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Inleiding 
 

 
Basisschool “Op Weg” is een dorpsschool gelegen op een centrale plaats in het dorp Ooij 
bij Nijmegen. De naam “Op Weg” staat voor de verschillende dorpen waarvandaan onze 
leerlingen komen, te weten: Ooij, Persingen, Wercheren, Erlecom en Groenlanden. Onze 
leerling populatie beslaat dus een groot gebied. Onze school wordt bezocht door ongeveer 
200 leerlingen, die op dit moment zijn verdeeld over 7 groepen. Het team bestaat op dit 
moment uit 13 leerkrachten, 1 intern begeleider, 1 conciërge, 1 onderwijsassistent en 1 
directeur. Daarbij zijn er leerkrachten die naast hun groepstaak, andere rollen vervullen, 
zoals bouwcoördinatoren (2), ICT-er (1), cultuurcoördinator (1), rekenspecialist (1), impuls 
leerkracht (1). Sinds april 2003 zijn wij gehuisvest in een gebouw samen met de 
plaatselijke peuterspeelzaal. Sinds 2014 zijn ook het kinderdagverblijf en de voor- , tussen- 
en naschoolse opvang in ons gebouw gevestigd. 
 
Onze school is sinds 1 augustus 2006 onderdeel van een stichting Condor. Deze stichting 
bestaat nu uit 10 scholen. De volgende scholen vallen ook onder deze stichting: 
 

basisschool  “De Tandem” in Nederasselt  
basisschool  “De Zilverberg” in Overasselt 
basisschool  “St Joris” in Heumen 
basisschool  “De Regenboog” in Malden 
basisschool  “Komeet” in Malden 
basisschool  “De Biezenkamp” in Beek 
basisschool  “’t Bijenveld” in Leuth 
basisschool  “Op Weg” in Ooij 
basisschool  “St Laurentius” in Kekerdom 
basisschool  “St Martinus” in Millingen aan de Rijn 

 
 
Basisschool “Op Weg” is toe aan een nieuw schoolplan. Het schoolplan is opgesteld door 
de directie met inbreng van teamleden en medezeggenschapsraad. Beleidsontwikkelingen 
binnen basisschool “Op Weg” komen voort uit eigen koersbepalingen aangevuld vanuit 
landelijke beleids- en maatschappelijke ontwikkelingen. Tevens zijn er beleidsstukken 
vanuit het strategisch beleidsplan van Stichting Condor meegenomen.  

 
Dit plan is het koersbepalend stuk waarin we een gezamenlijke visie met bijbehorende 
ambities en succesindicatoren hebben geformuleerd. Reeds geformuleerde beleidstukken 
en nog te ontwikkelen beleidstukken sluiten aan bij dit schoolplan 2015-2019. 
Vanuit de door het schoolteam opgestelde gezamenlijke schoolvisie geven we richting en 
inhoud aan onze algemene kernopdracht. 
 
In dit plan hebben we gekozen voor toetsbare doelen. Het kiezen voor SMART (specifiek, 
meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) doelen vergroot “de grip” op de weg 
naar het behalen van die doelen. De resultaten die via deze doelen bereikt dienen te 
worden zijn onderwerp van evaluatie en gesprek op school- en bovenschools niveau. 
Hiermee bereiken we een cultuur van verantwoording afleggen en verantwoording dragen. 
Deze resultaat gestuurde aanpak creëert een heldere kijk en focus op de doelen die we 
willen bereiken. De doelen zijn vertaald naar succesindicatoren. De kans op succes (het 
behalen van de doelen) wordt daarmee vergroot. 
 
Dit schoolplan is ook in te zien via de schoolwebsite: www.op-weg.nl. 
 

 

http://www.op-weg.nl/
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2. Visie 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Visie SPO Condor 
 
SPO Condor werkt vanuit de visie: “Leren leren doen we samen”, en vanuit een strategisch 
beleidsplan, die vormt de leidraad voor het onderwijs op de scholen die vallen onder stichting 
Condor, 
   
 
2.2.1 Visie op culturen 
 
Vier culturen zijn het fundament voor “Leren leren doen we samen” namelijk: de 
zelfverantwoordelijke cultuur, de samenwerkende cultuur, de reflecterende cultuur en de 
resultaatgerichte cultuur.  
Deze vier culturen spelen een belangrijke rol om als lerende organisatie onze centrale 
doelstelling en hoofddoelen te bereiken. 

 
 Zelfverantwoordelijke cultuur:  
 Leren komt pas tot zijn recht in een zelfverantwoordelijke cultuur met 'een krachtige 

leeromgeving'. SPO Condor legt daarom verantwoordelijkheid ook laag in de organisatie. 
Binnen gestelde kaders krijgen werknemers de ruimte te experimenteren en eigen oplossingen 
te bedenken. Het probleemoplossend vermogen van de organisatie wordt hierdoor vergroot. 

 
 Voor het team van Op Weg betekent dit eigen regie hebben en nemen zowel in de eigen 

leerlingen groep als in de schoolorganisatie. 
  
 Samenwerkende cultuur:  
 In een samenwerkende cultuur werken teams aan een gezamenlijk doel, waarbij de bijdrage 

van ieder teamlid van belang is. Ieder teamlid is aanspreekbaar op zijn/haar bijdrage aan het 
gezamenlijke doel. De dialoog is daarbij een belangrijk middel. Niet alleen het product staat 
centraal, maar ook het proces. Hoe verliep het allemaal, wat kunnen we de volgende keer 
beter of anders doen. 

 
 Voor het team van Op Weg betekent dit de komende jaren om nog professioneler om te gaan 

met het geven en ontvangen van feedback, het versterken van gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en het evalueren van processen. 

 
 Reflecterende cultuur:  
 Reflecteren is een middel om stil te staan bij het eigen denken en handelen. Reflectie is 

noodzakelijk om het eigen functioneren en dat van anderen op een kritische wijze te 
onderzoeken en indien nodig bij te sturen. Hierdoor ontstaan zelfsturende teams. 
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 Voor het team van Op Weg betekent dit dat de komende jaren de leerkrachten structureel 
reflecteren op hun eigen didactisch en pedagogisch handelen. Wanneer zij de 
ontwikkelingsbehoeften van een kind formuleren, dan kijken ze ook specifiek naar wat de 
leerling nodig heeft van de leerkracht. Daarnaast betekent dit dat alle leerkrachten op basis 
van reflectie op hun eigen handelen een persoonlijk ontwikkelingsplan maken. Zij evalueren dit 
plan en bespreken dit plan met de directie. 

    
 Resultaatgerichte cultuur:  
 Binnen een resultaatgerichte cultuur schakelen we verstand en gevoel bewust in voordat we 

aan het werk beginnen. Vandaar uit formuleren we onze doelstellingen “smart” en zetten die 
om in actie. Het resultaat van de acties nemen we bewust en precies waar door te meten. We 
controleren of het beoogde resultaat op effectieve wijze is bereikt. Hierdoor kunnen we 
bijsturen, vervolgacties kiezen en het werkgedrag aanpassen. We leren op deze manier van 
het leren. Dit brengt ons terug bij onze missie “Leren leren doen we samen”. 

 
 Voor het team van Op Weg gebruiken wij de komende jaren weer diverse instrumenten om 

goed zicht te hebben op ons onderwijs. De data (onderwijs- en ontwikkelingsresultaten van de 
kinderen) die deze instrumenten genereren worden bekeken, besproken en er worden nieuwe 
doelen geformuleerd.  Daarnaast hebben wij de komende jaren hoge haalbare verwachtingen 
van onze kinderen en monitoren of deze verwachtingen worden waargemaakt. 

  
 

2.2.2 Visie op leiding geven 
 
SPO Condor werkt vanuit de besturingsvisie van Carver. Deze visie is, dat het rendement van 
een organisatie het hoogst is, wanneer alle betrokkenen veel ruimte krijgen om te werken 
vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Leidinggevenden geven de kaders, waarbinnen 
gewerkt wordt. Dit gebeurt op alle niveaus, het bestuur aan de algemeen directeur, de 
algemeen directeur aan de directeuren, de directeuren aan de leerkrachten en de leerkrachten 
aan de kinderen. De kaders geven de grenzen van de werkruimte aan. De kaders geven dus 
met name aan wat niet mag/kan.  
Leidinggevenden zorgen ervoor dat er duidelijke doelen worden gesteld en er wordt getoetst of 
ze bereikt worden. De manier waarop daar invulling aan wordt gegeven wordt breed gelaten; 
ieder kind, leerkracht, team, directeur, management heeft hierin zijn eigen, specifieke inbreng 
die van waarde is. Op deze manier wordt de eigen verantwoording en inbreng gewaardeerd 
binnen de doelen die gesteld zijn. De leidinggevenden in elke school en in de stichting 
communiceren open. Ze scheppen een sfeer van veiligheid en vertrouwen, durven en kunnen 
verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. Ze geven coachend leiding, met respect voor de 
onderlinge verschillen. 
 
Voor de directie van Op Weg is het belangrijk dat er duidelijk richting wordt gegeven en dat zij 
keuzes kan en durft te maken. Daarnaast is het de komende jaren is het van belang dat de 
directeur specifieke aandacht heeft voor de ruimte en inbreng van de individuele teamleden en 
daarbij een sturende rol heeft. Het is de komende jaren belangrijk dat de directie aandacht 
besteed aan de individuele leerkracht, waarbij het uitspreken van waardering en het 
ondersteunen in de ontwikkeling van belang zijn.  
Voor de LB leerkrachten met een specifieke taak is het belangrijk dat zij verantwoordelijkheid 
nemen en dragen en dat zij ervoor zorgen dat gestelde doelen worden behaald.   
 
 
2.2.3 Visie vanuit de maatschappelijke omgeving 
 
SPO Condor heeft een katholieke en oecumenische grondslag. Het onderwijs aan de scholen 
draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de christelijke, 
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levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse 
samenleving. Wij vinden het belangrijk dat ouders, kinderen en personeel in openheid en met 
respect voor elkaar kunnen samenwerken.  
 
Op Weg is een school met een katholieke grondslag. Wij vieren bijhorende feestdagen en 
dragen daarmee samenhangende normen en waarden uit in de omgang met elkaar. 
Wij streven er naar om juist vanuit onze eigen identiteit, de leerlingen op te voeden door begrip 
naar elkaar te tonen en ieder mens te respecteren om zijn of haar gewoonten overtuiging. 
 
