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Inleiding 

 

Doel schoolplan 

Dit schoolplan is het beleidsdocument voor de schoolplanperiode 2019-2023.  

Het schoolplan wil elke belanghebbende duidelijkheid geven over wat we willen bereiken met het onderwijs op de Willibrordus en hoe we 
dat dagelijks vorm zullen geven. 

Het schoolplan is opgesteld binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van ons bestuur, welke is samengevat in hoofdstuk 1. Hoofd-
stuk 2 gaat over het onderwijs op onze school en hoe we dat verder willen ontwikkelen in de periode van 2019-2023.  
In hoofdstuk 3 beschrijven we de wijze waarop wij invulling geven aan voorschriften die de Inspectie heeft gesteld. Hoofdstuk 4 beschrijft 
ons personeelsbeleid. Onze kwaliteitszorg wordt beschreven in hoofdstuk 5. 

 

Totstandkoming 

We hebben als team de missie en visie herijkt, ons doel beschreven voor 2023 en de strategieën geselecteerd waarmee we onze visie in de 
jaren 2019 tot 2023 willen realiseren.  

Daarnaast zijn gegevens verzameld, die duidelijk maakten, welke positie de school aan het eind van de vorige schoolplanperiode innam op 
de verschillende beleidsterreinen. Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 

- De evaluatie van het schoolplan 2015-2019. 

- Het laatste inspectierapport en juryrapport Excellente school. 

- Tevredenheidsmetingen van ouders en leerlingen. 

- De jaarlijkse evaluatie van het voortgangs- en kwaliteitsgesprek. 

- Analyse van de opbrengsten en/of resultaten van CITO. 
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- Vensters PO. 

De analyse van deze gegevens, samen met onze missie en visie heeft geresulteerd in een aantal strategieën, die voor ons team leidend en 
richtinggevend zijn voor de beoogde concrete doelen. Het schoolteam stelt zich onder leiding van de directie verantwoordelijk voor de 
uitvoering van dit schoolplan in de komende vier jaar. Het bevoegd gezag stelt zich door middel van de akkoordverklaring verantwoordelijk 
voor het ondersteunen en bewaken van hetgeen in het schoolplan is beschreven. Het bevoegd gezag stelt zich garant voor het gericht in-
zetten van middelen voor het ondersteunen van dit schoolplan. De directie stelt het schoolbestuur jaarlijks op de hoogte van de bereikte 
doelen door middel van het voortgangs- en kwaliteitsgesprek. 

 
Samenhang met andere documenten 

De schoolgidsen in de periode 2019-2023 worden samengesteld op basis van de inhoud van het schoolplan. 

In dit schoolplan verwijzen we naar de volgende documenten, die inzichtelijk zijn via school: 

- kwaliteitshandboek 

- integraal personeelsbeleidsplan 

- schoolondersteuningsplan 

- ondersteuningsplan samenwerkingsverband 

- cultuurbeleidsplan 

Via internet:  

- schoolgids via ‘scholen op de kaart’ KBs Willibrordus | schoolpagina 

 

https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/11855/KBs-Willibrordus?school=11855&presentatie=1&sortering=2


 
6 

Vaststelling 

Het schoolplan is vastgesteld in de vergadering van het schoolteam d.d. … 

 

 

………………………. directeur  

 

 

De MR heeft instemming verleend met het schoolplan d.d. …………………… 

 

 

………………………. voorzitter van de MR. 

 

 

Het schoolplan is vastgesteld door het bestuur van de school d.d. … 

 

 

………………………. Voorzitter van het bestuur van ………… 
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1. Uitgangspunten van het bestuur 

 

1.1. Inleiding 

Ter voorbereiding op de schoolplanperiode 2019-2023 heeft het bestuur volgens een vooraf vastgesteld traject de strategieën op bestuurs-
niveau bepaald voor de komende schoolplanperiode. Deze zijn kaderstellend voor het op te stellen schoolplan van de Willibrordus. 

