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VOORWOORD 
 
Doel en opzet van het schoolplan  
Dit schoolplan is het beleidsdocument waarin we aangeven welke keuzen we voor de schoolperiode 
2016-2020 op deze school hebben gemaakt.  
Het is opgesteld binnen de kaders van de wet op het Primair Onderwijs en het strategisch beleidsplan 
van ons bestuur.  
 
Het schoolplan geeft aan het bestuur, de ouders en het team duidelijkheid over wat we willen bereiken 
met het onderwijs op onze school en hoe we dat in de praktijk vorm zullen geven. In dit schoolplan 
geven wij aan: 
 
o wat onze missie en visie is; 
o wat we nu goed doen en wat verbeterd kan worden; 
o hoe we in 2020 willen werken; 
o wat nodig is om dat te kunnen realiseren. 
 
 

Totstandkoming  
Op basis van de volgende gegevens heeft het team onder leiding van de directie gewerkt aan de 
totstandkoming van dit schoolplan:  

o inspectierapporten  
o tevredenheidmeting ouders, leerlingen, medewerkers 
o jaarlijkse evaluaties van de jaarplannen  
o overzichten van de leerresultaten op basis van methodeonafhankelijke toetsen  
o gesprekken met extern betrokkenen 
 

 
 

Vaststelling  
Het schoolplan is vastgesteld in de vergadering van het schoolteam d.d. 21 juni 2016. 
 
De Medezeggenschapsraad van de school heeft ingestemd met het schoolplan d.d. … 
 
Voor akkoord namens het bevoegd gezag 
 
 
 
…………………………………………. 

 
 
Drs. Els van Elderen 
Lid College van Bestuur 
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INLEIDING 
 
De professional aan zet! 
 
Ter voorbereiding op de schoolplanperiode 2016-2020 heeft het bestuur de strategische keuzes op 
bestuursniveau bepaald voor de komende schoolplanperiode. De volgende drie speerpunten staan 
hierbij centraal: 
 

- Kwaliteit 

- Eigenaarschap 

- Maatschappelijke betrokkenheid 

Alvorens het strategisch beleid definitief vast te stellen, is hierover uitvoerig overlegd met het 
directeurenberaad. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de Raad van Toezicht 
(RvT) hebben instemming verleend.  
 
Wat hierna volgt zijn de essenties van het geformuleerde beleid vastgelegd in het strategisch 
beleidsplan van de Groeiling en daarbij de transfer naar De Goudakker.  
Naast een uiteenzetting van de school wordt de beginsituatie anno 2016 belicht middels een sterkte/ 
zwakte analyse om vervolgens de koers van de school voor de komende vier jaar te beschrijven. 
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1.DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING 
 
Korte biografie. 
 
De school staat in Gouda in de wijk Korte Akkeren 
De meeste kinderen op onze school komen ook uit de wijk Korte Akkeren, een enkeling komt uit de 
aangrenzende wijken. 
Basisschool de Goudakker is een rooms- katholieke school. Het omgaan met elkaar op basis van 
respect staat hoog in ons vaandel. 
De eigen verantwoordelijkheid nemen en waarmaken vinden we heel belangrijk, zowel ten opzichte 
van jezelf, de anderen, je directe omgeving, maar ook daarbuiten.  
Onze school maakt deel uit van De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair 
onderwijs. De Groeiling vertegenwoordigt het katholiek onderwijs in tien gemeenten in en rond 
Gouda. Dit in drieëntwintig scholen, waarin 5.700 leerlingen en 560 medewerkers dagelijks 
werkzaam zijn. 
In de wijk staan drie scholen waarvan De Goudakker er één is. De populatie van de school is een 
afspiegeling van de wijkpopulatie. Er zijn kinderen van verschillende culturele achtergronden. 
Er is voldoende maatschappelijke betrokkenheid in de wijk, dat terug te zien is in de betrokkenheid 
van ouders in de school. 
De afgelopen jaren laten een teruglopend leerlingaantal zien, voornamelijk als gevolg van de 
zogenaamde “krimp in de regio”. Recent zien we een lichte toename. 
De school mag er zijn, wat is af te lezen in de tevredenheidenquête van ouders en leerlingen in 2015 
en teamleden in 2014. 
 
 

2.UITGANGSPUNTEN SCHOOLBESTUUR DE GROEILING 

2.1 Kernwaarden 

Uitgangspunt van waaruit wij binnen de stichting werken is als volgt omschreven in alle 
beleidsmatige documenten. Het vormt een rode draad voor ons handelen: 
 

 Verbondenheid 

Alleen in verbondenheid met elkaar en onze omgeving kunnen wij onze ambities realiseren. 
 Duurzaamheid 

Het gaat niet om het snelle succes, het eigen aanzien. Het gaat om het realiseren van 
toekomstgericht, kwalitatief goed onderwijs. 

 Respect 

Respect is voorwaardelijk voor een goede relatie met onze omgeving en in die zin een onmisbaar 
ingrediënt voor de realisatie van de doelen van De Groeiling. 

 Verstilling 

Het is belangrijk om de blik ook naar binnen te kunnen en willen richten en te reflecteren op het 
eigen handelen en de doelen die we nastreven. 
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 Zelfverantwoordelijkheid 

We nemen verantwoordelijkheid voor ons handelen en de resultaten daarvan. We willen blijven 

leren. 

2.2 Missie 

Het is onze missie om kwalitatief hoogwaardig en waarde(n)vol onderwijs te bieden aan iedereen die 
dat wil en zich in de uitgangspunten van onze stichting kan vinden. Alle kinderen, ouders en 
medewerkers die zich thuis voelen bij de manier waarop wij met elkaar omgaan en onze 
gemeenschappelijke waarden delen, zijn dus van harte welkom. 
 

2.3 Visie 

Een Groeilingschool stelt het kind centraal. Vanuit onze identiteit en binnen onze mogelijkheden 
bieden we onderwijs op maat. In onze didactische aanpak hebben daarom meervoudige instructie, 
zelfstandig leren en een adequate ondersteuningsstructuur een belangrijke plaats. We vinden dat 
leerlingen zich in een prettige, veilige en uitdagende leeromgeving moeten kunnen ontwikkelen en dat 
ze competente en gemotiveerde leraren verdienen. Leraren staan er echter niet alleen voor. Een 
Groeilingschool staat midden in de samenleving en we werken intensief samen met ouders en andere 
partners in onze omgeving. We kijken naar binnen én naar buiten. We kijken terug én vooruit. We zijn 
alert op maatschappelijke ontwikkelingen en anticiperen daar zo goed mogelijk op. We willen onze 
leerlingen immers optimaal voorbereiden om straks als zelfstandige, verantwoordelijke en gelukkige 
burgers hun plek te vinden in de maatschappij. 
 

