruiken ZIEN (meetinstrument sociale-ontwikkeling/veiligheid). De resultaten worden
besproken in gezamenlijkheid met de leerkracht door IB, GS en BTL.
- Op onze school beschikken wij over een interne contactpersoon en een
preventiemedewerker om het anti-pestbeleid te monitoren. Er zijn voor alle KPOA-scholen
gezamenlijk twee externe contactpersonen.
- Taken en verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheidsbeleid zijn vastgelegd in het
schoolveiligheidsplan.
Onze ambities
- We willen incidenten beter functioneel gaan registeren. Doel van registratie is inzicht in
onveilige plekken in de school om hier vervolgens op te kunnen handelen. Belang om geen
extra belasting registratiedruk te creëren.
- We zijn trots op het vignet Gezonde school – sociale veiligheid en welbevinden. De kwaliteit
willen we vasthouden, hebben aandacht voor wisselingen binnen het team, en streven naar
een nieuwe erkenning over twee jaar. Het huidige vignet loopt dan af.

Ons schoolklimaat: pedagogisch klimaat
De basis
In onze school creëren wij een pedagogisch klimaat dat veiligheid bevordert.
Het pedagogisch klimaat in de school bevordert het aanleren van sociaal gedrag, actief burgerschap
en sociale integratie binnen de democratische rechtsstaat.
Schoolspecifiek: Hoe doen we dat?
Dit geven wij vorm door het gericht aanleren van sociaal gedrag met behulp van een methodiek voor
het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij hebben daarbij gekozen voor Kwink (zie
learning to live together).
Daarnaast hebben wij binnen de school met teamleden, leerlingen en ouders onze gedragsregels
besproken. Teamleden leven deze voor en dragen deze actief uit. De reden van deze intrinsieke
motivatie is dat teamleden zeer nauw betrokken zijn bij de regels en routines die in de school zijn
ontwikkeld.
In ons pedagogisch klimaat laten wij onze katholieke identiteit doorklinken:
We gaan met elkaar om vanuit veiligheid en vertrouwen.
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6.

Ons personeel

Ons onderwijs staat of valt bij kwalitatief goed en kwantitatief voldoende personeel. Op beide
terreinen spannen wij ons in. Daarbij hebben wij ook oog voor de wijze van personeelsinzet en de
personeelszorg.

Goed personeel - de basis
Ons personeel moet in staat zijn om de doelen uit voorgaande hoofdstukken - de basis en onze
ambities - te realiseren. Dit vraagt om professionele ruimte zoals bedoeld in het professioneel
statuut en beschreven in dit schoolplan. Ook het voortdurend ontwikkelen van nieuwe kwaliteiten
maakt hier onderdeel van uit.
Schoolspecifiek: Hoe doen we dat?
De ontwikkeling van onze medewerkers vinden wij erg belangrijk. Ze zijn eigenaar van hun eigen
ontwikkel- en leerproces. Zij willen zich voortdurend professionaliseren en het leren van en met
elkaar staat centraal.
Wij kennen drie niveaus van een professional:
- Starter: Een start heeft een vast coach en begeleiding op maat. Hij is gericht op zijn eigen
groep.
- Ervaren: Een ervaren leraar is vakbekwaam en deelt zijn bijdrage op bouw- en schoolniveau.
- Vakbekwaam: Een vakbekwame leraar kan zich verder ontwikkelen tot excellente leraar of
specialist. De leraar in deze fase is master geschoold en levert een school overstijgende
bijdrage aan KPOA.
Ondersteunend aan het loopbaanbeleid is een adaptieve gesprekkencyclus. Elke twee jaar worden
minimaal een ambitie-, functionerings- en beoordelingsgesprek gevoerd. Tijdens deze cyclus maken
wij afspraken over professionalisering, taak- en functiedifferentiatie en mobiliteit. Daarbij wegen wij
steeds wat de leerlingen nodig hebben en wat individuele teamleden aan (loopbaan)wensen
hebben.
Onze ambities:
Op basis van de onderwijsbehoeften van onze leerlingen zullen wij ons de komende jaren specifiek
moeten gaan richten op teamleden met kwaliteiten op het gebied van het jonge kind, ervaring met
het vakoverstijgend werken om toekomstgericht onderwijsvorm te geven en experts in de
bovenbouw. We zullen kijken of de expertise binnen ons eigen onderwijs te ontwikkelen is of dat
we bij het aanstellen van nieuw personeel deze kwaliteiten een pré is.