Alvorens het strategisch beleid definitief vast te stellen is hierover overlegd met het directieberaad en hebben teams de gelegenheid ge-
had adviezen uit te brengen.  
De GMR heeft instemming verleend aan dit strategisch beleidsplan voor de periode 2019-2023. 

 

Hetgeen hierna volgt, zijn de essenties van het geformuleerde beleid door Kalisto. 

 

1.2. De missie  
Onze leerlingen zijn de burgers die straks de samenleving mede vormgeven. Daarom willen we dat zij na hun schooltijd zelfbewust en vol 

zelfvertrouwen de wereld instappen en volwaardig mee kunnen doen. Dat betekent dat zij creatief en op eigen wijze hun leven richting 

geven. Belangrijk daarbij zijn zelfstandigheid, veerkracht, initiatief nemen, verantwoordelijkheid dragen, zelfreflectie en actief meedoen. 

Onze missie voor onze leerlingen is daarom:  

 Leerlingen kunnen zijn en mogen worden wie ze zijn: elke leerling ontdekt en ontwikkelt zijn/haar unieke potentieel en talenten.  

 Leerlingen kunnen eigenaarschap nemen over hun leven en volwaardig deelnemen én bijdragen aan de huidige en toekomstige 

samenleving. 
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1.3. De visie  
Deze missie vertaalt Kalisto in vier fundamentele elementen, die de basis vormen voor ons onderwijs.  

a. Leerlingen leren actief  

We gaan voor blijvende verwondering en inspiratie: Boeiend Basisonderwijs! Daarom bieden onze scholen een pedagogisch-didac-

tisch rijke leeromgeving die de leerlingen boeit en zorgt voor goede resultaten. We stimuleren creatief denkvermogen, zodat leer-

lingen ook buiten bestaande paden kunnen denken en handelen. Dat leidt tot een brede persoonsontwikkeling en tot het zelfstan-

dig kunnen oplossen van vragen. Op deze wijze verwerven kinderen functionele kennis en vaardigheden die nodig zijn in de snel 

veranderende maatschappij. Ook dankzij een goede samenwerking met ouders zorgen we voor een optimaal leerklimaat. 

b. Leerlingen ontwikkelen hun talenten  

De Kalisto-scholen zorgen dat leerlingen hun eigen talenten kunnen verkennen, erkennen, ontwikkelen en inzetten. We stimuleren 

groei en ontwikkeling vanuit een growth-mindset (de eigen overtuiging dat je kunt leren en jezelf kunt ontwikkelen) en spreken 

hoge verwachtingen uit naar leerlingen. Zelfstandigheid van en zelfvertrouwen bij de leerlingen zijn niet alleen een belangrijk doel 

van onze aanpak, maar ook een middel om te komen tot weerbaarheid en doorzettingsvermogen. Zo leggen we een goede basis 

voor de motivatie tot levenslange, persoonlijke ontwikkeling. 

c. Leerlingen en leraren nemen hun verantwoordelijkheid 

In ons onderwijs zijn samenwerking en verbondenheid essentieel. Samenwerken en leren binnen en buiten de school zijn daarom 

belangrijke uitgangspunten. Ook bevorderen we, mede vanuit onze christelijke identiteit, dat kinderen en volwassenen zich verbon-

den voelen met de wereld. Zorg voor duurzaamheid, sociaal bewustzijn, solidariteit en onbaatzuchtigheid zijn belangrijke waarden.  

Kalisto wil een goede werkgever zijn en zorgt voor een stimulerend personeelsbeleid gericht op duurzame professionalisering. Me-

dewerkers stellen hun bezieling, passie en vakmanschap ten dienste van ons onderwijs. Zij zijn er zelf op gericht hun kwaliteiten 

continu te ontwikkelen, te verbeteren en in te zetten binnen de gehele organisatie. Zij doen dit mede op basis van wetenschappe-

lijke inzichten. 
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d. Onze scholen zijn betekenisvol voor de omgeving 

De Kalisto-scholen leveren actief een positieve bijdrage aan hun omgeving en aan een duurzame wereld. De scholen vervullen een 

belangrijke maatschappelijke functie en spannen zich in het gemeenschapsgevoel te vergroten. Samen willen we het verschil ma-

ken voor onze naaste(n), onze leefomgeving en onze aarde.  