2.4 Strategisch beleidsplan 

In het Strategisch beleidsplan 2015-2019 hebben we de strategische keuzes op bestuursniveau 
bepaald voor de komende periode van vier jaar. 
Het thema is: de professional aan zet! We leggen het accent op drie belangrijke speerpunten:  

 KWALITEIT 

 EIGENAARSCHAP 

 MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID 

In het strategisch beleidsplan wordt per thema een beschrijving gegeven van de gewenste koers en 
worden er enkele kritische succesfactoren geformuleerd. Zie HIER 
 

2.5 Monitoring en verantwoording 

De hoofddoelstellingen zijn in dit beleidsplan geconcretiseerd in te realiseren resultaten in de vorm 
van indicatoren. Deze resultaten zijn de basis voor de jaarplannen die ieder jaar tussen directie en 
bestuur worden besproken. Over de uitvoering van de jaarplannen rapporteren de scholen door 
middel van managementrapportages en een jaarverslag voor de ouders en de omgeving van de 
school.  
 
 
 
 

 
 
 

http://www.degroeiling.nl/documenten/bestuur/Strategisch%20Beleidsplan%202015-2019.pdf
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3.ONS SCHOOLCONCEPT 
 
De visie/missie zoals geformuleerd op bestuursniveau en de keuzes die gemaakt zijn in het strategisch 
beleidsplan 2015-2019 zijn kader stellend voor de op te stellen schoolplannen van de afzonderlijke 
scholen. Toch bieden ze voldoende ruimte om als school eigen specifieke invullingen te geven, 
afgestemd op bijzondere omstandigheden en gebaseerd op de pedagogische visie van ons team op de 
wijze waarop onderwijs moet worden gegeven.  

3.1 Missie 

Het team van de Goudakker werkt vanuit de rooms-katholieke identiteit aan het vervullen van de 
volgende kernopgave: 
 

We zijn een school waar kinderen met plezier naar toe komen om te leren. Elk kind wordt 
uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen, het leert respect te hebben voor verschillen en 
wordt gestimuleerd om vaardigheden te gebruiken die passen bij een sociale en zorgzame 
houding. 

 
De kinderen kunnen daarbij rekenen op de onvoorwaardelijke steun van leerkrachten en ouders.  
 
 

3.2 Visie 

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten 
beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen 
toetsen.  
De volgende uitgangspunten zijn in ons werk op De Goudakker herkenbaar: 
 
 De Goudakker is een sociaal bewogen school en ziet potentie in elk kind 

 De Goudakker levert opbrengstgericht en kwalitatief onderwijs. Dit doen wij door een 

gestructureerde en veilige onderwijsomgeving te bieden, waarin kinderen zich cognitief en sociaal 

ontwikkelen 

 De Goudakker geeft onderwijs, waarbij elk kind binnen de mogelijkheden van zichzelf en de school 

uitdagingen op eigen niveau krijgt 

 De Goudakker motiveert en activeert ouders om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te dragen 

voor het opgroeien van de kinderen 

  

De visie geeft antwoord op vier vragen: welk hoger doel streeft De Goudakker na, welke bijzondere 
uitdaging en gewaagd doel hebben wij voor ogen met De Goudakker, welke kernwaarden 
dragen we als school, leerkracht en team dagelijks uit en tenslotte met welke 
kernkwaliteiten wil het team van De Goudakker uitblinken en zich onderscheiden? 
  
Met het beantwoorden van deze vragen geeft De Goudakker een beeld van haar visie. Het biedt 
houvast en geeft richting aan de organisatie van de school, de medewerkers, de samenwerkende 
partners én de ouders. 
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Hoger doel 
 
De Goudakker is een school waar kinderen, ouders en samenwerkingspartners zich welkom, gehoord 
en begrepen voelen. Het team is vakkundig, bekwaam en enthousiast en zorgt voor een veilige, 
rustige en gestructureerde omgeving waarin kinderen het maximale uit zichzelf halen en voorbereid 
worden op de maatschappij. Dit doen we door hun spel, keuzes en vragen serieus te nemen, 
waardoor ze eigen talenten en vaardigheden ontdekken en ontwikkelen. Het kind leert dat het 
invloed heeft op dat wat hem aangaat, dat het zichzelf staande kan houden en zelfstandig, stabiel en 
vol vertrouwen in zichzelf deel kan nemen aan het maatschappelijk leven. 
 
 
Gewaagd doel 
 

De Goudakker heeft de school, het schoolplein, het onderwijs en de begeleiding zodanig ingericht dat 
kinderen actief zichzelf en de ‘natuurlijke’ omgeving al lerend kunnen ontdekken. Daarmee 
ondersteunt het de kinderen bij het ontdekken en vormgeven van drie basisbehoeften:  
1. het eigen leven richting te geven,  
2. de diepe wens goed te zijn in wat je doet,  
3. het besef dat wat je doet iets betekent voor de ander. 
 
De school wil een plek in de wijk zijn waar ouders vanzelfsprekend deelnemen aan activiteiten 
gedurende de schoolloopbaan. Zij zijn betrokken bij en tonen interesse in de ontwikkeling van hun 
kinderen. 
 
 
Kernwaarden 
 
De Groeiling neemt de kernwaarden: verbondenheid, duurzaamheid, respect, verstilling en 
zelfverantwoordelijkheid als uitgangspunt voor haar beleidsplan 2015 – 2019. 
De Goudakker onderschrijft deze kernwaarden.  
Voor haar eigen visiedocument hanteert zij daarnaast de kernwaarden: 
 Veiligheid: de school biedt kinderen, ouders en personeel structuur, geborgenheid en 

betrouwbaarheid 

 Regelmaat: herhaling, regels en orde geven structuur aan het geven van onderwijs en de omgang 

met elkaar. 