 
 
 
 
 
2.2.4 Strategische kaart SPO Condor 
 
SPO Condor heeft zijn visie compact weergegeven in een strategische beleidskaart. Het hart 
van de strategische kaart is uiteraard het kind (midden van de kaart). Stichting primair 
onderwijs Condor heeft als missiezin “Leren, leren doen we samen”. De stichting 
draait/werkt/draagt zorg voor leerlingen en personeel (bovenste balk). Dit gebeurt vanuit 4 
culturen (bovenste 4 groene ovalen). Onze teams en de individuele leerkracht ontwikkelen 
voortdurend ten diensten van het onderwijs/het kind en zichzelf (gele vlakken naast het hart 
van de kaart). Het onderwijs binnen Condor vanuit deze culturen en deze ontwikkelende 
teams en leerkrachten geven antwoorden aan ouders, kinderen en de omgeving (drie groene 
rechthoeken onderaan). Dit wordt vormgegeven in “Zeggen wat je doet, doen wat je zegt, laten 
zien wat je gedaan hebt” (onderste gele balk). In de twee rode balken aan de zijkant staat 
weergegeven wat SPO Condor bij het realiseren daarvan nodig hebt.  
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3. Ambities van de school 
 
 
Voordat we ingaan op onze hoofddoelstellingen voor 2015-2019 en we gedetailleerde doelstellingen 
gaan vertalen naar succesindicatoren willen we globaal terugblikken op de periode 2011-2015, wat 
hebben we bereikt. Daarnaast kijken we vooruit op de ambities voor de komende 4 jaar, 2015-2019. 
 
 
3.1 Gerealiseerde doelen 2011-2015 
 
De belangrijkste doelen die de afgelopen 4 jaar hebben nagestreefd en zijn behaald. 

 Nieuwe methode rekenen (Pluspunt) ingevoerd en afspraken gemaakt over het automatiseren. 

 Technisch lezen ( Estafette) ingevoerd. 

 Trendanalyses Leerling volgsysteem (LOVS) komen terug op de teamvergaderingen tussen 
resultaten worden bovenschools geëvalueerd en geanalyseerd. 

 Leerlingenzorg verloopt via de cyclus van handelings-gericht werken. 

 Invoerring van groepsplannen en groepsoverzichten op alle vakgebieden. 

 Structurele leerlingen-besprekingen en groeps-besprekingen. 

 Een aantal leerkrachten werkt met een Persoonlijk Ontwikkeling Plan (POP) 

 De visie van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) is zichtbaar in alle groepen we werken met, 

 groepsteksten, groepswerk en onderzoek . 

 De kwaliteit van de maand vieringen zijn naar een hoger plan getild. Inzet cultuur coördinator 
schools en  Bovenschools gerealiseerd.  

 Samen Op Weg dag ingevoerd. 

 Klassenconsultaties zijn uitgevoerd door directie en ib-er. 

 Het opzetten van een doorgaande lijn begrijpend lezen.  

 Digitale dossier voor leerlingen en leerkrachten is opgestart. 

 Zoektocht van de bovenbouw WO vakken integreren in OGO, resultaat aanschaf leerlijn “Alles 
Apart”. 

 Een werkgroep van leerkrachten schrijven projectplannen en voeren ze uit. 

 Communicatie intern: Teamscholing “feedback en reflecteren op je eigen leerkrachten gedrag” 
gevolgd. 

 Start gemaakt met het samenstellen van een portfolio met leerlingen, gericht op 
eigenverantwoordelijkheid van de leerling. 

 Auditszorg, specifieke schoolkleur en kernkwaliteit leerkrachten zijn afgerond en er zijn  

 verbeterpunten vastgesteld. 

 Actie n.a.v. het schooltevredenheidonderzoek ( voorjaar 2014) meer aandacht voor het 
verbeteren  

 van ouderbetrokkenheid /communicatie. Extra informatieavond voor ouders gehouden. 
Denktank met  

 ouders opgestart. 

 Keuze voor de leerlijnen van Alles in 1 ( WO) en Alles Apart (taallijn) gemaakt.( groep 5 t/m 8) 
en  

 materialen aangeschaft. 

 Beleid/project “hygiëne” in de school ingevoerd met begeleiding van de GGD “De gezonde 
school”.  

 Start gemaakt met het beleid voor meer-hoogbegaafdheid te ontwikkelen. 

 Teamrollen besproken en in beeld gebracht. 

 Pestprotocol besproken, bijgesteld en verbeterd plan in werking gezet. 

 Onderzoek schrijfonderwijs uitgevoerd en afspraken gemaakt. 

 Projectplan door de ict-er gemaakt. Er zijn Touchscreens aangeschaft. 
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3.2 Onze ambities voor 2015-2019 
 
In de komende schoolplan periode gaan we verder met het uitbouwen van onze ambities gericht op de 
missie en visie zoals beschreven in hoofdstuk 2.  
We gaan de komende vier jaar werken aan: 

 Eigenaarschap bij zowel leerkrachten als leerlingen: 
 Voor de leerlingen betekent dit vooral het werken aan het vergroten van hun inbreng en 

hun eigen zelfverantwoordelijkheid binnen de kaders van leren doen we samen. Dit 
willen we dit tot stand brengen door het uitbouwen van het werken met portfolio’s en hen 
hiermee meer inzicht te geven in hun eigen talenten en leerproces. 

 Voor de leerkrachten betekent dit werken aan bewustwording van eigen 
leerkrachtgedrag en het kiezen van passende scholing. 

 De communicatie driehoek tussen leerling, ouder, school versterken. Dit realiseren we door in 
een denktank met ouders en team de huidige situatie te evalueren en verbeterpunten te 
formuleren. We willen dat ouders trots zijn op de school en de school waarderen. Aandacht voor 
eigen verantwoordelijkheden van ouders en eigen verantwoordelijkheden van de school. 
Grenzen vaststellen 

 Verder integreren van de WO-vakken in onze visie door het inzetten van de leerlijn “Alles in 1”.  

    Het realiseren van een doorgaande lijn in ons Ogo-aanbod tussen onderbouw en bovenbouw. 
Teven willen we de leerlijnen “Alles in 1 en alles Apart” te integreren in het Ogo onderwijs. 

    Het verder voortzetten van opbrengst gericht werken, evalueren van trends en 
tussenopbrengsten. Niet alleen op schoolniveau, maar ook gericht op groepsniveau en 
individueel niveau 

    Het verbeteren van het rekenonderwijs en investeren in automatiseren. 

 Het aandacht houden voor het pedagogisch klimaat van de school en in de groepen, 
cultuuronderwijs, techniek, muziekonderwijs en creatieve vakken. 
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4. Hoofddoelen 
 
 

Inleiding 
In het vorige hoofdstuk hebben we teruggeblikt op de afgelopen vier jaar en van daaruit onze ambities 
voor de komende vier jaar geformuleerd. In dit hoofdstuk vertalen wij deze ambities in concrete 
hoofddoelen voor de komende vier jaar en koppelen wij deze aan meetbare succesindicatoren.  
 
 

Hoofddoelen 2015-2019 
 

4.1 Onderwijskundig  
 
4.1.1Onderwijsresultaten 
 
 Het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs, v.w.b. het overeenkomen van de 

eindopbrengsten met de leerling-populatie. 
Kritische succesindicator: 
Wij voldoen vanaf april 2016 aan de inspectienorm m.b.t. het onderwijsrendement (basis-
arrangement) en willen deze minimaal behouden voor de duur van dit schoolplan.  

 

 
4.1.2 Leerlingenzorg 
 
         Het bieden van kwalitatief goede leerlingenzorg.  
         Kritische succesindicator: 

Bij de eerstvolgende Condor Zorgmeting scoort onze school op alle vier de aspecten minimaal 3x 
goed en 1x voldoende 
 
 

4.1.3 Leerkrachten gedrag 
 

Het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs, v.w.b. de kerntaak van de leerkracht. 
Kritische succesindicator: 
Bij het afnemen van de Kijkwijzers Didactisch handelen en pedagogisch handelen haalt 90 % van 
de leerkrachten minimaal een voldoende score 
 
 

4.2 Visie op onderwijs  
 
Doel: De visie op onderwijs is herkenbaar vormgegeven. 
 Kritische succesindicator: 
 Bij het schooltevredenheidsonderzoek van 2018 scoren ouders, leerlingen en leerkrachten 

gemiddeld een 4 op de volgende vragen over hoe onze visie in de praktijk zichtbaar is: 
 
 Voor de leerlingen: 
 - Tijdens de lessen is het voor mij duidelijk wat ik ga leren en waarom. 

- Tijdens de lessen is het voor mij duidelijk welke inbreng er van mij verwacht wordt. 
- Tijdens de lessen is het voor mij duidelijk wat mijn verantwoordelijkheid is. 

 
Voor de ouders: 

 - Ik merk dat mijn kind weet wat hij/zij gaat leren tijdens de lessen. 
- Ik merk dat mijn kind weet welke inbreng er van hem/haar verwacht wordt tijdens de lessen.  
- Ik merk dat mijn kind weet welke verantwoordelijkheid hij/zij heeft tijdens de lessen. 
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 Voor de leerkrachten: 
 - Ik vind dat de leerlingen op school goed weten wat hij/zij gaan leren tijdens de lessen. 

- Ik vind dat de leerlingen op school goed weten welke inbreng er van hen verwacht wordt tijdens  
   de lessen. 

- Ik vind dat de leerlingen op school goed weten welke verantwoordelijkheden zij hebben tijdens 
   de lessen. 

 

4.3 Personeelsbeleid 
 
Doel: Het bieden van een professionele leeromgeving voor leerkrachten en ondersteuners. Bij het 

tevredenheidsonderzoek van 2018 scoren leerkrachten en ondersteuners gemiddeld een 4 op de 

volgende vragen: 

 - De school/stichting biedt een professionele leeromgeving. 

 - Het scholingsbeleid op zowel team als individueel niveau geeft mij voldoende mogelijkheden 

   om mij te ontwikkelen. 

 - De gesprekken in het kader van de professionele dialoog geven mij voldoende        

   aansluitpunten voor mijn persoonlijke professionele ontwikkeling. 

 - Ik ben tevreden met de wijze waarop de beoordeling is vormgegeven. 

 

4.4 Financien. 
 
Doel: het behouden van een financieel gezonde organisatie. 

Succesindicator: Begrotingen met betrekking tot personeel als materieel worden niet overschreden. 

 
4.5 Sturing en organisatie 
 
Doel: creëren van een evenwichtige organisatiestructuur waarin gebruik wordt gemaakt van de talenten 

en professionaliteit van alle teamleden. 

Succesindicator: Bij de afname van het team web in 2018 heeft ten opzichten van de afname van 2015 

een verschuiving plaatsgevonden van een overwegend verzorgend/praktisch/ beheerdersteam naar 

een team met meer vernieuwer en theoretici. 

 

4.6 Kwaliteitsbeleid 
 
Doel: Het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs waarbij de tussen- en eindopbrengsten minimaal 

overeenkomen met de norm die de inspectie heeft gesteld. 

Succesindicator: Ieder schooljaar voldoet de school, op 90% van de onderdelen, minimaal aan de 

inspectienorm m.b.t. onderwijsresultaat. 

Doel: Het bieden van kwalitatief goede zorg op maat. 

Succesindicator: Bij de komende Condor zorgmeting scoren we op drie van de vier onderdelen goed en 

op maximaal een onderdeel voldoende. 
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   5. Strategisch beleidskader  
 

 
Inleiding 
 
In het vorige hoofdstuk hebben we beschreven aan welke hoofddoelen wij de komende vier jaar willen 
werken en hoe we deze meten (succesindicatoren).  
Om tot een succesvolle uitvoering van deze doelen te komen is beleid nodig. In dit hoofdstuk 
beschrijven wij het beleid waarmee wij de komende vier jaar aan deze doelen gaan werken.  
 