Voldoende personeel - de basis
De onderwijsarbeidsmarkt staat momenteel onder druk. Het wordt steeds lastiger om personeel te
vinden en te behouden.
Als school spelen wij een cruciale rol in het binden en boeien van onze (nieuwe) collega’s.
Schoolspecifiek: Hoe doen we dat?
Wij vinden goed werkgeverschap erg belangrijk. Dat begint met het bieden van een fijne werkplek.
Want trotse medewerkers zijn de ambassadeurs van onze school. Wij creëren met elkaar een
professionele cultuur en een goede werkplek. Medewerkers voelen zich betrokken en willen met
elkaar het verschil maken. Ze komen dagelijks met veel plezier naar school om daar met hart en ziel
les te geven aan de leerlingen die aan het begin staan van een leven lang leren. We stralen dat uit en
laten zien aan de buitenwereld dat wij het Caecilia-DNA bezitten. Hiervoor hebben wij verschillende
kenmerken omschreven (zie hoofdstuk 1: het Team). Voor de schoolleiding is het belangrijk om
hiervoor de voorwaarde te creëren. Wij doen dat door de werkdruk in de school te verlagen
waardoor de leraar de ruimte krijgt om haar vakmanschap te ontwikkelen. Daardoor kan de leraar
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zoveel mogelijk tijd besteden aan haar primaire taak. Een leraar op de Caeciliaschool heeft in basis
een baan zonder schooltaken. De focus ligt op het verzorgen van didactisch goede lessen en het
verdiepen van het vakmanschap van de leraar. Dit doen wij individueel en in gezamenlijkheid met
het team. Daarnaast worden de leraren gedurende het schooljaar gemiddeld negen schooldagen
vervangen om extra werkzaamheden voor zijn/haar klas op te pakken. Hierdoor ontstaat letterlijk
lucht en ruimte. Dat doen wij door de werkdrukmiddelen hiervoor in te zetten. Om voldoende
personeel te behouden is het belangrijk om ons huidige personeel te boeien om zich aan onze
school te blijven verbinden. De afgelopen jaren is gebleken dat niet elke leraar bij ons op school kan
werken. Het is een dynamische school met een diverse populatie. Dit vraagt om een bepaalde
aanpak en mentaliteit.
Onze ambities
Wij zorgen dat we ruim een half jaar van tevoren ons formatieplaatje in beeld hebben waardoor we
op tijd kunnen zoeken naar potentiele kandidaten. Tevens zorgen wij ervoor dat als we extern
moeten werven dat wij een pakkende en uitdagende vacature opstellen.
De komende jaren hebben wij sowieso de volgende vacatures:
- Arrangement gedrag stopt vanuit het samenwerkingsverband. Per jan 2020 zelf 1 dag opnemen in
de begroting
- Elk schooljaar een instroomgroep in november of maart
- Vanaf sept 2020 inzet werkdrukmiddelen vergroten door bijv. 2 dagen een leerkracht en 3 dagen
een onderwijsassistent extra aan te stellen.
- Vanaf sept 2020 specialisten structuur met 2 dagen uitbreiden.
- vanaf sept 2021 de groep 7/8 splitsen (nu groep 4/5)

Personeelsinzet - de basis
Bij de personeelsinzet zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor de totstandkoming van een goed
werkverdelingsplan.
Schoolspecifiek: Hoe doen we dat?
Het is belangrijk dat medewerkers uitdaging hebben in hun werk, het krijgen van vertrouwen, ruimte
en eigen verantwoordelijkheid voor de persoonlijke ontwikkeling is voorwaardelijk. Daarbij moeten
ze het gevoel hebben dat hun inspanningen doeltreffend zijn. Kent Penterson (Building collaborative
cultures) vindt dat onder andere doeltreffendheid de basis vormt van het beeld van leraren dat ze
verandering kunnen bewerkstelligen in hun school. Ze moeten een gewaardeerd en cruciaal
onderdeel van de beleidsbepalende mechanismen van de school vormen. Bij het inrichten van de
personele inzet zijn dit belangrijke aspecten die wij meenemen. De schoolleiding zal in gesprek gaan
met de individuele medewerkers om te kijken waar de uitdaging ligt en welke plek in de organisatie
daarbij passend is. Vervolgens zal er een werkverdelingsplan worden opgesteld waarin alle
medewerkers een plekje hebben binnen de organisatie.