 
 
Kernkwaliteiten 
 
Onze kernkwaliteiten zijn: 

 Eerlijk communiceren met kinderen, ouders en elkaar 

 Met hart en ziel, enthousiast, gedreven en sfeermakend het onderwijsvak uitdragen 

 Het denken in mogelijkheden 

 Het ontdekken en ontwikkelen van eigen kwaliteiten en talenten van elk kind. 
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Visie op ontwikkeling en leren  
Het team van De Goudakker wil optimale resultaten behalen en daarbij de mogelijkheden van de 
kinderen optimaal benutten. Relatie, competentie, autonomie (vertrouwen in eigen kunnen) en een 
optimale zorg zijn hierin leidende begrippen 
 
Visie op onderwijs  
Het onderwijs in de school is zo ingericht dat kinderen in staat gesteld worden om de eigen 
kwaliteiten en talenten ten volle tot ontwikkeling te laten komen. Een uitdagende, veilige en 
kindvriendelijke leeromgeving zijn hiervoor randvoorwaarden. 
 
Visie op opbrengsten van het onderwijs  
Opbrengstgericht werken is het uitgangspunt voor het onderwijs in de school. 
 
Visie op schoolklimaat  
Respect, veiligheid, open communicatie en structuur zijn kernwaarden die garant moeten staan voor 
een goed schoolklimaat. 
 
Visie op maatschappelijke positionering 
De school heeft een wijkfunctie. De Goudakker wil een school zijn waar kinderen, ouders en 
samenwerkingspartners zich welkom, gehoord en begrepen voelen. 
 
  

3.3 Identiteit en profilering 

Binnen De Goudakker geven we onderwijs vanuit de katholieke identiteit waarbij we ons willen 
profileren vanuit de eerder genoemde uitgangspunten: 
 De Goudakker is een sociaal bewogen school en ziet potentie in elk kind 

 De Goudakker levert opbrengstgericht en kwalitatief onderwijs. Dit doen wij door een 

gestructureerde en veilige onderwijsomgeving te bieden, waarin kinderen zich cognitief en sociaal 

ontwikkelen 

 De Goudakker geeft onderwijs, waarbij elk kind binnen de mogelijkheden van zichzelf en de school, 

uitdagingen op eigen niveau krijgt 

 De Goudakker motiveert en activeert ouders om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te dragen 

voor het opgroeien van de kinderen. 
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4. ANALYSE VAN HET FUNCTIONEREN VAN DE SCHOOL 
      Interne en externe analyse 

4.1 Sterke en zwakke punten in relatie tot de wettelijke opdrachten van het onderwijs 

In deze paragraaf wordt aangegeven hoe het onderwijs op de school vormgegeven wordt. Daarbij 
wordt aangesloten bij de wettelijke opdracht van het onderwijs.  

4.1.1 ONONDERBROKEN ONTWIKKELING. 

WPO Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de leerlingen een ononderbroken 
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de 
ontwikkeling van de leerlingen.  

HOE DOEN 
WE DIT: 

Waar staan we: 
Wijze van differentiëren:  

 Instructie door de leraar in meerdere instructiegroepen en toepassen van 
instructiemodellen 

 Leerstofdifferentiatie afgestemd op de behoeften van de leerlingen door 
zelfstandig werken en omgaan met uitgestelde aandacht 

 Beleid m.b.t. leerlingen met een eigen leerlijn, waarbij 
ontwikkelingsprofielen en (groeps-) handelingsplannen leidend zijn 

 Ontwikkelingsgerichte/ opbrengstgerichte benadering  
Wijze waarop de leerstof wordt aangeboden:  

 Werken met weektaken in de bovenbouw 

 Doorlopende leerlijnen 
Volgen van de ontwikkeling van kinderen 

 Vorderingen worden bijgehouden in Parnassys en Bosos 

 Voortgangsbesprekingen/ groepsbesprekingen en trendanalyses vinden 
plaats 

 Evaluaties vinden plaats in het kader van de cyclus PDCA 
Organisatie van de school  

 Het is voor iedereen duidelijk waar verantwoordelijkheden liggen 

 Regels en afspraken worden vastgelegd en zichtbaar nageleefd 
Een goed klassenmanagement 

 Inrichting van lokalen is gericht op een geordende en structuurvolle 
leefomgeving 

 De leertijd is effectief en optimaal benut 
Professionalisering van de leerkrachten 

 Leerkrachten zijn op de hoogte van de mogelijkheden van de leerlingen en 
stemmen daar hun handelen op af 

 Didactische scholing ten aanzien van instructiemodellen en vakkennis 

 Kennis van zaken over de meest voorkomende (gedrags-)problemen 
Open communicatie met ouders 

 Ouders worden door school op de hoogte gehouden en betrokken bij de 
school en de ontwikkeling van het kind 

 Ouders weten wat ze mogen verwachten van de school en andersom 

 Transparante communicatie 
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Waar willen we naar toe? 
Werken met weektaken verder uitbreiden 
Leerstofdifferentiatie/ onderwijsbehoeften /afstemming in één overzichtelijk 
werkplan (groepsplan) 
Beleid m.b.t. doubleren (inclusief verlengde kleuterperiode) vaststellen en 
communiceren naar ouders 
 
 

WELKE 
KNELPUNTEN 
DOEN ZICH 
EVENTUEEL 
VOOR: 

Combinatiegroepen zijn in de toekomst niet uit te sluiten 
De verwachtingen van ouders en school komen niet altijd overeen 

 
 

4.1.2  BREDE ONTWIKKELING 

WPO Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke 
ontwikkeling en op het ontwikkelen van creativiteit en sociale, culturele en 
lichamelijke kennis en vaardigheden (brede ontwikkeling).  

HOE DOEN 
WE DIT: 

Waar staan we: 

 Leerstofgebieden die worden onderwezen 

 Didactische werkvormen/uitgangspunten 

 Zelfstandig werken als organisatievorm in de school 

 Methoden en materialen, die gebruikt worden voor zover deze specifiek zijn 
bijvoorbeeld de methode “Kinderen en hun sociale talenten” 

 Brede ontwikkeling bevorderende activiteiten. We denken hierbij aan het 
afnemen en inzetten van alle mogelijkheden die door de Brede School 
worden geboden 

 
Waar willen we naar toe? 
Zelfstandig werken als organisatievorm verder borgen. 
Betrekken van de leerlingen bij hun eigen leerproces. 
ZIEN in relatie tot de methode Kinderen en hun sociale talenten verder uitbouwen, 
waardoor we de leerlingen nog meer kunnen ondersteunen. 
 