Om het schoolplan verder vorm te geven is het van belang om zicht te hebben op het proces van: waar 
staan we nu ( data verzameling kwaliteitszorg, evaluatie oude strategische beleidsplan en trends), 
welke doelen willen we bereiken, hoe willen we deze doelen bereiken en hoe meten we dat de doelen 
bereikt zijn? 
 
Onze evaluatiegegevens zullen van verschillende bronnen afkomstig zijn:  

 
Data vanuit kwaliteitsinstrumenten van basisschool “Op Weg” 

 Kwaliteitskaart van onze school  

 Inspectie 

 Tevredenheidonderzoek ouders, leerlingen, leerkrachten 2014. 

 Zorgmeting 

 Auditing specifieke schoolkleur, kerntaken leerkrachten 

 Meerjarig investeringsplan/Meerjarig onderhoudsplan 

 Teamrollen inventarisatie 

 IPB (integraal personeelsbeleid) 

 Financiële jaarverslagen en begrotingen 

 Zorgplan samenwerkingsverband “Stromenland” 

 Evaluatie schoolse projectplannen 

 School ondersteuningsprofiel 
 

Actiepunten vanuit de evaluatie van het vorig schoolplan  

 Borgen van kwaliteit didactisch handelen bij  lezen, rekenen, begrijpend luisteren en  lezen 

 Borgen van kwaliteit pedagogisch handelen 

 Borgen van ontwikkelings- gericht werken in onze basisschool 

 Professionaliseren op het gebied van ICT en mediawijsheid 

 Goede communicatie met ouders, leerkrachten en externe partijen 

 Het aanscherpen van projectplannen en verbeterplannen 

 De school heeft een zorgplan. 
 

Kansen vanuit trends. 

 Ouderbetrokkenheid en communicatie vergroten 

 Vanuit passend onderwijs arrangementen samenstellen die we kunnen aanbieden 

 School-breed werken met thema’s waarbij de leerling eigenaar wordt van zijn/haar eigen 
leerontwikkeling en een beroep wordt gedaan op samenwerkende vaardigheden, zelfstandigheid 
en zelfverantwoordelijkheid van de leerlingen 

 Onderzoek naar mogelijke aanpassingen van onze schooltijden 

 Eigenaarschap van leerkrachten en leerlingen ontwikkelen 

 Aandacht voor muziek, bewegingsonderwijs, cultuur en erfgoed 
 

Beleidsvorming vindt plaats vanuit de volgende focus: 
 Borging: consolideren van bestaand beleid (waar nodig verder verfijnen / uitwerken van beleid op 

grond van opgedane ervaringen) 
 Vernieuwing: starten van nieuwe initiatieven 
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Vanuit onderstaande items beschrijven we de bestaande situatie, de nieuwe doelen en de daaraan 
gekoppelde succesindicatoren. 

 
 
 

5.1 Onderwijskundig beleid  
 
 
5.1.1 Didactisch handelen  
Door ons onderwijsaanbod vorm te geven middels het gebruik van onderstaande methoden en 
leermiddelen, de wijze waarop de leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd 
voor deze inhouden, voldoen wij aan de kerndoelen en aan de wettelijke eisen zoals deze zijn verwoord 
in artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs. 
 

 Groep 1/2 Groep 3 Groep 4 Groep5-8 

Rekenen Pluspunt Pluspunt Pluspunt 
 

Pluspunt 
 

Taal Ontwikkelings- 
gericht werken  

Ontwikkelings- 
gericht werken 

Ontwikkelings-
gericht werken en 
Alles Apart  

Alles Apart 

Spelling Ontwikkelings- 
gericht werken 

Ontwikkelings- 
gericht werken 

Ontwikkelings- 
gericht werken  
en Alles Apart 

Alles Apart 

Tech. lezen  Ontwikkeling- 
gericht werken 

Ontwikkeling- 
gericht werken 
Estafette lezen 

Estafette lezen Estafette lezen 

Begrijpend lezen Ontwikkeling- 
gericht werken 

Ontwikkeling- 
gericht werken 

Alles Apart 
Kidsweek krant 

Alles Apart 
Kidsweek 

Wereldoriëntatie Ontwikkeling- 
gericht werken 

Ontwikkeling- 
gericht werken 

Alles in 1 
Kidsweek 

Alles in 1 
Kidsweek 

     

Sociaal 
Emotionele 
Ontwikkeling 

Ontwikkelings-
gericht werken 

Ontwikkelings-
gericht werken 

Ontwikkelings-
gericht werken 

Alles in 1 

Schrijven Pennenstreken Pennenstreken Pennenstreken Pennen streken. 

Engels    Alles apart 

Kunstzinnige 
vorming 
Muziek en 
handvaardigheid. 

Ontwikkelings-
gericht werken 

Ontwikkelings-
gericht werken 

Ontwikkelings-
gericht werken 

Alles in 1 

Verkeer   VVN kranten  

Sturing & 

Organisatie 

 

Personeel 

 
Klant & 

omgeving 

Materieel 

Huisvesting 

 

Financieel 

 

Onderwijs-

kundig 

Kwaliteitsbeleid 
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Ontwikkelingsgericht onderwijs 
 

 Bereikt: het Ogo onderwijs in de onderbouw staat er wordt gewerkt volgens de principes.     
       In de bovenbouw starten met de leerlijnen “Alles in 1 en Alles Apart”  

 Doel: We gaan over tot de invoering van de leerlijnen van “Alles Apart” en Alles in 1.  
  Er worden duidelijke afspraken gemaakt. Integreren van Alles in 1 en Alles Apart in onze 
  Ogo visie. Het blijven inzetten van onderzoek, spel en groepswerk. 

 Succesindicator: De doelen van het projectplan “ Alles in 1 en alles Apart” over de invoering 
         zijn behaald in juli 2016. Alle afspraken zijn beschreven en worden geborgd. 

 
 
Rekenonderwijs:  

 Bereikt: Pluspunt is ingevoerd, tijdens de evaluatie blijkt dat het automatiseren in alle groepen te 
weinig aanbod komt. We gaan afspraken maken om het automatiseren structureel in het 
rooster van elke groep in te plannen. 

 Doel: Leerkrachten hebben op hun rooster iedere dag 10 minuten automatiseren staan. 
Verbeteren van ons rekenonderwijs 

 Succesindicator: Alle leerkrachten hebben automatiseren op het rooster en voeren het uit 
augustus 2016 

 
Technisch lezen: 

 Bereikt: Estafette ingevoerd. We scoren gemiddeld bij het technisch lezen. Aandacht voor het 
tempo lezen blijven houden 

 Doel: Leerkrachten geven structureel aandacht aan het tempo tijdens het lezen 

 Succesindicator: De toetsen technisch lezen vertonen gemiddelde scores per groep.  
 
Spelling 

 Bereikt: afspraken gemaakt over de groepstekst/thema’s en spellings-strategieën. Uit          
onderzoek blijkt dat de bovenbouw behoeften heeft aan een doorgaande lijn op het gebied 
van spelling en taal. We hebben besloten om over te gaan tot de aanschaf van de leerlijn 
“Alles Apart”. 

 Doel: Opbrengsten en doorlopende lijn van het spellingsonderwijs verbeteren. 

 Succesindicator: Het leerlingvolgsysteem geeft aan dat de groepen 3 t/m 8 voldoende    
      scoren 

 
 
Begrijpend lezen 

 Bereikt: Begrijpend lezen: projectplan geschreven en het gebruik van Kidsweek geëvalueerd. 
Lange teksten, leesbeleving, modelling, aansluiting toetsing cito blijven onze 
aandachtpunten.  

 Doel: Begrijpend lezen: Leerkrachten hebben aandacht en oefenen, het lezen van lange teksten. 
Plan van aanpak voor het begrijpend lezen in groep 4 wordt gemaakt. 

 Succesindicator: het leerlingvolgsysteem geeft aan dat de groepen 3 t/m 8 voldoende scoren 
 
Schrijven 

 Bereikt: Schrijven: er is onderzoek gedaan naar het materiaal gebruik van Pennenstreken.  
      Tijdens dit onderzoek hebben we voortgangsafspraken gemaakt 

 Doel: We hebben duidelijk inzicht gekregen in de leerlijnen en materiaal gebruik van 
 “Pennenstreken”. Het volgen van de afspraken in de methode. 

 Succesindicator: 100% van de leerkrachten werkt volgens afspraak met pennenstreken. 
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Cultuur 

 Bereikt: Cultuur: vieringen meer inhoud geven, tevredenheid over optredens bij leerkrachten, 
ouders, leerlingen vergroten. We hebben de inhoud en tevredenheid van de vieringen 
verbeterd.( zie projectplan). 

 Doel: Meer waardering voor de inhoud van de vieringen vanuit de ouders en leerlingen. 
Professionele inzet van de leerkrachten om de inhoud te verbeteren. (projectplan 015-016) 

 Succesindicator: Bij de evaluatie van het projectplan vieringen 015-016 stellen we vast dat de 
inhoud/tevredenheid over de vieringen 80% scoort bij leerlingen, ouders en leerkrachten.                  

 
Handvaardigheid 

 Bereikt: bovenbouw contacten met de ondersteuningskracht verlopen soepel, we werken aan een 
gemeenschappelijk planning van activiteiten die passen in de thema’s.  

 Doel: Een samenwerking tussen ondersteuner handvaardigheid en leerkrachten bij het inplannen 
van thema/activiteiten. 

 Succesindicator: Tijdens het evaluatiegesprek aan het einde van het schooljaar geven de 
ondersteuners en leerkrachten aan dat zij betrokken zijn bij het inplannen van de 
activiteiten, muziek en handvaardigheid, in de thema’s 

 
Muziek 

 Bereikt: het muziekonderwijs heeft een status gekregen en is in het rooster opgenomen.  

 Doel: Een samenwerking tussen muziekondersteuner en leerkrachten om het muziekonderwijs in 
een doorgaande lijn neer te zetten. 

 Succesindicator: Alle leerkrachten kunnen zelf het muziekonderwijs in de groep verzorgen. 
 

 
Groepsplannen 

 Bereikt : Leerkrachten werken met groepsplannen op 3 niveaus op de vakgebieden rekenen, 
lezen, spelling en begrijpend lezen. 

 Doel: Leerkrachten zijn bedreven in het werken met groepsplannen. Er is een zelfstandige 
weektaak ontwikkeld voor leerlingen (naast meerwerk en verrijking die er al is) waarbij de 
leerkracht een prioritering kan aanbrengen en tijd heeft om extra instructie te verzorgen.   
Leerkrachten vertonen eigenaarschap en hebben eigen inbreng op het gebied van 
groepsplannen/sfeer en de inhoud van het onderwijs in de groep. 

 Succesindicator: De groepsbesprekingen met de internbegeleidster geven aan dat 80% van de   
leerkrachten zich eigenaar toont van zijn groepsplannen/groepsoverzichten. 

 
Ict plannen 

 Bereikt : Er komt een nieuw projectplan 015-016, doelen worden verder uitgebreid en de ict-
ondersteuning wordt beschreven.         

