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 Strategie & beleid 

 

Welke acties m.b.t. onderwijs/ 

leerlingen? 

 Mede-eigenaarschap van leerlingen en groep 

 Educatief partnerschap en participatie van 
ouders 

 Ouders informeren over de ontwikkelingen in 
het leerproces van hun kind 

  

 Vaardigheden in de 21ste eeuw 

 Uitdagend en zelf ontdekkend onderwijs 

 Doorgaande lijn 

 Invoeren nieuwe rekenmethode 

 Doorlopende structuur in school (schoolregels 
en afspraken) 

 ICT: leerlingen zijn voorbereid op een digitale 
wereld. 

 Groepsvergaderingen over regels, welzijn, 
doelen 

 
 

Welke doelen willen we realiseren 

m.b.t. organisatie/middelen? 

 Opbrengsten die passen bij de populatie 

 Zittenblijven naar ?? % terugbrengen 

 Audits uitvoeren 

 HRM Beleid: SOR contract met SMART KPI’s 
betreffende opbrengsten (cognitief en Soc.-
em.) 

 Planmatige begeleiding startende 
leerkrachten 

 Wij zorgen aan het eind van ht jaar voor 
een sluitende begroting.  

 In elke unit zijn minstens 10 lap tops 
aanwezig. 

 Goed werkende hard- en software 

 Registratie toetsen in Eduscope 

 Rapportcijfers en rapporten genereren in 
Eduscope 

 

Welke acties m.b.t. medewerkers? 

 

 Competentie-ontwikkeling om het vakmanschap 
te verbeteren/versterken. 

 Maatjes leren en kijken bij elkaar. 

 Collegiale consultatie 

 Verder opleiden leerkrachten analyseren 
CITO/LOVS en het maken van gerichte plannen 
met doelen en tussendoelen op basis van de 
analyse (Data, duiden, doelen en doen) 
Tevens Staal, Kurzweil Nieuwsbegrip en leefstijl. 

 Opleiden leerkrachten toepassen ADI-model 
evalueren en borgen 

 leerkrachten beheersen in alle gevallen het ADI-
model toe 
 

 

Welke doelen willen we 

realiseren m.b.t. 

medewerkers? 

 Competentie-ontwikkeling/ 
vakman-schap. Leerkrachten 
beheersen alle facetten die 
nodig zijn om goed onderwijs te 
verzorgen en realiseren 
opbrengsten die boven het 
landelijk cito gemiddelde liggen. 

 leerkrachten analyseren 
CITO/LOVS en maken op basis 
hiervan gerichte plannen met 
doelen en tussendoelen (Data, 
duiden, doelen en doen) 

 organiseren van feedback 

 meer gericht op doel 

 

Waar staan we echt voor?  

 

Waar mag je van ons verwachten? 

 
We zijn respectvol, gestructureerd en gericht op 

kwaliteit en resultaat. Wij kijken naar data op school-, 

groeps-, en kindniveau en streven ernaar om de 

resultaten te verbeteren. Wij dagen alle kinderen uit om 

het maximale uit zichzelf te halen. Wij bieden een veilige 

plek, waar kinderen zich ontwikkelen, graag zijn en zich 

thuis voelen. 

 

Verbeteren & vernieuwen 

Acties in organisatie Resultaat 

 

 

Welke doelen willen we 

realiseren m.b.t. 

onderwijs/leerlingen? 

 Cito boven landelijk gemiddelde 

 Het kind is in staat om individuele- 
en groepsdoelen te stellen 

 3 x per jaar kindgesprekken(groep 
3-8) 

 2 x per jaar oudergesprekken 
(groep 1-8) 

 Onze identiteit is op groepsniveau 
zichtbaar in ons handelen (sociaal 
en cognitief) 

 Uitdagend, aantrekkelijk en zelf-
ontdekkend onderwijs bij kleuters, 
aansluiten bij de belevingswereld 
en samen met de psz. Groep ½ 
werkt in thema’s. 
Groep 4-5 crea carrousel Groep 6-8 
Zol 

 Doorgaande lijn vve-po-vo (IKC) 

 

 

Wat gaan we in onze cultuur 
versterken? 

 Open sfeer, veiligheid en 

samenwerking 

 Kennis delen en benutten 

 Enthousiasme en ambitie 

 Duidelijkheid, structuur 

 Kinderen motiveren 

 PDSA in zijn geheel 

uitvoeren 

 

 

Externe ontwikkelingen: 

Om onze resultaten te 

bereiken houden we 

rekening met de volgende 

landelijke en regionale 

ontwikkelingen: 

 21
e
 eeuwse 

vaardigheden 

 Persoonsvorming 

 Doorgaande lijn (2-

16 jaar) 

 Krimp in de regio 

 Opbrengstgericht 

werken 

 Betrokkenheid 

ouders 

 Passend Onderwijs 

 
 

Wat laten we achter ons uit onze 
cultuur?  
 