 

WELKE 
KNELPUNTEN 
DOEN ZICH 
EVENTUEEL 
VOOR: 

Tijd/ organisatie en activiteiten. 

 
 

4.1.3 MULTICULTURELE SAMENLEVING 

WPO Het onderwijs 
a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving 
b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie  
c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met 

verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten.  
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HOE DOEN 
WE DIT: 

 Waar staan we:  
   Dit komt naar voren in de houding die we aannemen in de communicatie.  
   We staan open voor feedback, waarbij de kernwaarden respect, verbondenheid, 

veiligheid en verwondering bepalend zijn voor ons handelen. 
   In de methode “Kinderen en hun sociale talenten” leren we de kinderen naar zichzelf 

kijken en naar de ander. Daarbij waardering op kunnen brengen voor de eigenheid 
van ieder persoon. Respect voor achtergronden en culturen zijn daarbij vast 
onderwerp. We gebruiken hierbij de methode Hemel en Aarde. 

 
 Waar willen we naar toe: 

Leerlingen een brede blik op de samenleving blijvend laten ontwikkelen, 
projectmatig komt dit jaarlijks terug in ons onderwijsaanbod. 
  

 
WELKE 
KNELPUNTEN 
DOEN ZICH 
EVENTUEEL 
VOOR: 

De realiteit laat vaak zien dat we achterhaald worden door de actualiteit. 
Ouders moeten hier voor openstaan en zich laten meenemen. 

 
 
 

4.1.4  BESTRIJDING VAN ONDERWIJSACHTERSTANDEN 

WPO  Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze 
aandacht wordt besteed aan het bestrijden van achterstanden in het bijzonder de 
beheersing van de Nederlandse taal.  

HOE DOEN 
WE DIT: 

Waar staan we:  
 Vanaf 2012 werken we met Schakelklassen. 
 Er is een ouderprogramma gekoppeld aan de Schakelgroep. De kinderen die in de 
Schakelgroep geplaatst worden, moeten aan een aantal criteria voldoen: cognitieve 
potentie, geen werkhouding- of gedragsproblemen en bepaalde scores van toetsen 
uit het Cito-leerlingvolgsysteem. Het doel van de Schakelklas is om extra leerwinst te 
boeken op woordenschat, taal en tekstbegrip.  

 Daarnaast vormt VVE (Voor- en Vroegschoolse educatie) een onderdeel van 
bestrijding achterstanden van de Nederlandse taal. In de kleutergroepen wordt 
gewerkt met het programma Ik en Ko, volgen we regelmatig en systematisch de 
ontwikkeling van de kinderen en betrekken we ouders bij activiteiten. Daarbij is de 
kleuterleerkracht in staat om intensief met VVE-kinderen aan de slag te gaan door de 
kleine grootte van de kleutergroepen. Zaken worden vastgelegd en gevolgd met 
BOSOS. We trachten een warme overdracht te realiseren tussen de VVE-
peuterspeelzalen en de school. 
De logopediste screent de kinderen twee maal in de kleuterperiode m.b.t. voortgang 
van de woordenschat en het taalbegrip.  
 
Waar willen we naar toe: 
Willen we 1 schakelklas of toch weer 2 schakelklassen.  
Meer ouderparticipatie. 
Project Taalontmoetingen van de Brede School met anderstalige ouders om te 
komen tot meer participatie in de school.  
Meer inhoudelijk afstemming tussen VVE-peuters en -kleuters. 
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WELKE 
KNELPUNTEN 
DOEN ZICH 
EVENTUEEL 
VOOR: 

Financiën staan voorlopig een 2e Schakelklas niet toe. Er moet door school geld 
bijgelegd worden. Daarnaast de vraag hoe lang de Gemeente nog subsidies kan 
geven. Ook de vraag of wij blijven voldoen aan de criteria voor een Schakelklas in de 
zin van het aantal gewichten leerlingen.  
Het wegvallen van de onderwijsassistenten.  
Ouders moeten open (kunnen en willen) staan voor participatie. 

 
 

4.1.5  EFFECTIEVE LEERTIJD 

WPO  Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat: de leerlingen in de eerste vier schooljaren 
tenminste 3520 uren onderwijs en in de laatste vier schooljaren ten minste 4000 uren 
onderwijs ontvangen.  
Daarbij is het vanzelfsprekend de bedoeling dat deze tijd effectief wordt ingezet om 
de ontwikkeling van de leerlingen te ondersteunen.  

HOE DOEN 
WE DIT: 

Waar staan we: 
Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat 
leertijd een belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen 
daarom verlies van leertijd te voorkomen bijvoorbeeld door voor aanvang van de 
officiële lestijd 10 minuten inloop te realiseren en hierdoor kunnen de lessen op tijd 
starten. We willen kinderen voldoende leertijd geven om zich het leerstofaanbod 
eigen te maken. We maken jaarlijks een rooster met een evenredige verdeling van 
tijd over de verschillende vak- vormingsgebieden. In principe trachten we zo alle 
leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen. 
Onze afspraken zijn: 

 Er is een inlooptijd voor aanvang van de lestijden 

 De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd 

 De leraren beschikken over een expliciet week- en dagrooster 

 De school stemt de hoeveelheid tijd voor leren en onderwijzen bij 
Nederlandse taal en rekenen en wiskunde af op de onderwijsbehoeften van 
de leerlingen 

 De leraren bereiden zich schriftelijk voor op het programma en tijd(en) 

 De leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen van 
verlies leertijd)  

 Er wordt convergent gedifferentieerd 

 De uitval van geplande onderwijsactiviteiten blijft zoveel mogelijk beperkt 

 Op schoolniveau wordt voldoende onderwijstijd gepland 

 Leraren plannen extra tijd gelet op de behoeften van de individuele leerling 
Voor vervanging bij ziekte is een protocol.  
De absentie van de leerlingen wordt bijgehouden. Bij regelmatig te laat komen wordt 
een gesprek gevoerd met ouders en bij herhaling melding gedaan bij de 
leerplichtambtenaar. Dit geldt ook bij ongeoorloofd verzuim. 
 
 

WELKE 
KNELPUNTEN 
DOEN ZICH 

Problematiek rond de vervanging bij ziekte en afwezigheid. 
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EVENTUEEL 
VOOR: 

 
 

   

4.1.6  KERNDOELEN 

WPO  De school hanteert de kerndoelen als beschreven in de Algemene Maatregel van 
Bestuur als doelstellingen voor haar onderwijs. Dit betekent dat gewerkt wordt met 
methoden met een overeenkomstig leerstofbereik.  