Personeelszorg - de basis
Onze personeelszorg is erop gericht om het onderwijs aan de leerlingen zo goed mogelijk te
continueren. Wij verwachten van elkaar als teamleden dat wij met elkaar de voorwaarden scheppen
om gezond en met plezier naar het werk te gaan. Wanneer we onverhoopt ziek worden, zorgen wij
ervoor dat invallende collega’s gemakkelijk in staat zijn de werkzaamheden tijdelijk over te nemen.
Daarnaast zetten wij er ons voor in om zo snel mogelijk weer in staat te zijn werkzaamheden op te
pakken, zodat leerlingen daar zo min mogelijk hinder van ondervinden.
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Schoolspecifiek: Hoe doen we dat?
Het ziekteverzuim op onze school ligt onder het gemiddelde van de stichting. Dit heeft er mee te
maken dat collega’s het fijn vinden op school en daarom sneller een stapje harder lopen of langer op
school blijven wanneer zij zich niet lekker voelen. De tevredenheidspeiling uit mei 2018 laat dit
duidelijk zien. Als een medewerker zich ziekmeldt vertrouwen wij erop dat hij/zij dat doet met een
bewuste keuze. Zij melden zich ziek bij de schoolleiding. Deze regelt de vervanging of zorgt voor een
andere passende oplossing. Bij langdurige ziekte wordt de bedrijfsarts ingeschakeld. Tussentijds
hebben wij overleg hoe het ziektepatroon verloopt en wanneer de werkzaamheden weer hervat
kunnen worden.
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7.

Onze middelen: leermiddelen en leeromgeving

De basis
De ontwikkeling en het leren van leerlingen krijgt binnen onze school concreet vorm aan de hand
van leermiddelen in een rijk ingerichte leeromgeving.
Schoolspecifiek: Hoe doen we dat?
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich ontwikkelen in een passende en uitdagende
omgeving. We proberen kritisch te kijken naar wat wenselijk en nodig is. De afgelopen jaren hebben
wij bijvoorbeeld het leerplein aangepakt en zijn we in de onderbouw onze lokalen aan het inrichten
voor meer spelend en ontdekkend leren. We zorgen dat wij up-to-date blijven en ons aanpassen aan
wat de tijd van ons vraagt.
Onze ambities
Wij willen graag een ruimte creëren waar we met onze leerlingen fysiek met hun handen
kunnen werken. We willen daarom onderzoeken of wij onze zwarte speelzaal kunnen
ombouwen tot maakplaats. De maakplaats is speciaal ontwikkeld om leerlingen en
volwassenen hun creatieve en digitale vaardigheden te laten ontplooien. We willen hierbij
ondersteuning zoeken vanuit verschillende bedrijven.
We zullen geld reserveren voor de aanschaf van een nieuwe methode taal/ spelling en
Engels voor de groepen 4 t/m 8.
We gaan onderzoeken of een investering nodig is voor een methodiek voor het
vakoverstijgend werken om toekomstgericht onderwijsvorm te geven. Op dit moment doen
wij dat projectmatig en we willen dit in de komende jaren een vaste plek geven in ons
wekelijks handelen.
Om ons schoolplein goed in te zetten is het nodig om binnen 4 jaar te kijken naar mogelijke
veranderingen op het plein n.a.v. de wensen van eenieder.

Onze middelen: financiën
Zowel het verkrijgen als het besteden van onze financiële middelen zijn primair gericht op het
(kunnen) realiseren van onderwijsdoelen.
Baten - De basis
De inkomsten hangen grotendeels samen met het leerlingenaantal van onze school.
Inkomsten kunnen we voor een beperkt deel verwerven door andere financiers te benaderen.
Schoolspecifiek: Hoe doen we dat?
Wij zien dat de basisgeneratie iets stijgt waardoor wij de komende jaren meer leerlingen kunnen
verwachten. De komende jaren zullen de baten op grond van de ontwikkeling van de
leerlingenaantallen de komende jaren iets verhogen van 345 naar 365 over 4 jaar.
Tevens zien wij ook dat er veel verhuizingen zijn. Elk jaar stromen er gemiddeld 20 leerlingen uit
naar andere basisscholen en 20 leerlingen komen via verhuizingen weer bij ons binnen. We
proberen dit zo goed mogelijk in balans te houden. Helaas is de invloed hierop beperkt. Wel kunnen
wij de reputatie van de school hooghouden. We proberen dat te doen door goed te vertellen waar
wij voor staan en verbeeldingskracht daarbij te gebruiken. Wij doen dat door onze website,
nieuwsbrief en sociale mediakanalen up-to-date te houden. De beste reclame is mond-tot-mond.
Wij proberen onze school zo beschikbaar mogelijk te stellen voor verhuur. Door de samenwerking
met leerling\opvang organisatie Partou krijgen we een basisbedrag aan huur binnen. Tevens worden
onze ruimtes op bepaalde avonden en weekenddagen verhuurd. Denk hierbij aan musicalles, yoga
en de buurtkerk.
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Tevens zien wij dat wij op basis van ons voedingsgebied de komende jaren meer gelden ontvangen
vanuit de overheid. Dit zal toenemen met 30.000 euro. Tevens zullen de werkdrukmiddelen per
schooljaar worden verhoogd waardoor we nog beter in staat zijn om de focus tot het primaire
proces te behouden.
Lasten - De basis
De uitgaven van de school hangen grotendeels samen met de personeelsomvang. Grofweg 80% van
de lasten zijn personeelslasten. Als de leerlingenaantallen en daarmee de baten teruglopen zullen wij
moeten ingrijpen de formatieomvang. Dit betekent direct dat wij ons ook moeten gaan beperken in
onze ambities. Bij stijgende leerlingenaantallen ontstaat op termijn juist financiële ruimte, met de
mogelijkheid om meer ambities te kunnen realiseren.
Schoolspecifiek: Hoe doen we dat?
De komende jaren zullen de lasten op grond van het leerlingenaantal verhogen. Dit heeft te maken
met het aanstellen van meer personeel om alle groepen te kunnen bemensen. Echter zien wij ook
dat er bepaalde budgetten extra beschikbaar komen waardoor we de komende jaren positief
kunnen blijven begroten. Hierbij blijft het belangrijk om continu de keuze te maken wat is nodig en
wat is effectief.
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8.