 Doel : Leerkrachten werken met de bijbehorende digitale materialen en vragen ondersteuning 
aan de ict-er. Leerkracht en leerling competenties worden vergroot. (projectplan 015-016)       

 Succesindicator: Bij de evaluatie van het projectplan ict, juni 2016 hebben we 80% van de doelen 
behaald. 

 
 
 

5.1.2 Pedagogisch handelen  
 
Pedagogisch klimaat 

 Bereikt: Op school bestaan goede omgangsvormen, een goed leer-leefklimaat hoog in het 
vaandel ook om het onderwijsconcept ontwikkelingsgericht werken te realiseren, is een 
goed pedagogisch klimaat een voorwaarde. We werken met samengestelde groepen. 

 Doel: De school biedt een veilige omgeving aan waarin kinderen en leerkrachten zich optimaal 
kunnen ontwikkelen en de juiste omgangsvormen hanteren. 
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 Succesindicator: Bij het schooltevredenheidsonderzoek geven leerlingen, ouders en leerkrachten 
aan dat er een veilig schoolklimaat is en iedereen zich veilig voelt in en rond de school. 
(minimaal 4 op een 5 puntschaal). 

 
Regels en afspraken 

 Bereikt: Leerkrachten geven aan meer behoeften aan duidelijke afspraken en regels te hebben 
             en willen als  team gemeenschappelijk naar buiten te treden. 

 Doel: Leerkrachten zijn bewust van hun verantwoordelijkheden zowel in de groeps-als bij de 
schooltaken. De doorgaande lijn moet zichtbaar worden. 

 Succesindicator: Er is een document aanwezig met regels en afspraken en er wordt naar    
 gehandeld. 

 
Kijkwijzer 

 Bereikt: Er is een kijkwijzer vanuit de stichting ontwikkeld en in gebruik genomen om het 
“pedagogisch klimaat” in de groep bespreekbaar te maken. 

 Doel: We zetten de kijkwijzer jaarlijks in bij klassen bezoeken en bespreken de lijst met de 
leerkracht. Bewust wording ontwikkelen bij de leerkracht. 

 Succesindicator: De kijkwijzer is in juni 2017 ingezet bij 100% van de klassenbezoeken. 
En besproken met de leerkracht. 

 
Sociaal emotionele ontwikkeling 

 Bereikt: Op sociaal emotioneel gebied worden de leerlingen gevolgd via het digitale 
volgsysteem van SCOL. 

 Doel: We gaan de gegevens van SCOL analyseren en interpreteren voor de groep. 

 Succesindicator: De interpretatie van Scol gegevens zijn zichtbaar en toegevoegd aan de 
groepsoverzichten/plannen. 

 
Reflecteren en feed back geven 

 Bereikt: Leerkrachten hebben bijscholing gehad in feedback geven en reflecteren op elkaars    
leerkrachten gedrag. 

 Doel: Het stimuleren van feedback geven en reflecteren onderling bij leerkrachten en naar 
leerlingen. 

 Succesindicator: Tijdens de studiedagen/bijeenkomsten wordt er structureel aandacht gegeven 
aan reflecteren en feedback op eigen leerkrachtengedrag/leerling gedrag.  

 
Groepsdynamiek 

 Bereikt: De ib-er heeft tijdens de groepsbesprekingen veel aandacht voor de groepsdynamiek en 
het pedagogisch klimaat in de groep en maakt het bespreekbaar met de leerkrachten. 

 Doel: Pedagogisch klimaat een vast onderdeel van de groepsbesprekingen wordt. 

 Succesindicator: In 80% van de groepsoverzichten /plannen wordt beschreven hoe de 
groepsdynamiek  in de groep is. 

 
Het begeleiden van kinderen vanuit onze visie: 

 Bereikt: 80 % van de leerlingen geeft aan een basisgevoel van veiligheid te kennen. Het team is 
zich ervan bewust dat het werken aan de eigenverantwoordelijkheid en inbreng van 
leerlingen verdere verdieping nodig heeft.  

 Doel: Als team staan we voor veiligheid, zelfverantwoordelijkheid en inbreng van leerlingen 
zoals het in de visie omschreven staat.  

 Succesindicator: Bij een schooltevredenheidsonderzoek geven leerkrachten aan zich 
verantwoordelijk te voelen voor het uitdragen van de visie van de school (minimaal 4 op een 
5 puntschaal). 
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Schoolveiligheidsplan 

 Bereikt: Er is een schoolveiligheidsplan met pestprotocol aanwezig. 

 Doel: Bewaken van een veilige omgeving en welbevinden van de leerlingen. 

 Succesindicator: In januari 2017 is het pestprotocol up to date. En het schoolveiligheidsplan 
aangepast aan de nieuwe regels. 

 
 

5.1.3 Leerlingen ondersteuning en zorg 
 
Waar staan we? 

 De kwaliteit van onze totale zorg en de mate waarop de HGW cyclus wordt uitgevoerd is op 
voldoende niveau volgens het laatste inspectie rapport. 

 We werken met verschillende zorgniveaus. 

 Alle gesprekken, toets gegevens, verslagen en overige belangrijke leerling gegevens worden door 
de leerkrachten structureel bijgehouden in het leerlingendossier.  

 Passend Onderwijs is ingevoerd, waarbij we verschillende zorgarrangementen aanbieden. De 
gespecialiseerde leerkracht begeleidt de cluster 2 leerlingen. 

 Het verwijzen van BO naar SBO en SO vindt plaats aan de hand van een aantal criteria. 
         Pas als de school onvoldoende kan voldoen aan de behoeftes van een kind, vindt verwijzing  
         plaats. 

 In de komende periode zijn er verdere bezuinigingen op de zorg te verwachten. 

 De school heeft een actueel School Ondersteuning Profiel ( SOP). 

 Op weg werkt met gespecialiseerde leerkrachten en specialisten op het gebied van rekenen, 
taalontwikkelingsstoornis, gedrag en impulsleerkracht. 

 Op weg heeft een intern begeleidster die de zorg leerlingen goed in beeld heeft, 
groepsbesprekingen, groepsoverzichten/plannen met alle leerkrachten bespreekt. 
Oudergesprekken en gesprekken met externe voert. 

 De onderwijsbehoeften van iedere leerling brengen we in kaart in de zone van de naaste 
ontwikkeling. 

 Meer-hoogbegaafde leerlingen kunnen gebruik maken van de kangoeroeklas. 
 

Wat willen we bereiken? 

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

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

 De school voert de zorg planmatig uit. 

 De school gaat de effecten van de zorg na. 

 Een duidelijk pakket aan arrangementen in de toekomst aan bieden. 

 Het verwijzingspercentage van de school blijft onder de 2,5% 

 Op weg werkt met een ontwikkelingsperspectief voor leerlingen met een individuele leerlijn. 

 We willen meer specialisme in de school halen, door het scholen van leerkrachten. 

 Een verbeterde communicatie tussen leerkrachten en intern begeleidster. Eigenaarschap van 
leerkrachten waar het zorgleerlingen betreft. 

 De onderwijsbehoeften van leerlingen duidelijker in kaart brengen. 
 
Hoe meten we dat?(succesindicator) 

 Zowel inspectie als audit Condor geven aan dat het systeem van instrumenten procedures 
voldoet aan de gestelde eisen. 

 Zowel inspectie als audit Condor geven aan dat de school in minimaal 90% van de gevallen de 
HGW cyclus op een juiste manier heeft gehanteerd. 

 Zowel inspectie als audit Condor geven aan dat de zorg planmatig wordt uitgevoerd en dat de 
school minimaal 90% van de gevallen de HGW cyclus op een juiste wijze heeft gehanteerd. 

 Minimaal 90% van de leerlingen met een arrangement heeft een ontwikkelplan. 

 Het verwijzingspercentage blijft onder de grens van 2.5%. 
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 Aan het einde van het schooljaar stellen we vast dat 2 leerkrachten zich gespecialiseerd hebben 
d.m.v. scholing. 

 Het schooltevredenheidsonderzoek geeft aan dat 80% van de leerkrachten eigenaar is van 
zijn/haar onderwijs.  

 In de leerling dossiers staan de onderwijsbehoeften van leerlingen beschreven. 
 
 

Meer- hoogbegaafdheid (Stichting-breed) 
Inleiding: 
Iedere school heeft een beleidsplan meer- hoogbegaafdheid uitgewerkt. 
Hierin geeft de school vorm aan vanuit welke visie meer – hoofbegaafde leerlingen worden 
gesignaleerd, gediagnostiseerd en ondersteund. 
De stichting werkt met kangoeroeklassen. In deze groepen worden leerlingen 1 dagdeel per week 
specifiek ondersteund door twee specialisten 
 
Visie: 
Meer- en hoogbegaafde kinderen verdienen specifieke aandacht, niet alleen binnen het onderwijs, 
maar ook in de thuissituatie.  
De extra zorg betreft twee gebieden: 

a. De sociaal-emotionele ontwikkeling 
Meer- en hoogbegaafde kinderen vinden niet altijd vanzelfsprekend aansluiting bij andere 
kinderen (interpersoonlijke aspecten), maar kunnen soms ook niet in zichzelf in een natuurlijke 
balans komen (intra persoonlijke aspecten). Samenwerking tussen ouders en school is 
onmisbaar om deze kinderen goed te ondersteuning op hun weg naar volwassenheid. 

b. De cognitieve ontwikkeling 
Meer- en hoogbegaafde kinderen verwerven niet automatisch leerstof. Ze hebben 
extra/specifieke begeleiding/instructie nodig. De school is voor een hoogbegaafd kind – net als 
voor andere kinderen - de plaats waar het mogelijkheden moet krijgen om kennis en 
vaardigheden te verwerven. 

 
De ambities van de school 
Wij willen meer- en hoogbegaafde kinderen structureel signaleren, professioneel diagnosticeren en van 
daaruit handelingsgericht ondersteunen in hun verdere ontwikkeling. Dit dient te gebeuren in nauwe 
samenwerking met de ouders. Daarbij stelt de school de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen 
centraal. De school wil in samenwerking met de andere scholen van SPO Condor een passend 
organisatorisch, pedagogisch en didactisch aanbod realiseren, hetgeen aansluit bij het aanbieden van 
passend onderwijs. 
 
Uitwerking: 
De intern begeleider bewaakt in samenwerking met de leerkrachten de kwaliteit van de ondersteuning 
van meer- hoogbegaafde leerlingen op schoolniveau. 
SPO Condor heeft twee bevoegde specialisten benoemd, die de dagdelen van de kangoeroeklassen 
gaan verzorgen. 
 
 
 
5.1.4 Opbrengsten 
 
Waar staan we? 

 De eindopbrengsten zijn in het schooljaar 2014-2015 gemiddeld wat verwacht mag worden van 
scholen met een vergelijkbare populatie. We scoren groen. 

 De tussenopbrengsten zijn in 2013-2014 3 keer voldoende en 2 keer onvoldoende. 

 De tussenopbrengsten/gegevens van 2014-2015 zijn nog niet bekend. 

 De gegevens op sociaal/emotioneel gebied (Scol) moeten we nog gaan interpreteren. 

 We werken met trendanalyses en verbeterplannen. Op de 4 leergebieden.  