HOE DOEN 
WE DIT: 

Waar staan we: 
 

Vakgebied Werkwijze Materialen  

Rekenen Afstemmen en invoeren 
nieuwe methode 

Reken Zeker aangeschaft 
in 2012 

Begrijpend lezen Implementeren en borgen 
nieuwe methode 

Overal tekst aangeschaft 
in 2011 

 
Waar willen we naar toe: 

Vakgebied Werkwijze Materialen  

Begrijpend lezen Implementeren en borgen 
nieuwe methode 

Overal tekst aangeschaft 
in 2011, uit de handel 

Geschiedenis Nieuwe methode in 2018 Nu: Bij de tijd 

Aardrijkskunde Nieuwe methode in 2018 Nu: Geobas 

Natuur/ techniek Nieuwe methode in 2018 Nu: School t.v 

Taal Nieuwe methode in 2017 Nu: Taalactief 

Methode kleuters Keuze maken  voor 
beredeneerd aanbod of 
methode in 2016/2017  

Nu: Ik & Ko 

Of 1 integrale methode WO (bijvoorbeeld De Grote Reis) 
 
 

WELKE 
KNELPUNTEN 
DOEN ZICH 
EVENTUEEL 
VOOR: 

De financiën moeten het toelaten. 
De belastbaarheid van het team in de gaten houden. Het is veel in een relatief korte 
periode. 
 

 
 
  

4.1.7 PASSEND ONDERWIJS 

WPO  Ten aanzien van leerlingen die extra zorg behoeven, is het onderwijs gericht op 
individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. 
In lid 6 staat: De scholen voorzien in een voortgangsregistratie omtrent de 
ontwikkeling van leerlingen die extra zorg behoeven. 

HOE 
WILLEN 
WE DIT 
BEREIKEN: 

Waar staan we: 
Passend onderwijs is onderwijs dat aansluit op de ontwikkeling van de leerling, de 
mogelijkheden van het personeel en de wensen van ouders. Het staat voor 
‘maatwerk’ en het voorkomen dat kinderen ‘tussen wal en schip vallen’.  
De Groeiling werkt in dit kader samen met andere besturen binnen de regio.  
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Wij hebben voor onze school een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Hierdoor is 
bekend welk type leerlingen we binnen onze eigen school en de overige scholen van 
De Groeiling kunnen opvangen en of we een kwaliteitsslag moeten/willen maken om 
de ondersteuningsmogelijkheden te verbreden. 
 
Onze school maakt deel uit van Samenwerkingsverband PO Midden Holland. 
Wij onderschrijven het Ondersteuningsplan van dit samenwerkingsverband.  
Met De GroeiAcademie is een intensieve samenwerking. Orthopedagogen van de 
dienst voeren onderzoeken, testen en observaties uit, hebben hierover gesprekken 
met leraren en intern begeleiders en eventueel de ouders. Daarnaast biedt De Groei 
Academie diverse cursussen aan, vervult een makelaarsrol tussen het halen en 
brengen van expertise op vele terreinen tussen de scholen en kan de expertise ook 
ingezet worden middels door het verzorgen van cursussen of het bieden van 
ondersteuning bij andere scholen (implementatie van methoden, specifieke kennis op 
het gebied van gedrag, hoogbegaafdheid, ICT).  
Waar willen we naar toe: 
In 2020 – of eerder – willen we de volgende resultaten bereikt hebben:  

 Zorgprofiel van de school is opgesteld en geborgd 

 Interne procedures rond zorg zijn opgesteld en geborgd 

 Enkele leerlingen met leer- en gedragsproblemen kunnen opvangen en 
begeleiden 

 Werken met individuele handelingsplannen/groepsplannen  

 Werken met ontwikkelingsprofielen 

 Handelingsgericht werken  

 De overdracht en samenwerking tussen de school en de voor- en 
naschoolse instellingen 

 De overdracht en samenwerking tussen de school en het voortgezet 
onderwijs 

 Dossiervorming digitaal en op papier is op orde, waarbij we groeien naar 
een volledig digitaal dossier met inzicht voor ouders 

 Enkele leerlingen met leerlinggebonden financiering (toelating en 
begeleiding) kunnen opvangen binnen de zorgbreedte van de school 

 
 

 
 

 

4.2 Terugblik beleidsperiode 2012-2016 

Wat hebben we bereikt, wat willen we borgen? 
We hebben in de paragrafen 4.1.1 t/m 4.1.7 een splitsing aangebracht. 
In het schoolplan 2012-2016 stond het kopje waar wil je naar toe in 2016. In feite beschreef de 
school hier doelstellingen. Nu hebben we deze doelstellingen in het nieuwe schoolplan geschreven 
onder het kopje “waar staan we”. Bij de beschrijving hebben we gekeken wat we van de 
doelstellingen hebben gehaald uit het schoolplan 2012-2016 (lees: de evaluatie). 
Onder het kopje, “waar willen we naar toe”, beschrijven we de doelstellingen die we nog willen 
behalen in het nieuwe schoolplan (inclusief de niet behaalde doelstellingen uit het schoolplan 2012-
2016). 
Voor de terugblik verwijzen we dus naar de paragrafen 4.1.1 t/m 4.1.7. 
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4.3 Sterke en zwakke punten van de school in relatie tot de eigen speerpunten 

We hebben gekeken waar we staan met betrekking tot de speerpunten zoals geformuleerd in het 
strategisch beleidsplan van De Groeiling en de aspecten van onze school-specifieke visie op goed 
onderwijs.  
Uit de enquêtes (ouders, leerlingen en personeel), klassenobservaties, toets-resultaten, onderzoek door 
de inspectie d.d. 09-02-2016, uit de gesprekken met overige belanghebbenden en op basis van 
zelfevaluatie komt het volgende beeld op de verschillende werkgebieden naar voren: 
 
 

 
 Aspect Sterk Zwak  

Speerpunten 
strategisch beleid  

Kwaliteit van het 
onderwijs (inclusief 
gebruik van ICT) 