Onze kwaliteitszorg: onderdeel van kwaliteitszorg binnen KPOA,
Kwaliteitscultuur, verantwoording en dialoog

KPOA kent een cyclisch stelsel voor kwaliteitszorg, gebaseerd op het INK-model.

Onze kwaliteitszorg maakt deel uit van dit grotere geheel.
Ons schoolplan maakt deel uit van het dynamisch koersplan van alle KPOA-scholen. Ons schoolplan
geeft vervolgens richting aan onze leerplannen op groepsniveau. Daar waar onze schoolleider erop
toeziet dat de kwaliteit van het onderwijs in de groepen zich ontwikkelt, ziet het bestuur erop toe
dat de schoolleiders hun werk goed doen. En steeds gericht op het verbeteren van het dagelijks
werken met leerlingen in de groep: het primaire proces.
Zo bouwen we binnen KPOA een kwaliteitscultuur waarin professionele ontwikkeling en
professionele verantwoording van kwaliteit van onderwijs centraal staan.

Op deze manier ontstaat er op alle niveaus binnen de stichting leiderschap en eigenaarschap voor
het voortdurend verbeteren van ons onderwijs.
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Leiderschap van leerkrachten - De basis
Op het niveau van de groep ligt het leiderschap van onze kwaliteitszorg bij onze leerkrachten.
Schoolspecifiek: Hoe doen we dat?
Wanneer wij het hebben over leiderschap van de leraren gaat het over de inzet van eenieder om de
zijn/ haar kennis van het leren en het lesgeven te willen verdiepen. We noemen dat persoonlijk
leiderschap. Vragen die we daarbij stellen zijn: Hoe kom jij in beweging, welke stappen zet jij uit
jezelf? Hoe stel jij je eigen gedrag bij, zodat het effect heeft op de organisatie? Kortom hoe geef je
leiding aan jezelf?
Op groepsniveau is de leraar de regisseur van het onderwijs in de groep en verantwoordelijk voor de
kwaliteitszorg. Kwaliteit hangt dan ook samen met wat de leraar in de klas doet. Kwaliteit is geen op
zichzelf staand iets. Het ontstaat doordat de leraar een effect, een opbrengst of resultaat realiseert.
Als we tevreden zijn over de opbrengst, is er kwaliteit tot stand gebracht. De kernvraag is dan:
“wanneer zijn we tevreden?” Kwaliteit is een relatief begrip. Het wordt bepaald in samenhang met
de specifieke omstandigheden op onze school. Kwaliteit is zeker geen vrijblijvend begrip. Het wordt
in overleg bepaald door professionele leraren, en is daarmee een belangrijke leidraad voor het
functioneren van iedere betrokkene in onze school.
Wij werken volgens een cyclisch kwaliteitssysteem. Hierin staan kwaliteitskaarten centraal waarop
helder geformuleerd staat wat de doelstelling is, welke verantwoordelijkheid eenieder draagt en op
welke wijze het doel wordt geëvalueerd. Het systeem is zo opgebouwd dat het concreet, levend en
inzichtelijk is voor het schoolteam.
Een van de speerpunten van de Canadese socioloog Michael Fullan (die in meerdere landen
succesvolle onderwijsvernieuwingen heeft doorgevoerd) is: Leraren moeten resultaatgericht zijn en
evalueren wat goed is en wat beter kan. Op basis daarvan kunnen zij hun onderwijs aanpassen. Dit
vermogen om te veranderen en verbeteren moet vergroot worden. De focus op resultaat zorgt voor
een verhoging van de leeropbrengsten.
Wij zien leerresultaten niet alleen als kwaliteitsmeting achteraf, maar juist ook als uitgangspunt van
handelen om ons lesgeven en onderwijs continu te verbeteren. Bij elke interventie wordt afgewogen
en gemeten wat het (beoogde) effect op het leerrendement is.
Naast het handelingsgericht werken in de klas, waarmee we de kwaliteit van het onderwijs en de
begeleiding voor alle leerlingen willen verbeteren, hanteren we een kwaliteitszorgsysteem waarbij de
opbrengsten van de methode gebonden toetsen en de Cito-toetsen in kaart worden gebracht. Naar
aanleiding van de resultaten gaan de leraren met elkaar in gesprek om kritisch te kijken naar het
onderwijs dat gegeven is en stellen actiepunten op om aan te werken. Daarnaast wordt ook gekeken
naar resultaten van vorige jaren om zo het onderwijs dat wordt gegeven te verbeteren.
Naast haar primaire rol heeft de leraar ook een rol als actieve collega. Dan overstijgt de leraar haar
eigen klassenpraktijk en heeft het betrekking op het meenemen van collega’s in innovatie en
verbetering. We hebben hier over leiderschap van leraren op schoolniveau.
Onze leraren geven samen met de schoolleiding vorm aan het onderwijs op onze school. Wij
stimuleren de professionele ruimte van de leraren om initiatieven te tonen of het voortouw te
nemen in onderwijskundige ontwikkelingen. Wij zijn met elkaar in beweging en zoeken naar kansen
om ons onderwijs te verbeteren. De mate waarin leraren in staat zijn om invloed uit te oefenen op
andere collega’s om de leerresultaten te verbeteren laat zien hoe zij hun leiderschap inzetten.
Uit onderzoek van Eric Verbiest blijkt dat ‘samen leren een groter succes is dan alleen leren’. Een
professionele leergemeenschap is niet zomaar gerealiseerd. Bij ons op school werken we met PLG’s
voor een bepaald vakgebied of onderwijskundige ontwikkeling. We merken dat de mensen steeds
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meer intrinsiek gemotiveerd zijn om met elkaar, hetzij binnen een kwaliteitsgroep, te werken aan
kwaliteitsverbetering. Zij stimuleren elkaar om gebruik te maken van onderzoek en literatuur.
Bovenstaande vertaalt zich naar de volgende ambities:
We bevragen elkaar kritisch en onderbouwd.
We kunnen duidelijk aangeven wat onze groep nodig heeft en wijzelf nodig hebben om tot
optimale ontwikkeling te komen (waarbij minimaal de basiskwaliteit op orde is)
Wij delen kennis met elkaar en willen kennis met elkaar ontwikkelen.
Wij nemen onze verantwoordelijkheid en leggen deze ook af.
Wij zijn intrinsiek gemotiveerd, hebben plezier in ons werk en willen dat voortdurend
verbeteren en vernieuwen.