   

Schoolplan Op Weg, 2015-2019 19 

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

 
Wat willen we bereiken? 
Eindopbrengsten: 

 De school behoud zijn basisarrangement. 

 De school zet een plan van aanpak in wanneer zij 1x scoort onder de ondergrens ( rood eind cito) 
van de inspectie en voert dit plan uit. 

 Iedere leerkracht analyseert en interpreteert de LOVS gegevens van de 4 vakgebieden  (rekenen, 
spelling, begrijpend lezen en taal) per groep en per individuele leerling.  Daarna maakt zij/hij een 
plan van aanpak voor zijn/haar eigen groep en beschrijft de onderwijsbehoeften van leerlingen. 

 
Tussenopbrengsten: 

 De school heeft voldoende bij de tussenopbrengsten volgens de Condor-norm verwoord in het 
zorgplan. 

 De school ontwerpt een plan van aanpak wanneer ze een keer scoort onder de ondergrens bij de 
eindtoets van groep 8.  

 
Opbrengsten sociaal- emotionele ontwikkeling: 

 Alle leerlingen die tijdens de leerlingbespreking zijn besproken op sociaal- emotioneel gebied 
worden opgenomen in het groepsplan/overzicht m.b.t. de sociaal- emotionele ontwikkeling.  

 
Trendanalyse: 

 De school maakt jaarlijks na de tussen- en eindmeting een trendanalyse met daarbij conclusies 
vertaald in een verbeterplan. Een dergelijk plan wordt gemaakt op het gebied van spelling, lezen, 
begrijpend lezen en rekenen.  

 
 
Hoe meten we dat? 

 De eindopbrengsten worden jaarlijks vergeleken met de gemiddelde cijfers van de scholen 
met een vergelijkbare leerlingenpopulatie.( Inspectie) 

 Het plan van aanpak dat wordt opgesteld bij het scoren onder de ondergrens is opgesteld en 
uitgevoerd.  

 De tussenopbrengsten worden twee keer per jaar vergeleken met de Condornorm.  

 In alle groepsplannen zijn de onderwijsbehoeften op sociaal- emotioneel gebied terug te vinden.  

 De gemaakte trendanalyses zijn vertaald naar verbeterplannen. Deze liggen ter verantwoording 
ter inzage op school.  

 
 
5.1.5 ICT 
 
Waar staan we nu? 

 Er is een geldig projectplan ICT. 

 Er is een geldig beleidsplan ICT. 

 Er is een geldig beleidsplan ICT op Condorniveau.  

 Er is een ICT- er op school aanwezig. Deze ICT–er biedt ondersteuning op zowel technisch als 
inhoudelijk vlak.  

 De ICT-er neemt deel aan het bovenschools ICT overleg. 

 Het aanspreekpunt m.b.t. ICT is de ICT- er.  

 Ieder lokaal beschikt over een aantal computers. In de hal is een computereiland aanwezig.  

 Wij werken op onze school met 4 digitale borden en 3 touchscreenborden. 

 De school beschikt over een Wi-Fi netwerk.  

 De school heeft afspraken over computergebruik met leerlingen.  

 De leerkrachten hebben kennis over de basisvaardigheden m.b.t. ICT en het gebruik van de 
digitale- en touchscreenborden.  
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Wat willen we bereiken? 

 Er komt een nieuw projectplan ICT (015-016). 

 Het beleidsplan moet bijgesteld worden (016-017). 

 Het beleidsplan op Condorniveau wordt jaarlijks bijgesteld. 

 De ICT- er blijft de ICT ontwikkelingen volgen en vertaalt ze naar de school.  

 De ICT- er blijft deelnemen aan het bovenschools- ICT overleg.  

 Duidelijke communicatielijnen tussen leerkrachten en ICT- er.  

 Goed functionerende computers in ieder lokaal.  

 Uitbreiden van touchscreenborden.  

 Het Wi-Fi netwerk blijft up-to-date.  

 De school blijft de media afspraken m.b.t. het computergebruik met leerlingen bespreken.  

 De leerkrachten vergroten hun kennis m.b.t. ICT en het gebruik van de touchscreenborden.  
 
Hoe meten we dat? 

 Er is een projectplan ICT aanwezig. 

 In 016-017 is het beleidsplan bijgesteld. 

 Het beleidsplan ICT op Condorniveau is bijgesteld en in te zien op school.  

 In het projectplan is terug te vinden waar de ICT- er zich op richt. Hierin is te lezen hoe zij dit 
vertaalt naar de school.  

 Bovenschools- ICT overleg blijft plaatsvinden. 

 Er komt een afsprakenlijst waarin de communicatielijnen beschreven staan.  

 80% van de computers zijn up to date.  

 100% van de lokalen beschikt over een touchscreenbord in 2019. 

 Door dagelijks gebruik te maken van het Wi-Fi netwerk en controles uitvoeren.  

 Tijdens de eerste teamvergadering van het schooljaar frissen we alle afspraken m.b.t. het 
computergebruik op. De leerkrachten bespreken dit in de eerste schoolweek met de leerlingen.  

 De ICT- er heeft twee keer per jaar alle leerkrachten bijgeschoold.  
 
 
5.1.6 Totaalonderwijs 
 
Waar staan we nu? 

 We streven naar een inspirerende leef- en werkomgeving, middels het structureel werken met 
schoolbrede thema’s waarbij uiteindelijk alle vakken geïntegreerd worden m.u.v. rekenen. De 
visie voor Ontwikkelingsgericht onderwijs blijft voor onze school het uitgangspunt. 
Onderbouw: De onderbouw werkt via de visie van ontwikkelingsgericht onderwijs.  
Bovenbouw: De bovenbouw heeft gekozen voor de leerlijnen van “Alles in 1”. Dit is het wereld 
oriënterende gedeelte. “Alles apart” omvat alle taalleerlijnen. Daarnaast blijft de bovenbouw 
werken met het onderzoek.  

 Komend schooljaar starten we met een invoeringsprogramma in de bovenbouw. Dit geldt voor 
“Alles in 1” en voor “Alles apart”. Deze leerlijnen voldoen aan de landelijke kerndoelen. We 
schrijven jaarlijks een projectplan/invoerringsplan voor totaalonderwijs.  

 
Wat willen we bereiken? 

 We willen een verantwoorde invoering van de leerlijnen in de bovenbouw. In de onderbouw 
borgen wij het ontwikkelingsgericht werken.  

 We blijven een beroep doen op de zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en inbreng van 
leerlingen.  

 De leerling wordt mede- eigenaar van zijn eigen ontwikkeling. Samenwerken van kinderen heeft in 
ons onderwijs een structurele plaats ingenomen.  

 We willen kinderen laten werken met een portfolio om zicht te krijgen op hun eigen inbreng en 
ontwikkeling.  
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Hoe gaan we dit meten? 

 De evaluaties van de projectplannen geven aan hoe de invoering heeft plaatsgevonden.  

 Bij het schooltevredenheidsonderzoek geven de leerlingen aan tevreden te zijn in over de mate 
waarin een beroep wordt gedaan op hun zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en inbreng. Ze 
scoren minimaal een vier op een vijf- puntschaal. 

 Bij het schooltevredenheidsonderzoek geven de leerlingen aan zicht te hebben op het 
samenwerken met andere leerlingen. Ze scoren minimaal een vier op een vijf- puntschaal. 

 Uit klassenbezoeken door de IB- er, bouwcoördinatoren en de directeur blijkt dat 80% van de 
leerkrachten zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en inbreng een structurele plaats heeft in het 
onderwijs.  

 Er is een portfolio ontwikkeld waarin kinderen hun eigen ontwikkeling in kaart brengen.  
 
 
5.1.7 Cultuuronderwijs 
 
Waar staan we nu? 

 Er is een projectplan (“straal op het podium”) aanwezig.  

 Er is een cultuurcoördinator op school.  

 Er is een bovenschools- projectplan m.b.t. cultuureducatie.  

 Er is bovenschools- overleg m.b.t. cultuureducatie.  

 De cultuurcoördinator heeft een budget, waarmee ze jaarlijks voorstellingen inkoopt.  
 
Wat willen we bereiken? 

 De inhoud van de vieringen worden inhoudelijk besproken en verbeterd.  

 We willen bereiken dat er twee gecertificeerde cultuurcoördinatoren op school zijn d.m.v. 
bijscholing.  

 We willen bereiken dat de geschoolde cultuurcoördinatoren het team begeleiden in het omgaan 
met leerling competenties, erfgoed en Robinson.  

 We willen bereiken dat het bovenschools-overleg cultuurcoördinatoren stimuleert en begeleidt. 

 De cultuurcoördinator gaat bewust om met de inzet van haar budget.  
 
Hoe gaan we dit meten? 

 Er is een projectplan (015-016). 

 Er zijn twee geschoolde cultuurcoördinatoren aanwezig.  

 Team is inhoudelijk bijgeschoold door de cultuurcoördinator.  

 Er is een bovenschools-projectplan (015-016). 

 De uitgaven en inkomsten op de begroting zijn gelijk.  
 
 
 
 

5.2 Personeel 

 
Personeelsbeleid 
 
SPO Condor heeft de volgende beleidstukken ontwikkeld: 

 IPB 1 (Integraal Personeels Beleid) persoonlijk ontwikkelingsplan, 

 IPB 2 ontwikkelingsgericht beoordelen, leeftijdsbewust personeelsbeleid, ontslagen 

 IPB 3 mobiliteit  

 IPB 4 aanname en introductiebeleid. 

 Scholingbeleid 

 Taakbeleid  
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- De gesprekscyclus heeft een structurele plaats binnen de school gekregen 
- Er zijn digitale leerkrachten dossiers ontwikkeld. 
- De professionele dialoog staat in relatie met professionele ontwikkeling. 
- Leerkrachten hebben de teamrollen ingevuld en er zijn conclusies getrokken. 
- Door het dalen van het aantal leerlingen heeft de school te maken met vrijwillige/verplichte mobiliteit. 
- De lijst van de beroepscompetenties is ingevuld en leerkrachten zijn beoordeeld. 
- Jaarlijks vind er een evaluatie plaats van de teambijeenkomsten. 
 - Uit het schooltevredenheidsonderzoek zijn conclusies getrokken 
- De audits zijn besproken en er zijn acties opgezet. 
 
 
5.2.1 Competent personeel 

 
Waar staan we nu? 
1. Persoonlijke ontwikkeling: 

- De leerkrachten werken met Persoonlijk ontwikkelingsplannen (POP). 

- De leerkrachten houden hun eigen digitale leerkrachten dossier bij.  

- Alle leerkrachten zijn beoordeeld door hun directeur op alle Condor 
beroepscompetenties. 

- De directie beoordeelt de teamleden op de benodigde Ogo-competenties. 
2. Professionele dialoog: 

- De beoordeelde beroepscompetenties worden per leerkracht krachtig weergegeven in 
attitudes (Condor culturen) en vaardigheden.  

- Binnen onze school is een voortgaande en voortdurende dialoog van groot belang 
gezien onze Ogo-uitgangspunten. Dit zien wij terug in team- bouwvergaderingen en de 
collegiale consultatie. 