-Prestaties op CITO- 
eindtoets 
-Goed gericht op 
onderwijsinhoudelijke zaken 
-Stijgende lijn leerlingen-
resultaten 
-Aanbod is voldoende op 
orde. 
-Schakelklas voor extra 
taalaanbod. 
-Extra verdieping voor 
leerlingen die meer kunnen 
-Duidelijk 
klassenmanagement en 
didactisch handelen op orde. 
-Werken op drie niveaus 
-Alle leerlingen worden met 
een goed systeem gevolgd 
-Leerlingen met eigen leerlijn 
hebben een OPP 
 

-Combinatiegroepen 
-Vertrek op korte termijn van 
extra handen in de klas 
(functies onderwijsassistent 
en leraar-ondersteuner) 

Eigenaarschap (bij 
leerlingen en 
medewerkers) 

-Betrokken team en ouders 
-Leerlingen werken 
taakgericht, instructie is erop 
gericht 
-Begin van het jaar extra 
aandacht aan groepsvorming 
-Er is een actieve leerlingen 
raad 
-Teamleden participeren in 
zelfsturende werkgroepen 
 

-Transparantie bij besluiten 
-Communicatie team-mt-dir 
-Verwachtingen helder 
maken 

Maatschappelijke 
betrokkenheid (o.a. 
educatief 
partnerschap; 
kindcentra) 

-Open houding naar ouders 
-Oog voor individuele 
situatie van ouders/ kind 
-Ouders betrokken 
-Ouders, leerlingen en team 
vinden het fijn op school 
-Laagdrempelige 
communicatie 
-Goede contacten met 
ouders 
-Ouderparticipatie op veel 
terreinen 

-Overblijf 
-Niet alle ouders worden 
altijd bereikt 
- Geen buitenschoolse 
opvang in de school 
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-Samenwerking 
peuterspeelzaal de 
Goudrakkers 
 
 

Aspecten visie 
school  

Gebouw/ PR -Veel ruimte bij en in de 
school 
-Mooi voorplein 
 

Buiten- en binnenkant 
gebouw niet aantrekkelijk 

Klimaat en Veiligheid -School kent een ambitieus 
en prettig schoolklimaat 
-Er is een veiligheidsbeleid 
-Sociale ontwikkeling goed in 
beeld 
-Monitoren 
veiligheidsbeleving is op 
orde. 
-School reageert direct en 
adequaat op pestgedrag 

-Structureel bij aanvang 
schooljaar leerlingen de 
ontruiming uitleggen 
-Begin van het jaar de 
vertrouwenspersoon 
voorstellen 

   

 
 
 
 

4.4 Kansen en bedreigingen van de school in relatie tot de eigen speerpunten 

De school staat niet op zich. Zij heeft te maken met invloeden vanuit de maatschappij. Bijvoorbeeld 
vanuit het rijk en vanuit de wijk.  
Willen we onze missie en visie kunnen waar maken, dan zullen we daar rekening mee moeten 
houden.  
 
 

 Aspect Kansen Bedreigingen 

Speerpunten 
strategisch beleid  

Kwaliteit van het 
onderwijs (inclusief 
gebruik van ICT) 

-Doelen stellen 
-Kindgesprek 
-Resultaatgericht 
onderwijs 
-Combinatiegroepen 
-Verdieping van de cyclus 
evaluatie, analyse en 
doelen stellen 
-Verlengde instructie meer 
toesnijden op hulpvraag 
individuele leerling dmv 
kindgesprekken  
-Analyses maken om 
eindresultaten te 
monitoren 
-Streefdoelen en 
eindopbrengsten 
ambitieuzer stellen 
-Streefdoelen en aanbod 
voor referentieniveaus 
vaststellen 
-Ontwikkel het doelen 
stellen op individueel 
niveau 

-Combinatiegroepen kunnen 
afschrikken 
-Nog meer analyseren waarom 
een leerling uitvalt door de 
groepsleerkracht 
 -Een beredeneerd aanbod 
ontwikkelen voor de 
onderbouw 
-De leerlijnen systematisch 
aanbieden in de thema’s bij de 
kleuters in een doelgericht 
aanbod 
-In het jaarplan doelen en de 
daaraan gekoppelde 
verantwoordelijkheden en het 
tijdpad explicieter vastleggen 
-Nascholingsbeleid afstemmen 
op de behoefte van de school 
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-Versterk de planmatige 
analyse en aanpak vanuit 
de individuele hulpvraag 
-Stel planmatig concrete 
doelen 
-Verbreed het aanbod op 
het gebied van ICT 
 
 

Eigenaarschap (bij 
leerlingen en 
medewerkers) 

-Communicatie 
-Uitstraling van de 
boodschap dat de school 
oké is 
-Kindgesprekken 
--De actieve betrokkenheid 
bij leerlingen vergroten 
-Nog meer afstemmen op 
de onderwijsbehoeften 
van de leerlingen  
-Meer activerende 
didactische werkvormen 
gebruiken 
 
 
 
 

Kennis en vaardigheden om de 
onderbewijsbehoeften te 
realiseren voor Passend 
Onderwijs 
 
 
 
 
 
 

Maatschappelijke 
betrokkenheid (o.a. 
educatief 
partnerschap; 
kindcentra) 

-Meer activiteiten in 
school halen 
-Integratie peuterspeelzaal 
-Bibliotheek in school 
-Multimedialokaal in de 
bibliotheek 
 

-Oneerlijke concurrentie in wijk 
-WhatsApp groepen 
-Beeldvorming 
-De vertrouwenspersoon op 
school is niet bekend bij 
leerlingen 
-PR voor de school 
 

Aspecten visie 
school  

Gebouw/ PR -Meer aandacht voor het 
gezicht van de school 
-Mooiere lay-out 
schoolgids 
-PR is meer dan alleen de 
krant 

-Negatieve naam uit verleden 
-Oud imago 
-Uitstraling van het gebouw 

Klimaat en veiligheid -Het monitoren van de 
veiligheidsbeleving voor 
alle groepen 
 

-Binnenklimaat in de klassen 
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5. STRATEGISCHE KEUZES VOOR ONZE SCHOOL 2016-2020 
Door de gegevens uit de twee voorafgaande paragrafen met elkaar te combineren en af te zetten 
tegen wat we op onze school willen realiseren zijn uit een veelheid van mogelijkheden school 
specifieke keuzes gemaakt voor de komende jaren. Deze speerpunten worden toegevoegd aan de 
aandachtsgebieden afkomstig uit het Strategisch Beleidsplan van De Groeiling.  
 