Leiderschap van de schoolleider - De basis
Op het niveau van de school ligt het leiderschap van onze kwaliteitszorg bij onze schoolleider.
Schoolspecifiek: Hoe doen we dat?
De samenleving verandert. Nieuwe ontwikkelingen en nieuwe generaties laten hun voetafdruk
achter. We zijn autonomer, zelfbewuster en nemen niet langer als vanzelfsprekend iets van anderen
aan. We willen meer leider en minder volgeling zijn. (Bron; Passend leiderschap, elke school de beste
baas). De positie van de school wordt belangrijker en vanuit de overheid en externe instanties
ontstaat er steeds meer druk om voor hen belangrijke onderwerpen tijdens de onderwijstijd aan bod
te laten komen. Voor de school hebben deze ontwikkelingen een grote betekenis. De schoolleiding
die wordt gevormd door de schoolleider en de teamleider dient de school in deze tijd richting te
geven.
Aan de schoolleiding de taak om deze nieuwe rol te pakken. We dienen ondernemend te zijn, gericht
op onze omgeving. We moeten kansen zien en deze binnen onze school verzilveren. We hebben de
taak om als manager de school financieel gezond te houden en aan de wettelijke eisen te voldoen.
We zullen adaptief op onze omgeving moeten reageren en een sociaal anker zijn in de omgeving. Het
is aan ons om ons goed te positioneren. En dit alles om zorg te dragen voor de kwaliteit van ons
onderwijs, het richting geven aan het onderwijskundig beleid op school.
Schoolleiderschap heeft een enorme invloed op de prestaties van leerlingen (Marzano, 2013).
Daarom ligt de focus van de schoolleiding op onderwijskundig leiderschap. Dit houdt in dat het
streven van de schoolleiding is om veel tijd te besteden aan het primair proces. We zijn veel op de in
de groepen aanwezig en samen met de leraren nemen wij het onderwijs onder de loep.
Als schoolleiding is het belangrijk om voorbeeldgedrag te vertonen. We laten door ons eigen gedrag
zien wat we graag in onze school willen ontwikkelen. We stralen hoop, enthousiasme en energie uit.
We hebben vertrouwen in de mensen, spreken hoge verwachtingen uit. We kunnen inspireren,
hebben lol in ons werk en nemen de regie in handen. Een open manier van communiceren is hierbij
essentieel. Daarbij staat je kwetsbaar op durven stellen, zelf willen leren, open staan voor feedback
en weerstanden centraal. We coachen de leraren op weg naar goed onderwijs, voeren
werkgesprekken en geven complimenten en bovenal vieren we successen!
Om onze eigen kwaliteiten als leidinggevende te waarborgen stellen wij allemaal een persoonlijk
ontwikkelplan op en bezoeken wij regelmatig scholingsbijeenkomsten en/of congressen.
Bovenstaande vertaalt zich naar de volgende kernkwaliteiten:
- De schoolleiding is richtinggevend.
- De schoolleiding stelt zich nieuwsgierig op en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
- De schoolleiding is ondernemend en weet kansen te verzilveren binnen de school.
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-