- De gesprekscyclus is bijgesteld zodat loopbaanontwikkeling, POP plannen en 
beoordeling integraal op elkaar zijn afgestemd. 

3. Scholing:  
  Ieder jaar wordt individuele scholing structureel ingezet. 
  
Wat willen we bereiken? 
1. Persoonlijke ontwikkeling: 

- De leerkrachten werken met POP plannen (borging). 

- De leerkrachten werken in hun digitale dossier.  
2. Beoordeling: 

- Alle leerkrachten worden in de nieuwe cyclus van 4 jaar beoordeeld door de directie. 
(borging). 

- Alle leerkrachten beoordelen zichzelf.  

- De directie vergroot de vaardigheid om leerkrachten te beoordelen. 
3. Professionele dialoog: 

- De directie gaat met leerkrachten in professionele dialoog conform de gesprekcyclus.  

- De directie is vaardig om met de leerkracht in gesprek te gaan over diens professie met 
als uitgangspunt het leerkrachten-web. 

- Vanuit het gezamenlijke onderwijsdoel samen inhoud en vorm geven aan de dagelijkse 
praktijk. 

4. Scholing: 
  Individuele scholing wordt structureel ingezet (borging). 

 
Hoe meten we (Succesindicatoren) 
1. Persoonlijke ontwikkeling: 

- 80 %van de leerkrachten werkt met een POP-plan. (meting 01-08-2017) 

- 80% van de leerkrachten werkt in het digitale dossier. (meting 01-08-2017) 
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2. Beoordeling: 

- Per 01-08-2017 is er een compleet overzicht met beroepscompetenties op schoolniveau. 

- 80% van de leerkrachten heeft zichzelf beoordeeld. (meting 01-08-2017) 
3. Professionele dialoog: 

- Met 80% van de leerkrachten is een professionele dialoog conform de gesprekcyclus 
gevoerd. (meting 01-08-2016) 

4. Scholing: 
   Scholing is jaarlijks toegekend volgens de vastgestelde procedure. (meting 01-08- 
                      2016) 
 
 
5.2.2 Competent team 
 
Waar staan we nu? 
1. Teamrollen:  

- Stichting Primair Onderwijs Condor heeft een instrument ontwikkeld om teamrollen in 
kaart te brengen. Onze school heeft dit instrument ingezet. 

2. LB functies 

- SPO Condor heeft LB functies (LB IB-er, LB bouwcoördinator, LB specialist en LB 
impulsleerkracht) in een omschrijving omschreven. 

- scholingsmodules van LB-functies hebben plaatsgevonden en zijn afgerond. 
3. Beoordeling: 

- De beoordeelde beroepscompetenties zijn als team weergegeven in attitudes (Condor 
culturen) en vaardigheden. (team web) 

4. Scholing: 

- Ieder jaar wordt team scholing structureel ingezet. 
 

Wat willen we bereiken? 
1. Teamrollen: 

- De teamrollen zijn geanalyseerd op schoolniveau en vertaald naar doelen en succes-
indicatoren. Op stichting niveau worden n.a.v. de teamrollen doelen en 
succesindicatoren geformuleerd v.w.b. aanname beleid en mobiliteit. 

2. LB functies: 

- SPO Condor heeft Intern begeleidsters (IB-ers), bouwcoördinatoren en specialisten in 
LB functies geplaatst. 

- SPO Condor heeft scholingsmodules afgerond betreffende kwalificering LB impuls-
leerkracht. We gaan de LB leerkrachten in gesprek n.a.v. beoordelingslijsten, met als 
doel LB taken bewust in de organisatie neerzetten. 

- SPO Condor heeft impulsleerkrachten benoemd in een LB-functie. 
 

3. Beoordeling: 

- Vanuit het team web maakt onze school een analyse, trekt conclusies en stelt doelen en 
succesindicatoren vast. Dit in een cyclus van 4 jaar. De conclusies zijn besproken in het 
team. We gaan een team evenwicht creëren in het team-web. 

- Directie is vaardig geworden in het beoordelen van leerkrachten. 
4. Scholing: 

- Ieder jaar wordt team scholing structureel ingezet. In oktober 2015 zijn we gestart met de 
teamscholing “ontwikkelen van een professionele samenwerking” 

 
Hoe meten we dat? (Succesindicatoren) 
1. Teamrollen en 2. LB functies: 

- Het teamrollen zijn vertaald naar succesindicatoren. (01-01-2019) 

- SPO Condor heeft 40 % van de totale wtf-omvang leerkrachten in en LB functie. 

- Onze school heeft de intern begeleidsters, bouwcoördinatoren en specialisten in LB 
functies geplaatst. Er zijn duidelijke afspraken over het inzetten van LB leerkrachten in 
de organisatie. (01-08-2016) 
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3. Beoordeling: 

- Het team web is vertaald naar succesindicatoren. ( 01-01-2019) 

- De beoordeling van leerkrachten door directie wordt vergeleken d.m.v. gemiddelde score 
en spreiding van ons team. (per onderdeel) (01-01-2019) N.a.v. deze vergelijking 
worden er doelstellingen en succesindicatoren geformuleerd. 

4. Scholing:  
                   - Bij een schooltevredenheidsonderzoek geven leerkrachten aan tevreden te zijn met  
                      De wijze waarop de scholing wordt ingezet. ( minimaal4 op een 5 puntschaal) 
 
 

5.3 Sturing en organisatie 
 
Waar staan we nu? 
 - De school wordt aangestuurd door een managementteam, bestaande uit de directeur  

             en de bouwcoördinatoren aangevuld met de intern begeleidster. 
 - De vergaderstructuur is als volgt: De agendacommissie komt 6 keer op jaarbasis bij  
             elkaar. (directie en bouwcoördinatoren) Een keer per maand is er overleg met de  
             directie en de intern begeleidster. 
 - Er wordt jaarlijks een planning gemaakt met de vergaderonderwerpen en  
             verbeteronderwerpen voor dat schooljaar. Deze is niet altijd evenwichtig en in balans. 
 - Er wordt gewerkt met projectplannen. De projectplannen worden door een groep 
             leerkrachten ontwikkeld. Projectplannen worden ontwikkeld binnen de afgesproken 
             kaders. 
            
Wat willen we bereiken? 
  - Het managementteam blijft bestaan uit directeur, bouwcoördinatoren, aangevuld 
               met de intern begeleidster, waarbij elk jaar opnieuw wordt bekeken hoeveel 
               ambulante tijd er beschikbaar is. 
 - Een optimale communicatie tussen alle partijen met een eigen inbreng van alle partijen.  
 - Er wordt voor elk jaar een evenwichtige jaarplanning opgesteld met daarin alle 
 vergaderonderwerpen die aan bod moeten komen. Hierbij wordt gewaakt voor 
 overbezetting van het schema. 
 - De projectplannen zijn digitaal en voor iedereen in te zien. 

 
      Hoe meten we dat? ( succesindicatoren) 
                -   Bij het schooltevredenheidsonderzoek geven leerkrachten aan tevreden te zijn met  
                    het werken met het managementteam. (minimaal 4 op een 5 puntschaal) 
                -   De evaluatie van de agendacommissie geeft aan dat de communicatie en eigen  
                    inbreng tot tevredenheid verbetert is. 
                -   Bij het schooltevredenheidsonderzoek geven leerkrachten aan tevreden te zijn met 
                    De jaarplanning en de evenwichtige verdeling van de verschillende onderwerpen. 
                    (3,5 op een 5 puntschaal) 
                -   Het percentage dat aan de ambulante tijd van bouwcoördinatoren besteed wordt  
                    Bedraagt niet meer dan 10% van de personele begroting. 
                -   In de leerkrachten map zijn 100% van alle projectplannen verzameld en in te zien. 

 
 
5.4 Klant en omgeving 
 
Waar staan we nu? 
-       De school heeft een aantal kernwaarden geformuleerd( school-specifieke kleur), wat de 
        herkenbaar maakt voor leerlingen, ouders en omgeving. 
-       In juni 2014 is een tevredenheidsonderzoek afgenomen en worden er acties naar de  
        betrokkenheid van ouders uitgezet 
-       Een denktank bestaande uit directie, ouders en leerkrachten maken samen plannen voor 
        een goede communicatie en public Relations. 
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-       Ouders worden middels 3 rapporten geïnformeerd over de ontwikkelingen van hun kind. 
        op aanvraag van de ouder of leerkracht zijn er gesprekken en worden er verslagen gemaakt  
        Die beide partijen ondertekenen voor gezien en akkoord. 
-      Ouders worden middels informatieavonden, nieuwsbrieven, de website van de school en via  
       De mail geïnformeerd over de ontwikkelingen van de school. 
-      Ouders zijn educatieve partners. 
-      Er is een medezeggenschaps-en ouderraad. 
 
Wat willen we bereiken? 
-      De school heeft de specifieke kleur inhoudelijk vorm gegeven en deze beschreven in het  
       schoolplan, schoolgids en jaarboekje. 
-      De uitslagen van het tevredenheidsonderzoek zijn vertaalt voor ouders naar doelstellingen en  
       Succesindicatoren. 
-      Duidelijke afspraken over de communicatie, en het uitdragen van de PR van de school. 
-      Een duidelijke overdracht rapportage over de ontwikkeling van de leerlingen aan ouders. 
-      Duidelijke, regelmatige communicatie en informatie naar ouders toe, 
-      Ouders en school dragen hun eigen verantwoordelijkheden. 
-      Een goed functionerende ouderraad en medezeggenschapsraad. 
 
Hoe meten we dat? 
-       Bij ons schooltevredenheidsonderzoek in 2018 scoren ouders, leerkrachten en leerlingen.  
        Gemiddeld een 4 op de volgende vragen: 
         Voor de leerlingen: Ik ben goed in het uitvoeren van het onderzoek in de bovenbouw! 
         Voor de ouders: Ik merk dat de school goed is in het aanbieden van schoolbrede thema’s 
         het stimuleren van zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en samenwerken van de  
         leerlingen en het geven van de kernvakken op 3 instructie niveaus. 
-        De komende audit geeft aan dat de specifieke schoolkleur goed zichtbaar is. 
-        De uitslagen zijn vertaald in doelstellingen en succesindicatoren en zijn in te zien. 
-        Op het moment dat de school in het nieuws komt is dit positief en gestuurd door de school. 
          Indien de school negatief in het nieuws komt, is daar adequaat geregeerd door de directie. 
-        Bij het tevredenheidsonderzoek geven de ouders aan tevreden te zijn over de wijze en mate  
         waarop zij door de school geïnformeerd worden als het gaat om de ontwikkeling van hun  
         kind en de ontwikkeling van de school 
-        Bij het schooltevredenheidsonderzoek geven ouders aan tevreden te zijn over de wijze 
         waarop de gesprekken tussen ouders/verzorgers en school plaats vinden. (minimaal 3,5 op 
         een schaal van 5) 
 -       Bij het schooltevredenheidsonderzoek geven ouders aan tevreden te zijn over het  
         functioneren van ouderraad en medezeggenschapsraad 
 
 
5.4.1 Ouderbetrokkenheid 
 
Waar staan we nu? 