Onderwerp Deelonderwerp Beoogd resultaat Te bereiken in 
schooljaar  

Opmerkingen 

   016/ 
017 

017/ 
018 

018/ 
019 

019/ 
020 

 

Kwaliteit van het 
onderwijs 

Taalonderwijs / 
leesonderwijs 

Geschoolde Taal-
coördinator 
 

x    nascholing 

  Nieuwe methode 
taal 

x x    

  Nieuwe methode 
begrijpend lezen 

x x    

 VVE Geschoolde 
leerkrachten 

x    nascholing 

  Werken volgens 
visie, beleid en 
uitvoering 

x x    

 Onderwijs Aanbod 
kleuter 

Methode of 
beredeneerd 
aanbod 

x x    

 Doubleren en 
kleuterverlenging 

Beleid 
gecommuniceerd 

x     

 Passend onderwijs Interne procedures 
zorg zijn 
aangescherpt 

  
x 

   

 Zorg Beleid aangepast  x x   

 OHGW Verhoging 
resultaten 

x x x x  

 Schakelklas Leerwinst  x x x x  

 Leerlijnontwikkeling Doorlopende 
leerlijnen 

x x x   

 Sociaal-emotionele 
vorming 

Meer 
ondersteuning op 
maat 

 x x   

 Groepsplan Eén overzichtelijk 
werkplan 

x x    

 Observatie pedagogisch / 
didactisch handelen 
kijkwijzer 

Competenties 
leerkrachten in 
beeld 

x x x x  

 Moderne methoden voor 
de zaakvakken 

Aanschaf nieuwe 
methode 

  x x  

 Creatief en cultureel 
aanbod  

Passend aanbod in 
tijd en ruimte 

x x x x  

 ICT Zie bijlage ICT 
beleidsplan korte 

x x x x  
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en lange termijn 
doelen 

Eigenaarschap        

 Zelfverantwoordelijkheid Kindgesprekken 
Portfolio 
Weektaken 
Coöperatief leren 

x 
 

x x x  

 Professionele 
ontwikkeling 

Registratie 
lerarenregister 

x     

  Gesprekken cyclus 
onderhouden 

x x x x  

        

Maatschappelijke 
betrokkenheid  

Educatief ouderschap Ouderbetrokken-
heid 3.0 
 

x x x x  

 Communicatie Duidelijkheid, 
openheid en 
transparantie 

x x x x  

 PSZ  Samenwerking 
verstevigen 

x x x   

 Taalontmoetingen Actief ouder- en 
burgerschap 

x     

 Kindcentra Inpandige 
voorziening 
buitenschoolse 
opvang 

 x    

 PR Actief beleid 
Meer leerlingen 

x x x x  

 Kwaliteitsonderzoek 
ouders 

Hogere waardering 
communicatie en 
ouderparticipatie 

   x  

 Kwaliteitsonderzoek 
leraren 

Hogere waardering 
communicatie en 
samenwerking 

  x   

        

 
Voor een verdere uiteenzetting van deze doelen, inclusief verbonden acties: zie jaarplan LINK 
 
 
 

6. VOORWAARDEN VOOR REALISATIE  
van de strategische keuzes uit hoofdstuk 5. 

6.1 Financiën 

De toebedeelde gelden van het Rijk en de gemeente voor personele en materiële doeleinden worden 
ingezet om de onderwijskundige doelstellingen te realiseren. De school is actief in het werven van 
andere inkomsten, waarbij het sponsorprotocol van stichting De Groeiling leidraad is. 
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De nieuwe methodes die aangeschaft dienen te worden staan ingepland in de meerjarenbegroting. 
Dit geldt ook voor de ICT middelen.  
De Schakelklas kan gerealiseerd worden door een subsidie van de gemeente. Er zijn criteria om voor 
de subsidie in aanmerking te komen. De vraag is of we komende jaren nog aan het criterium 
(leerlinggewicht) voldoen. Momenteel worden er minder kinderen met een gewicht aangemeld. Ook 
de vraag hoelang de gemeente deze subsidie nog verstrekt. 

Komend schooljaar zullen de onderwijsassistente en de leraar-ondersteuner vertrekken als gevolg 
van de bezuinigingen binnen de Stichting. De leerkracht die RT geeft, wordt vanaf januari 2016 
bovenschools weggeschreven. 

Dit geeft kansen om in de toekomst onderwijzend personeel voor meerdere uren aan te stellen. 
  

6.2 Personeelsbeleid 

Ons beleid is gericht op het realiseren van optimale inzet en ontwikkeling van kennis en 
vaardigheden van de leerkrachten.  

Scholing is een belangrijk onderdeel. Voor individuele en groepsscholing worden gelden ter 
beschikking gesteld. Er wordt jaarlijks een nascholingsplan gemaakt. 
De werkgroep “gesprekkencyclus” komt met een beleid in 2016. Dit beleid zal gevolgd worden voor 
de collega’s. Dit houdt onder andere in het maken van een zelfevaluatie, bijhouden 
bekwaamheidsdossier, POP, voortgangs- , functionerings- en beoordelingsgesprekkken. Binnen de 
Groeiling wordt gewerkt met een kijkwijzer.  
Iedere leerkracht dient op 1 januari 2017 ingeschreven te staan in het lerarenregister. 
Het taakbeleid: 

- De taken zijn binnen de school evenredig verdeeld 

- Alle personeelsleden hebben een sluitende normjaartaak  

- De juiste mensen zitten op de juiste plaats wat betreft taak/ functie 

- Taakbeleid is ingevuld conform de ambities en competenties van personeelsleden 

 

6.3 Huisvesting  

 
Werken aan goed onderwijs veronderstelt ook een goed gebouw, waarin leerlingen en personeel in 
een veilige werkomgeving vertoeven. Voldoende ruimte, om zowel in groepsvorm als in kleiner 
verband en/of individueel te kunnen werken, een goede klimaatbeheersing, gebruik van goed 
meubilair en inventaris, gereedschappen, e.d. zijn hierbij essentiële voorwaarden. Jaarlijks vinden de 
noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden plaats conform het opgestelde meerjarenplan 
onderhoud. Ook wordt het meubilair tijdig vervangen en worden gevaarlijke situaties vermeden. 
 