De schoolleiding weet de school financieel gezond te houden.
De schoolleiding richt zich op onderwijskundig leiderschap.
De schoolleiding laat voorbeeldgedrag zien.
De schoolleiding communiceert op een open manier.
De schoolleiding heeft vertrouwen in haar teamleden en spreekt hoge verwachtingen uit.

Leiderschap van het college van bestuur - De basis
Op het niveau van de stichting ligt het leiderschap van onze kwaliteitszorg bij het college van bestuur.
Het college van bestuur richt zich erop dat schoolleiders de juiste dingen doen en zich ontwikkelen.
Hoe dragen wij hieraan bij?
Onze teamleden en onze schoolleider leveren een bijdrage aan de uitvoering van wettelijk
bestuurlijke taken door ondersteunende administratieve werkzaamheden, medezeggenschap, het
vervullen van wettelijke functies (bijv. interne contactpersoon) en deelname aan commissies (bijv.
klachtenadviescommissie, benoemingsadviescommissie). Dit krijgt op onze school vorm door…
Onze teamleden en onze schoolleider leveren een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van
collectief beleid door deelname aan…
Onze ambities
De komende jaren gaan wij met onze school participeren in een interne collegiale audit binnen KPOA
op het gebied van…
Daarnaast gaan wij de komende jaren participeren in een collegiaal bestuurlijke audit.

46
Caeciliaschool - Rossinistraat 1 - 3816 LZ Amersfoort
033-4790021 - caeciliaschool@kpoa.nl - www.caeciliaschool.nl

9.

Onze professionele leer- en veranderopgave

Om de basis op orde te houden en de geformuleerde ambities te kunnen realiseren, hebben we
samen met ouders en externe partners de volgende prioritering aangebracht:
Basis op orde houden en ambities realiseren
Sociale veiligheid waarbij elk kind gezien
wordt
Goed reken- en taalonderwijs. Uitstroom op
streefniveau
Spelend en ontdekkend leren bij het jonge
kind
Vakoverstijgend onderwijs om
toekomstgericht onderwijs vorm te geven
Leerlingen actief betrekken bij hun eigen
leerproces
Formatieve evaluatie met bijpassende
rapportage waarvan we de belangrijkste
resultaten delen met ouders.

1
2
3
4
5
6

Urgent
x

Noodzakelijk
x

x

x

Wenselijk

x
x
x
x

Het eerste jaar zullen wij ons focussen op:
1. Goed reken- en taalonderwijs
2. Spelend en ontdekkend leren bij het jonge kind
3. Vakoverstijgend onderwijs
Vervolgens stellen wij in juni 2020 – en daarna jaarlijks in juni - vast of de basis nog op orde is en
welke ambities gerealiseerd zijn, wat nog aandacht behoeft en welke nieuwe ambities wij zullen
oppakken. Daarbij zullen eerst de urgente, dan de noodzakelijke en tenslotte de wenselijke ambities
opgepakt worden.
Hoe realiseren wij onze professionele leer- en veranderopgave?
We houden de basis op orde en realiseren onze ambities door:
1.

Bekwaamheid ontwikkelen
In onze school krijgen leerkrachten ruimte om te groeien via scholing en (in)formele
netwerken.

2.

Goede praktijken behouden
In onze schoolhouden we vast aan goede onderwijspraktijken: wat werkt hoeft niet anders!
Soms is de basis op orde maar moeten we deze praktijken wel toegankelijk maken voor
nieuwe collega’s (bijv. beschrijving werkwijze, opfriscursus, begeleiding starters).

3.

Onderwijspraktijken verbeteren
In onze school zijn er ook onderwijspraktijken die beter uitgevoerd kunnen worden op basis
van wetenschappelijke kennis en ervaringskennis.