 Onduidelijke communicatie 

 Beslissingen uitstellen 

 Teveel tegelijk willen 

 Ineffectief vergaderen 
 

 

 

Wat bieden we leerlingen en ouders? 
 

Wij streven naar een gestructureerde omgeving die 
veilig voelt en waarin de leerling zich optimaal kan 
ontwikkelen.  Ook streven wij ernaar dat de leerling de 
begeleiding krijgt die hij nodig heeft en we stimuleren 
de leerling  daarbij. Wij communiceren met respect voor 
elkaar. We helpen  bij het ontwikkelen van een reëel 
zelfbeeld en betrekken de leerlingen bij hun eigen 
leerproces, zodat ze leren om eigen realistische doelen 
te stellen. 

Wij communiceren duidelijk en respectvol met ouders 

en samen met hen dragen wij zorg voor de ontwikkeling 

van hun kind. . Al onze kennis en ervaring, en die van de 

ouders, zetten we hierbij in. 

 

Wat zijn onze verbeter-

punten? 

 Ontwikkeling één 
gezamenlijke onderwijsvisie  

 Onderwijsresultaten/ 
oordeel inspectie 

 Saamhorigheid en onderling 
vertrouwen 

 Teamstructuur en 
taakbeleid  

 Financiën 

 ICT infrastructuur hapert 

 Interne en externe 
Communicatie 

  

 

 

Wij zien en horen ieder kind. Wij staan voor een veilige  

schoolomgeving. 

Wij hebben hoge, reële  verwachtingen van leerlingen 

waarover we eerlijk met alle betrokkenen communiceren. 

Wij vinden het belangrijk om goed aan te kunnen sluiten bij 

de onderwijsbehoeften van elk kind en dit georganiseerd te 

krijgen binnen een schooldag. Op onze school bieden wij 

onderwijs op maat. Wij spreken elkaar aan op gedrag en 

respecteren verschillen tussen kinderen en collega’s. 

Welke acties m.b.t. organisatie/ 

middelen? 

 Meerjarenbegroting opstellen 

 Instellen projectgroep ICT (soft- en hardware) 

 Vaardigheden in de 21ste eeuw, datamuur, 
zelfstandig werken 

 Jaarlijks acties bepalen om de gewenste 
resultaten te behalen en beleid te 
ontwikkelen. Kennis en inzet van het hele team 
wordt hierbij betrokken 

 MT bewaakt het totale proces, de interne 
communicatie, samen werken en samen leren 

 Jaaragenda, studiedagen en overlegstructuur 
richten zich op het werken aan verbeteringen,, 
afstemming en communicatie, besluitvorming 
en competentie-ontwikkeling. 

 Jaarlijks toets kalender maken 

 Ontwikkelen SOR-contract 

 Borgen van (werk)afspraken 

 Jaarlijks evalueren van methodes 

 Benodigde materiaal moet aanwezig zijn. 

 Datamuur zelfstandig werken. 

Hoe kijken we naar leerlingen en ouders? 
Kinderen willen zich ontwikkelen. Wij dagen ieder kind 

hiertoe uit en bieden daarbij veiligheid en structuur.  Op 

onze school zijn kinderen mede-eigenaar van hun eigen 

leerproces. Eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid 

en samenwerken zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.  

Ouders zijn voor ons de opvoeders en een bron van 

informatie. Wij werken met ouders/verzorgers samen op 

basis van wederzijds respect en gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid. We vinden het belangrijk van ieder 

kind, samen met de ouders/verzorgers stimulerende en  

belemmerende factoren in beeld te brengen en ons 

onderwijsaanbod en begeleiding daarop af te stemmen.  

Wij informeren ouders/verzorgers over schoolse zaken 

en houden ouders op de hoogte van de ontwikkelingen 

van hun kind. 

 

Wat is onze unieke kracht? 
 

Wij zien en horen ieder kind. Vanuit een positieve 

benadering maken we kinderen bewust van hun eigen 

leerproces. We maken de resultaten zichtbaar in de klas 

(data muur). Leerlingen bespreken de resultaten met 

elkaar. Wij bieden gedifferentieerd onderwijs en maken 

gebruik van elkaars kwaliteiten. Wij zorgen voor een 
veilige omgeving waarin ieder kind het beste uit zichzelf 

kan halen. Wij betrekken ouders bij de ontwikkelingen 
van hun kind. Kinderen van onze school hebben goede 

sociale vaardigheden en kunnen zich goed presenteren. 

Ook besteden wij veel aandacht aan de sociale en 

emotionele groei 

Hoe willen we dat onze leerlingen de 

school verlaten? 

 
Kinderen die onze school verlaten hebben een reëel 

beeld van hun eigen mogelijkheden en hebben hoge 

opbrengsten passend bij hun niveau. Zij zijn trots op 

zichzelf omdat ze optimaal hun eigen kwaliteiten 

hebben ontwikkeld en eigenaar zijn geworden van hun 

eigen leren. De kinderen zijn klaar voor een volgende 

stap. 