- Ouderbetrokkenheid en de communicatie met ouders wordt laag ingeschat bij het   
                  tevredenheidsonderzoek uit 2014. 

- De school wil uitgaan van de volgende stelling: educatief partnerschap is een relatie,  
      waarbij wederzijdse verantwoordelijkheden duidelijk zijn en het handelen sturen; 
      zij worden niet alleen gedeeld, maar vooral besproken en beleefd.   
  
Wat willen we bereiken? 

- Visie ontwikkelen m.b.t. communicatie en ouderbetrokkenheid. 
- De visie vertalen in een plan van aanpak waarin voorstellen worden gedaan t.a.v. 
             betere communicatie en ouderbetrokkenheid en uitstraling van de school, maar waarin 
             ook de grenzen van de school worden aangegeven.     
-            Komen tot een goede invulling van educatief partnerschap 
-            Het opstellen van een kwaliteitskaart Ouderbetrokkenheid.  
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Hoe meten we dat?(succesindicatoren) 
-           De visie is ontwikkeld (peildatum 01-01-2017) 
-           Bij een schooltevredenheidsonderzoek geeft 80% van de ouders en 80% van de 
            Leerkrachten aan de ontwikkelde visie te ondersteunen en uit te willen dragen. 
-           De visie is vertaald in een plan van aanpak gekoppeld aan de succesindicatoren.  
            (peildatum 01-08-2017) 
-           Bij een tevredenheidsonderzoek geven de ouders en leerkrachten aan dat het 
            educatief partnerschap voldoende inhoud heeft gekregen op onze school.  
            (3,5 op een 5-puntschaal) 
-           De kwaliteitskaart is opgesteld. (01-08-2017) 
 
 

5.5 Materieel en huisvesting. 
 
Waar staan we nu? 
           Meerjarig - Investerings- Plan ( M.I.P.) 
-          Op Weg heeft een MIP deze wordt voor augustus 2016 geactualiseerd en afgestemd op 
           de afschrijvingstermijnen van SPO Condor. 
-          Vanaf augustus 2016 wordt de MIP door de stafmedewerker financiën “up to date” 
           gehouden. 
-          De verschillende afschrijvingstermijnen van leerlijnen meubilair, ict zijn te vinden in 
           de MIP 
 
           Meerjarig –onderhouds- plan. ( MOP)  
-          Op Weg heeft een gedateerde MOP. 
-          De MOP wordt vanaf 1-1-2016 door de stafmedewerker onderhoud “up to date”  
           gehouden. 
-          Het MOP wordt bovenschool aangestuurd en uitgevoerd. 
-          Een gedeelte van het onderhoud wordt door eigen personeel uitgevoerd. 
 
Wat willen we bereiken? 
-         MIP: het jaarlijks afschrijvingsbedrag vanuit het MIP is in januari 2016 passend binnen 
          De schoolbegroting en verantwoord in het meerjarig-financiële beleid, gekoppeld aan de 
          verwachte daling van het leerlingaantal. 
-        MOP: blijft binnen het gesteld budget van de materiele instandhouding. 
 
Hoe meten we dat? (succesindicatoren) 
-        MIP: De afschrijvingen zijn afgestemd op de leerlingen aantallen en leiden daardoor niet  
         Tot overschrijding van de materiele jaarrekening op schoolniveau in de periode tot  
          1-1-2016. 
-        MOP: In de periode van 1-1-2015 tot 1-1-2019 zijn de uitgaven MOP gemiddeld niet 
          hoger dan 8,95% van de materiele instandhouding. 
 
 

 
5.6 Financiële administratie SPO Condor 
 

Waar staan we nu 
*  Begrotingsopstelling 
 De jaarbegroting van SPO Condor is opgedeeld in een personele en een materiële begroting: 

- De personele begroting wordt bovenschools opgesteld; 
- De materiële begroting wordt op schoolniveau opgesteld, jaarlijks vóór 1 december voorafgaand 

aan het begrotingsjaar. Binnen de gegeven instroom van financiële middelen heeft de 
schooldirectie de relatieve vrijheid het begrotingsjaar naar eigen inzicht te budgetteren. 

- De begroting blijft leidraad voor de financiële beheersing van en controle. 
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*  Verantwoording 

Jaarlijks vóór 1 juni is het financiële verslag over het voorafgaande jaar opgesteld en van 
accountantsverklaring en managementletter voorzien, inclusief de materiele begroting van de school. 

 
* Afschrijvingen en MeerjarenInvesteringsPlan 
 - Met ingang van 2009 worden investeringen in enig kalenderjaar eerst afgeschreven in het 

kalender-/boekjaar daarna. De investeringen in enig boekjaar worden (mede) bepaald op basis van 

de afschrijvingsbudgetten. Stelregel daarbij is dat een actief eerst na volledige afschrijving 

vervangen kan worden. In de begroting en verantwoording worden 4 categorieën gehanteerd: 
  - Meubilair en Inrichting; 
  - Inventaris en Apparatuur; 
  - ICT; 
  - Leermethoden. 
  SPO Condor hanteert per categorie een standaard model voor afschrijvingstermijnen. 
 - Ter beheersing worden investeringen geadministreerd in een MIP (meerjareninvesteringsplan), 

waarbij aanschafdatum en –waarde, afschrijvingstermijn, boekwaarde en vervangingsmoment zijn 
vastgelegd. 

 
* Onderhoud 
 Ultimo 2009 is het besluit genomen de schoolbegrotingen bovenschools te belasten met een zeker 

percentage van de materiële ministeriële instroom, waardoor fluctuaties in het individuele 
onderhoudsbudget vermeden kunnen worden en een collectieve verantwoordelijkheid voor 
onderhoud van de schoolpanden is geregeld.  

 
Doelen 
* Versterking van de financiële beheersing / bedrijfsvoering van de organisatie door invoering van een 

adequate plannings- en controlecyclus; 
* (Her-) Allocatie van materiële financiële middelen; 
* Waar mogelijk kostenbesparing door (collectieve) aanbesteding; 
* Budgetbeheersingsoverzicht (managementrapportage) per kwartaal (model zie bijlage); 
 
Succesindicatoren 
* Opstellen van de sluitende materiële begroting jaarlijks vóór 1 december voorafgaand aan het 

begrotingsjaar; 
*  Budgetbeheersingsoverzicht (managementrapportage) per kalenderkwartaal vóór het einde van de 

maand volgend op het kwartaal; 
* Sluitende materiële exploitatie per boekjaar; 
* Bezuiniging op afzonderlijke kostenposten (schoonmaak en energie) door voordeliger aanbesteding; 
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SPO Condor - School 
Rapportage datum :  ..-..-20.. t/m ..-..-20..      

GB-
rekening Omschrijving 

PVE Besteed 
Budget- 
bedrag 

Restant 
Budget 

Restant 
Budget 
% 

    € € € €   

     4231 Afschrijvingskosten Meubilair 0 0 0 0 0% 

     4241 Afschrijvingskosten Machines/Installaties 0 0 0 0 0% 

     4251 
Afschrijvingskosten 
Hardware/Randapparatuur 0 0 0 0 0% 

     4271 Afschrijvingskosten Leermethoden 0 0 0 0 0% 

     4330 Onderhoud 0 0 0 0 0% 

     4331 Onderhoud wensen 0 0 0 0 0% 

     4340 Energie 0 0 0 0 0% 

     4341 Water 0 0 0 0 0% 

     4350 Schoonmaakkosten contract 0 0 0 0 0% 

     4351 Overige Schoonmaakkosten 0 0 0 0 0% 

     4360 Publiekrechtelijke Heffingen 0 0 0 0 0% 

     4410 PR & Marketing 0 0 0 0 0% 

     4411 Portikosten 0 0 0 0 0% 

     4412 Telefoonkosten 0 0 0 0 0% 

     4413 Drukwerk 0 0 0 0 0% 

     4414 Kantoorbenodigdheden 0 0 0 0 0% 

     4418 Medezeggenschap/Ouderraad 0 0 0 0 0% 

     4420 Leermiddelen 0 0 0 0 0% 

     4421 Kleine Aanschaffingen 0 0 0 0 0% 

     4422 ICT kosten 0 0 0 0 0% 

     4423 ICT Licenties 0 0 0 0 0% 

     4424 Bouw/beheer Website 0 0 0 0 0% 

     4425 Abonnementen en Vakliteratuur 0 0 0 0 0% 

     4426 Mediatheek/Bibliotheek 0 0 0 0 0% 

     4427 Reproductiekosten 0 0 0 0 0% 

     4428 Kabeltv en overige rechten 0 0 0 0 0% 

     4500 Culturele vorming 0 0 0 0 0% 

     4510 Sportdag/Vieringen 0 0 0 0 0% 

     4520 Excursies 0 0 0 0 0% 

     4530 Testen en Toetsen 0 0 0 0 0% 

     4550 Religieuze vorming 0 0 0 0 0% 

     4560 Representatiekosten 0 0 0 0 0% 

     4590 Overige Algemene kosten 0 0 0 0 0% 

     4900 Knelpunten 0 0 0 0 0% 

  Totaal Kosten 0 0 0 0 0% 

              

     8110 Normatieve Rijksbijdrage Materieel 0 0 0 0 0% 

     8121 Geoormerkte OCW Subsidies Materieel 0 0 0 0 0% 

     8141 Overige Subsidies OCW Materieel 0 0 0 0 0% 

     8510 Verhuurbaten 0 0 0 0 0% 

     8590 Overige Baten 0 0 0 0 0% 

  Totaal Baten 0 0 0 0 0% 

       

 Resultaat 0 0 0 0  
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5.7. Kwaliteitsbeleid 
 
Waar staan we nu? 
 
- De visie vanuit het ontwikkelingsgericht werken is in alle groepen terug te zien. 
- De verbeterplannen zijn opgesteld en aanwezig voor lezen en spelling. 
- Er zijn kijkwijzers opgesteld en in gebruik voor algemeen didactisch, pedagogisch handelen. 
- De HGW cyclus wordt afgewerkt volgens een vast checklist. 
- We starten met de invoering van de leerlijnen van Alles in 1 en Alles apart. 
- In de onderbouw hebben we het ontwikkelingsgericht werken geborgd. 
- Er wordt drie keer per jaar een managementrapportage opgesteld door de directeur. 
- Kwaliteitsbeleid is een cyclisch proces binnen onze school. 
- Bovenschool zijn inmiddels de volgende kwaliteitsinstrumenten aanwezig. 
- Kwaliteitskaart stichting Condor. 
- Auditing zorg. 
- Auditing specifiek schoolkleur en kerntakenleerkracht. 
- Evaluaties schoolse- en bovenschoolse projectplannen. 
- Integraal personeelsbeleid. 
- Digitaal dossier leerkrachten. 
- Team inventarisatie. (teamrollen) 
- Tevredenheidsonderzoek ouders, leerlingen, leerkrachten en omgeving. 
- Meerjarig investeringsplan en meerjarig onderhoudsplan. 
- Financiële budget verslagen, begroting. 
 