4.

Onderwijspraktijken vernieuwen
In onze school zijn er daarnaast onderwijspraktijken die op een andere manier aangepakt
moeten worden om betere resultaten te boeken.
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Bekwaamheid ontwikkelen
Onze teamleden zijn intern gemotiveerd om hun bekwaamheid op peil te houden. De komende jaren
gaan zij daartoe via de KPOA academie scholingen volgen. Zullen wij teamscholingen organiseren en
nemen leerkrachten deel aan bovenschoolse netwerken.
Goede praktijken behouden
Om onze kwaliteit te waarborgen en verder door te ontwikkelen zijn we bezig om kwaliteitskaarten
te maken van onze doelstellingen, ambities en draaiboeken. Zo hebben wij precies in beeld waar
onze ontwikkelpunten zitten en waar wij al voldoen aan onze eigen norm. De komende 4 jaar worden
de kwaliteitskaarten aangevuld, doorontwikkeld en in praktijk gebracht.
Onderwijspraktijken verbeteren
Wij zijn ervan overtuigd dat onze school, wanneer leraren zich optimaal kunnen ontwikkelen en
waar zij de ruimte krijgen om hun vakmanschap te ontplooien een verschil kunnen maken voor onze
leerlingen.
Wij doen dat door samen ons onderwijspraktijk onder de loep te nemen en in gezamenlijkheid te
schaven en te schuren naar goed onderwijs. Het is een proces waarbij iedereen zich
verantwoordelijk voelt en betrokken is bij de ontwikkeling van de kennis en kunde van het team.
Ons vakmanschap vergroten wij door: Collegiale consultaties, bord- en ontwikkelsessies,
gezamenlijk literatuur lezen, beeldbegeleiding, vormen van co-teaching, deelnemen aan PLG’s en
netwerken.
Op groepsniveau is de leraar in staat om door handelingsgericht te werken doelen voor haar groep
en zichzelf vast te stellen. Daarbij vindt een intensieve samenwerking plaats met de intern
begeleiders.
Op schoolniveau stellen we in gezamenlijkheid met elkaar vast wat onze speerpunten zijn en hoe wij
deze acties in de school vormgeven. De intern begeleiders en schoolleiding zullen hiervoor
initiatieven nemen omdat zij een schoolbreed beeld hebben.
In de gesprekkencyclus met elke individuele medewerker staan we stil bij de ontwikkeling van ons
vakmanschap en maken we verdere afspraken.
Op basis van de leeropbrengsten en de bevinding uit de huidige gesprekkencyclus gaan wij ons de
komende jaren in de onderwijs op het geven van goed reken en taalonderwijs, vakoverstijgend
onderwijs en het spelend en ontdekkend leren voor het jonge kind.
Onderwijspraktijken vernieuwen
Om onze onderwijspraktijken te verbeteren zullen wij sommige onderwerpen ook echt gaan
vernieuwen. Zo gaan wij op zoeken naar een nieuwe methode voor: taal/spelling, Engels,
vakoverstijgend werken (WO) en willen wij een maakplaats creëren om hierin meer handelend te
kunnen leren.
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10.

Plan van aanpak en begroting te realiseren ambities

Het realiseren van ambities vraagt vaak meer tijd dan je denkt, maar soms komen zaken ook in een stroomversnelling. Dit betekent dat wij nu niet voor vier
jaar vastleggen wanneer we welke ambitie realiseren. We kunnen wel een globale planning en begroting van activiteiten maken. Daarnaast hebben we een
concrete uitwerking gemaakt voor het eerste jaar van de planperiode.

Onderwijsdoelen,
inhouden en
resultaten

Ambitie: wat?

Wie?

Thematisch werken

4 t/m 8

Realisatie
datum?
2019

Doorgaande lijn: Close reading
Rekenen groep 1/2
Gezonde voeding
Rekenen, bijhouden/borgen kennis en didactiek
Leerling arena’s
Nieuwe methode taal/spelling
Verbeterplan woordenschat
Voldoende kennis rekendidactiek/rekentaal
Maakplaats
Leerlingen actieve rol leerproces
Bordsessies met leerlingen
Nieuwe methode Engels
Doorgaande lijn handschrift ontwikkeling
Leerlijn, mond/schriftelijke taal en taalbeschouwing
Integraal levensbeschouwelijk onderwijs
Goed schoolplein
Samenwerking versterken sportverenigingen
Doorgaande lijn kunstzinnige oriëntatie
2x in de week een structurele gymles
Conclusie verbonden of los handschrift
Leerlingen actieve rol op de samenleving

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

2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2022
2022

Activiteitenkosten
(o.a. scholing)