 
 

7.  VERANTWOORDING EN KWALITEITSBEWAKING 
 
Als school hebben we een belangrijke pedagogische taak die we in relatieve autonomie uitvoeren met 
gebruikmaking van publieke middelen. Het is dan ook vanzelfsprekend dat we belanghebbenden 
(ouders, bestuur gemeente, Inspectie, partners in samenwerking, belangstellenden) informeren over 
de wijze waarop we onze taak willen uitoefenen en met welke middelen. 
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De wijze waarop we ons willen verantwoorden beschrijven we in de volgende paragrafen. 

Jaarplan 

In dit schoolplan is beschreven waar wij staan in 2016 en waar we willen zijn in 2020. De concrete 
activiteiten en werkzaamheden die we jaarlijks willen ondernemen om dit te realiseren, beschrijven 
we in ons jaarplan. Daarin wordt aangegeven: 

 beschrijving van de doelen; 

 beschrijving van de concrete activiteiten om die doelen te realiseren; 

 wie is daar mee bezig; 

 welke middelen (financiën, scholing, deskundigheid) worden ingezet; 

 binnen welk tijdsbestek vindt dit plaats; 

 wat moet het meetbaar resultaat zijn; 

 hoe en wanneer wordt geëvalueerd. 
 
Het jaarplan wordt voor aanvang van een nieuw schooljaar opgesteld en voorgelegd aan de 
Medezeggenschapsraad ter advies. Een samenvatting van het jaarplan wordt opgenomen in de 
Schoolgids. Op de website van de school staat het jaarplan ook vermeld en is te downloaden.  

Jaarverslag 

In het jaarverslag wordt beschreven welke meetbare resultaten bereikt zijn en – eventueel – welke 
niet, en op welke wijze geëvalueerd is. In dat laatste geval wordt de reden kort beschreven en op welke 
wijze met het voornemen wordt omgegaan (opname in het nieuwe jaarplan, uitstel of afstel van het 
voornemen). 
Het jaarverslag wordt tijdens het schooljaar bijgehouden en na afloop van het schooljaar vastgesteld 
en aangeboden aan de Medezeggenschapsraad ter informatie. Een samenvatting wordt opgenomen 
in de Schoolgids. Op de website van de school staat het jaarverslag ook vermeld en is te downloaden. 
 

Overige wijze van verantwoording 

Met het bestuur vindt tenminste twee maal per jaar een gesprek plaats waarin de stand van zaken 
betreffende alle beleidsterreinen besproken wordt aan de hand van diverse documenten en 
overzichten. Aspecten hiervan worden door het bestuur verwerkt in de kwartaalrapportage die aan de 
Raad van Toezicht, scholen en medezeggenschapsorganen worden aangeboden ter informatie. Ook 
wordt de informatie van de school verwerkt in het jaarverslag dat jaarlijks door het bestuur opgesteld 
wordt. Dit verslag wordt intern en extern verspreid (ook via de website van de Stichting: 
www.degroeiling.nl).  
Jaarlijks verstrekken wij onze documenten aan de Inspectie in het kader van het extern toezicht. De 
inspectieverslagen, de kwaliteitskaart, en ons plan van aanpak op basis van de inspectieverslagen 
publiceren we ook op onze website. 

 
In de kern is de zorg voor kwaliteit te herleiden tot vijf vragen: 

1. -doet de school de goede dingen;  

2. -doet de school de dingen goed;  

3. -hoe weet de school/het bestuur dat;  

4. -vinden anderen dat ook; 

5. -wat doet de school/het bestuur met die wetenschap? 

Kwaliteitszorg is al die activiteiten uitvoeren die nodig zijn om de gewenste kwaliteit te bereiken. Deze 
benadering maakt duidelijk dat kwaliteitszorg niet een zaak is van het bestuur, de algemeen directeur 
of van de school, maar dat iedereen in de organisatie ermee bezig moet zijn. Deze twee kenmerken – 

http://www.degroeiling.nl/
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kwaliteitszorg in de gehele organisatie en kwaliteitszorg voor iedereen – zijn de kern van wat integrale 
kwaliteitszorg wordt genoemd. 
Binnen De Groeiling en binnen onze school gebruiken wij diverse instrumenten in het kader van onze 
kwaliteitszorg:  

 
We willen middels het gebruik van deze instrumenten en het gesprek naar aanleiding van de 
uitkomsten het volgende bereiken:  

 Directeuren, leraren en bestuur hebben zicht op  

- De kwaliteit van hun onderwijs (output gegevens en gegevens over het 

 onderwijsproces) 

- De condities waaronder dit gegeven wordt  

- De context waarbinnen dit gegeven wordt 

- De waardering van het gegeven onderwijs door anderen (intern en extern)  

 Directeuren, leraren en bestuur analyseren de gegevens over context, condities, waardering 

en kwaliteit van het onderwijs 

 Directeuren, leraren en bestuur verbeteren het onderwijs planmatig (door in te spelen op de 

condities en de invulling/vormgeving van de onderwijsprocessen). 

 Directeuren, leraren en bestuur evalueren acties die ingezet zijn om het onderwijs te 

verbeteren.  

 Directeuren, leraren en bestuur kunnen zich verantwoorden (richting inspectie, ouders, rvt, 

etc.) over de wijze waarop het onderwijs wordt gegeven, hoe het wordt verbeterd en tot 

welke resultaten het leidt.  

 
 
Maatregelen en instrumenten die waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheid onderhoudt: 
Binnen De Groeiling wordt gewerkt met een Kijkwijzer en een instrument om de competenties van 
personeel vast te stellen. De uitkomsten worden besproken in de personeelsgesprekken (conform de 
gesprekkencyclus die wordt gehanteerd binnen De Groeiling). Dan wordt ook besproken hoe 

Context

•Vensters 
PO(automatisch 
gegenereerde 
gegevens)

Condities

•Instrument 
inzake vaststellen 
competenties 
Personeel

•Exploitatie 
resultaten, 

•Kwaliteitskaart

•Vensters PO

•Raet 

onderwijsproces

•Instrument t.b.v. 
Zelfevaluatie

•Kijkwijzer

•Groeps- en 
schoolbespre-
kingen n.a.v. 
toetsresultaten

•(Mogelijk op 
termijn: audit )

output

•Llv (ParnasSys) 

•Succes in VO

•(Vensters PO) 

verantwoording

•Management 
rapportage 

•Jaarverslag
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betrokkene zijn bekwaamheid onderhoudt c.q. verder ontwikkelt. Bovendien dienen leraren zich te 
registeren in het lerarenregister en directeuren in het schoolleidersregister.  