Wat willen we bereiken? 
- Het blijven borgen van onze visie ontwikkelingsgericht werken. 
- Verbeterplannen/projectplannen ontwikkelen en aanscherpen. 
- De opgestelde kijkwijzers worden door de intern begeleidster, bouwcoördinatoren en directie 
gevraagd en ongevraagd ingezet om het functioneren van leerkrachten te kunnen monitoren. 
- Borgen van de HGW cyclus. 
- Projectplan schrijven “alles in 1 en alles apart”. 
- Jaarlijks de hierboven genoemde instrumenten gebruiken. De data, die daaruit voort vloeien 
analyseren, conclusies trekken, en vertalen naar de nieuwe doelen en succesindicatoren. 
 
Hoe meten we dat? 
- Bij het schooltevredenheidsonderzoek geven ouders, leerlingen en leerkrachten aan dat ze de 
visie van ontwikkelingsgericht werken herkennen. ( minimaal 4 op een 5-puntschaal) 
- Er zijn verbeterplannen op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen 
in te zien. (1-1-2017) 
- Uit gesprekverslagen blijkt dat de kijkwijzers regelmatig zijn ingezet. 
- De intern begeleidster is in het bezit van alle groepsplannen, groepsoverzichten en voert 
leerlingen besprekingen. Evaluatie ter inzage. 
- In augustus 2016 is er een projectplan “ Alles in 1 en Alles apart” aanwezig. 
- 80% van de genoemde instrumenten zijn ingezet en vertaald naar nieuwe doelen en 
succesindicatoren. 
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6. Doelenoverzicht 
 

1. Doelenschema  2015-2019 

 
Dit wordt elk jaar geëvalueerd en zo nodig aangepast. 
De evaluatie wordt jaarlijks besproken in de MR 
       
Afkortingen: 
 Team                          T 
 Coördinator                C ( onderbouw/bovenbouw) 
 Intern begeleidster      I 
  Directie                       D 
 Specialist                    S ( rekenen, cultuur, ict, veiligheid) 
 Boven-schools            B 
 
Onderwerp: 2015-2016 2015-

2016 
2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Aansturing 

      
Didactisch handelen      
Rekenen: Tijdens de evaluatie van het voorafgaande jaar 
wordt duidelijk dat het automatiseren in alle groepen te 
weinig aanbod komt. Onderzoek start 

x x   SD 

Technisch lezen: Alle leerkrachten stimuleren het tempo 
tijdens het lezen. DMT geeft een gemiddelde scoren aan juli 
2016 
 

x x   ID 

Ogo is het leidend concept om te voldoen aan alle 
taaldoelen. We starten met de invoerring van “Alles Apart” in 
de bovenbouw. 

x x   CD 

We starten in de bovenbouw met de invoerring van “Alles in 
1” 

x x   CD 

In de onderbouw werken alle groepen volgens de Ogo visie. 
Vernieuwingen worden onderzocht en meegenomen. 

x x   CD 

Leerling ondersteuning en -zorg:      

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

x x x  DI 

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

x x x  DI 

De school voert de zorg planmatig uit en gaat de effecten 
van de zorg na. 

x x x  DI 

Er bestaat een ontwikkelingsperspectief voor leerlingen met 
een individuele leerlijn. 

x x   ID 

Er is een ondersteuningsplan aanwezig ( SOP) x    DI 

Implementatie beleidsplan hoogbegaafdheid x    SD 

Een open communicatie tussen leerkracht en intern 
begeleidster. Werken aan eigenaarschap van leerkrachten 
waar het zorgleerlingen betreft. 

x x   IT 

Groeps- en leerlingen besprekingen vinden structureel twee 
keer per jaar plaats. 

x x   IT 

De onderwijsbehoeften van leerlingen zijn duidelijk bepaald. x x   IT 

Opbrengsten:      

De school heeft een basis arrangement 
 

x x   D 

De school heeft een voldoende bij de tussenopbrengsten 
volgens de Condor-norm 

x x   DI 

Alle leerlingen die tijdens een leerlingenbespreking zijn 
besproken op sociaal-emotioneel gebied hebben vanaf 
augustus 2016 een SEO plan 

x x   DI 

Iedere leerkracht analyseert en interpreteert de LOVS 
gegevens op vier vakgebieden per groep en per individuele 
leerlingen. 

x x   IT 

De school maakt jaarlijks na de tussenmeting en de 
eindmeting een trendanalyse met daarbij conclusies vertaald 
in een verbeterplan. Een dergelijk plan wordt gemaakt op het 
gebied van spelling, lezen, begrijpend lezen en rekenen. 

x x   DI 

Pedagogisch handelen:      

De school biedt een veilige omgeving waarin leerlingen en x x   T 
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leerkrachten zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Leerkrachten zijn zich bewust van hun 
verantwoordelijkheden zowel in de groeps-als bij school 
taken. 

x x   T 

Omgangsvormen, regels en afspraken op basis van normen 
en waarden zijn met elkaar besproken 

x x   T 

Er is een kijkwijzer om het pedagogisch klimaat 
in de groepen te volgen. Tijdens het klassenbezoek wordt 
deze ingezet. 
 

x x   DI 

Stimuleren van het feedback geven en reflecteren van 
leerkrachten op hun eigen pedagogisch klimaat. 

x x   DT 

De lijsten van SCOL analyseren en interpreteren. x    B 

Sociale veiligheid van de school en het pestprotocol  
worden vernieuwd 

x x   SD 

Totaalonderwijs      

We gaan voor een verantwoorde invoerring van de leerlijnen 
in de bovenbouw met een doorlopende lijn vanuit groep 4 

x x   DC 

In de onderbouw bespreken we de vernieuwingen op het 
gebied van ontwikkelingsgericht werken. 

x    CD 

We doen een beroep op zelfstandigheid, eigen 
verantwoordelijkheid, samenwerken en inbreng van 
leerlingen 

x x x  DCI 

Het portfolio dient om leerlingen hun eigen ontwikkeling in 
kaart te laten brengen. 

x x   TC 

Cultuuronderwijs      

De inhoud van de vieringen is verbeterd x    SD 

Twee cultuur coördinatoren hebben scholing gevolgd  x   BS 

De geschoolde coördinatoren gaan het team scholen in 
leerling competenties, erfgoed en Robinson. 

 x   BS 

Ict onderwijs      

De ict-er blijft de ict ontwikkelingen volgen en vertaalt ze 
naar school. Projectplan 015-016. 

x    SD 

Er zijn duidelijke communicatielijnen tussen leerkrachten en 
ict-er 

x    ST 

Er zij afspraken over computergebruik en mediawijsheid met 
leerlingen 

x    ST 

De ict middelen zijn up-to-date x    S 

Leerkrachten gaan aan de slag met Prowise x    ST 

Competent personeel      

Leerkrachten werken met pop plannen x    D 

Leerkrachten werken in hun digitaal dossier x x   DT 

Alle leerkrachten worden in de nieuwe cyclus van 4 jaar 
beoordeeld door de directie. 

x x x x D 

De directeuren zijn vaardig om met de leerkracht in gesprek 
te gaan over diens professie met als uitgangspunt het 
leerkrachten web 

x    D 

De directie heeft de conclusies van de teamrollen samen 
besproken en vastgesteld welke rollen verstevigt mogen 
worden. 

  x  D 

Hoe gaat de leerkracht met het eigenaarschap van onderwijs 
om. Op onderzoek uitgaan,  

x x x  T 

Klant en omgeving      

De specifieke schoolkleur is beschreven in duidelijke taal 
voor ouders. 

x    D 

Er zijn duidelijke afspraken over de communicatie en 
betrokkenheid van ouders. 

x x   DT 

Er is een goed functionerende ouderraad en mr x    D 

Schooltevredenheid- onderzoek uitvoeren in 2018    x D 
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7. Procedure en tijdspad 
 
 
 
 
 
Datum:                                                                  Datum: 
   
Handtekening:                                                       Handtekening: 
 
 
Algemeen directeur                                                Medezeggenschapsraad 
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8. Bijlagen 
 

   
 

8.1 Bijlage protocol wenperiode kleuters 
 

Datum: Actie: Uitvoering: 

Januari De werving van nieuwe kleuters voor het nieuwe 
schooljaar (kinderen die tussen mei  en juli 4 jaar 
worden). 
- Plaatsing artikel in Rozet, De Brug en de 
zondagskrant. 
- Affiche bij de Spar. 
- Affiche bij het kinderdagverblijf en bij de 
peuterspeelzaal. 
- Aanmelden voor de informatieavond bij 
estherconrad@op-weg.nl. 

Contactpersoon 
(Esther) 

Februari Sluiting van de aanmeldingsperiode voor de 
informatieavond bij estherconrad@op-weg.nl 

Ouders nieuwe 
kleuters bij 
contactpersoon 

Midden 
februari 

Informatieavond voor alle ouders van de nieuwe 
kleuters door alle leerkrachten groep 1/2 en de 
directie. 

Leerkrachten 
groep 1/2 en 
directie 

Eind 
februari 

Inloop ochtend voor de ouders van de nieuwe 
kleuters. Dit gebeurt naar gelang het aantal 
aanmeldingen in één of twee lichtingen. De 
directie leidt rond en dan vooral in de groepen 
1/2, maar ook door de rest van de school. 

Directie en indirect 
de leerkrachten 
groepen 1/2 

Midden 
februari tot 
midden 
maart 

De ouders melden hun kleuters aan bij ons op 
school vóór midden maart.  

Ouders nieuwe 
kleuters bij directie  

Einde maart Directie stuurt de ouders van de aangemelde 
nieuwe kleuters een bevestiging van de 
aanmelding met daarbij een korte uitleg van de 
verdere procedure. 

Directie stuurt brief 

3 maanden 
voor de 4e 
verjaardag 

De nieuwe kleuter wordt over 3 maanden 4 jaar. 
De ouders krijgen formulieren toegestuurd door 
de school die zij en de pedagogisch medewerker 
(van kinderdagverblijf of peuterspeelzaal) invullen 
en terugsturen naar school. 

Contactpersoon 

2 maanden 
voor de 4e 
verjaardag 

De contactpersoon controleert of de formulieren 
binnen zijn gekomen.  
- Zo nee, de contactpersoon neemt contact op 
met de ouders. En dan verder zoals hieronder. 
- Zo ja, de nieuwe kleuter wordt ingedeeld in 
groep 1/2. De leerkracht van de groep maakt 
samen met de pedagogisch medewerker een 
afspraak voor een gesprek en nodigt de ouders 
uit hierbij aanwezig te zijn. 

- Contactpersoon 
 
- Contactpersoon 
 
Leerkrachten 
groep 1/2 
 

1 maand Het gesprek tussen de leerkracht groep 1/2, de Leerkracht groep 
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voor de 4e 
verjaardag 

pedagogisch medewerker en de ouders vindt 
plaats. De pedagogisch medewerker leidt het 
gesprek en de leerkracht maakt aantekeningen 
(deze worden gelijk voor ouders en pedagogisch 
medewerker). 
Na dit gesprek kunnen gelijk de 5 wen-dagdelen 
gepland worden met de ouders. 

1/2 
 
 
 
 
Leerkracht groep 
1/2  

1 dag na de 
4e 
verjaardag 

De nieuwe kleuter start in de groep.  

 