Afschrijvingskosten
materiële investeringen
15.000

1500
3000 Subsidie

1500
1000

20.000

2000

30.000

1000
2000

5000
1000

10.000

5000
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Pedagogisch,
didactisch en
organisatorisch
handelen

Zicht op
ontwikkeling

(extra)
ondersteuning

Samenwerking

Toetsing, afsluiting
en vervolgsucces
Schoolklimaat:
veiligheid

Geven goede didactische instructie

1 t/m 8

2019

Leraren maken leerlijnen eigen
Coöperatieve werkvormen inzet vergroten
Elkaars talenten beter inzetten
Ouderportaal parnassys
Formatieve evaluatie
Centrale eindtoets resultaten boven landelijke
ondergrens
Lkr stellen juiste vragen voor zicht op ontw.
Tussenresultaten op niveau
CITO-toetsen rekenen/ taal op landelijk niveau
Sociale vaardigheden op niveau en onder controle
Kwaliteitskaarten van alle onderdelen af
Startgesprek door ontwikkelen

1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
8

2020
2021
2021
2022
2021
2020

1 t/m 8
1 t/m 8
3 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8

2020
2020
2021
2021
2022
2019

Goede samenwerking ketenpartners
Ondervangen lichte interventies
Vergroten ouderbetrokkenheid

IB
IB
1 t/m 8

2021
2020
continu

Inzetten talenten ouders
Ouderbetrokkenheid vanuit thuis
Eenduidige manier van communiceren
Adviesprocedure perfectioneren

1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
7 t/m 8

2021
2022
2022
continu

Systematisch volgen resultaten vervolgonderwijs
Invullen incidenten registratie

7t/m 8
1 t/m 8

continu
continu

Behouden vignet gezonde school, sociale veiligheid

1 t/m 8

2020

2000
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Schoolklimaat:
pedagogisch klimaat
Personeel

Middelen

Continueren school eigen aanpak

1 t/m 8

continu

Feedback geven en ontvangen

1 t/m 8

Continu

Zelf bekostigen Gedragsspecialist
Instroomgroep
Specialisten structuur uitbreiden
Uitbreiden werkdrukmiddelen
Splitsen groep 7/8 ( nu 4/5)
Starten instroomgroep
Zie hierboven.

1 t/m 8
1
1 t/m 8
1 t/m 8
7/8
1

Jan 2020
Maart
Aug 2020
Elk jaar
Aug 2021
Elk jaar nov of feb

10.000
30.000
20.000
20.000
60.000
30 of 50.000
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In het schooljaar 2019-2020 gaan we ons richten op:
Ambitie: wat?
Onderwijsdoelen,
inhouden en resultaten

Pedagogisch, didactisch en
organisatorisch handelen
Zicht op ontwikkeling
(extra) ondersteuning
Samenwerking
Toetsing, afsluiting en
vervolgsucces
Schoolklimaat: veiligheid
Schoolklimaat:
pedagogisch klimaat
Personeel

Thematisch werken
Doorgaande lijn: Close reading
Rekenen groep 1/2
Gezonde voeding
Rekenen, bijhouden/borgen kennis en didactiek
Leerling arena’s
Geven goede didactische instructie

Wie?
Alle collega’s 4
t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 2
1 t/m 8
1 t/m 8
5 t/m 8
1 t/m 8

Realisatie
datum?
Okt 2019
Okt 2019
Dec 2019
Okt 2019
2019
2019
Dec 2019

Centrale eindtoets resultaten boven landelijke
ondergrens
Startgesprek door ontwikkelen
Vergroten ouderbetrokkenheid

8

Apr 2020

1 t/m 8
1 t/m 8

Sept 2019
continu

Adviesprocedure perfectioneren

7 t/m 8

continu

Systematisch volgen resultaten vervolgonderwijs
Invullen incidenten registratie

7 t/m 8
1 t/m 8

continu
continu

Continueren school eigen aanpak

1 t/m 8

continu

Feedback geven en ontvangen

1 t/m 8

continu

Activiteitenkosten
(o.a. scholing)

Afschrijvingskosten
materiële investeringen
15.000

1500
3000 Subsidie

Zelf bekostigen Gedragsspecialist
1 t/m 8
Jan 2020
10.000
Instroomgroep
1
Maart
30.000
Middelen
Zie onderwijs
In juni 2020 stellen wij vast hoever we zijn met de realisatie van deze ambities en wat onze vervolgstappen zijn in onze professionele leer- en
veranderopgave. Vervolgens stellen wij jaarlijks in juni vast of de basis nog op orde is en welke ambities gerealiseerd zijn, wat nog aandacht behoeft en
welke nieuwe ambities wij zullen oppakken. Daarbij zullen eerst de urgente, dan de noodzakelijke en tenslotte de wenselijke ambities opgepakt worden.
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