Leerlingen hebben behoefte aan continuïteit en zo min mogelijk drempels in hun schoolloopbaan. Daarom willen we de samenwer-

king met de ketenpartners (bijvoorbeeld kinderopvang en voortgezet onderwijs) verbeteren en samen met hen zorgen voor een 

ononderbroken ontwikkelingslijn van 2 tot 18 jaar.  

 

1.4. Strategische keuzes 
 
Om te zien of we op de goede weg zijn, hebben we de volgende vragen gesteld: 

 Hoe kijken we als leerkracht, schoolleider en bestuurder naar onze organisatie? 
 Hoe kijken (externe) belanghebbenden naar Kalisto? 
 En welke ontwikkelingen (bijvoorbeeld maatschappelijk en technologisch) hebben invloed op ons onderwijs? 

 

 
1.4.1 Belangrijkste inzichten: 
 
• Onze scholen hebben - binnen het Kalisto-kader – vrijheid om het onderwijs vorm te geven; dat wordt gewaardeerd door onze eigen 

mensen en door onze omgeving. Dat geldt met name ook voor de kwaliteit van de kernvakken, talentontwikkeling van leerlingen en het 

meegeven van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onderzoekend leren en 21e eeuwse vaardigheden vinden wij en anderen van 

groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Aandachtspunten zijn verder het uitbouwen van het zelfsturend vermogen van leer-

lingen, passend onderwijs, duurzaamheid en techniek. 

• De kwaliteit van ons onderwijs is in zijn algemeenheid hoog, we moeten er wel scherp op zijn dat dit zo blijft en dat we onze doelen 

blijven halen. We moeten waakzaam blijven als het gaat om de toename van segregatie en leerlingen met onderwijsachterstanden.  
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• Kalisto investeert intensief in de kwaliteit van haar medewerkers; aandachtspunten zijn onder andere de interne mobiliteit en de 

krapte op de arbeidsmarkt. Vooral dat laatste vraagt om innovatieve oplossingen. De kennisdeling binnen en tussen Kalisto-scholen wil-

len we intensiveren. 

• De samenwerking met de ketenpartners (opvang en voortgezet onderwijs) willen we versterken, zeker als het gaat om de vorming van 

integrale kindcentra en de doorlopende leerlijn po-vo. Ook in de samenwerking met hoger onderwijs en bedrijfsleven liggen kansen om 

ons onderwijs beter en meer toekomstgericht te maken.   

• Het is belangrijk dat we voldoende tijd nemen en geven om vernieuwingen uit te denken, uit te werken én uit te voeren.  

• Onze manier van onderwijs geven vraagt om goede en bijpassende huisvesting. 

 

1.4.2 Onze doelen voor de komende jaren 
 
Op Kalisto-niveau is voor de komende jaren een aantal doelen vastgesteld. Deze doelen zijn onderverdeeld in vier domeinen:  

1. Ons onderwijs: optimale ontwikkeling van al onze leerlingen. 
2. Onze mensen: continue professionalisering, van kapitaal belang. 
3. Onze zichtbaarheid: marktgericht met een sterk profiel. 
4. Ontzorging: scholen duurzaam ontzorgd. 

 
Om te kunnen meten of de doelen zijn behaald, hebben we succesindicatoren beschreven. Op basis van deze succesindicatoren geven de 
scholen in het eigen schoolplan 2019-2023 invulling aan het gezamenlijke Kalisto-beleid. Elke school stelt doelen vast waarmee zij de ko-
mende jaren aan de slag gaat. Zij beantwoordt daarmee de vragen WHY (waarom doen we dit?), HOW (hoe gaan we het doen?) en WHAT 
(wat gaan we doen?) op schoolniveau.  
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2. De opdracht van onze school 

 

2.1.  Inleiding 

Dit hoofdstuk is dragend voor ons werk in de komende schoolplanperiode. We verantwoorden hier vanuit welke opvattingen ons onder-
wijs verzorgd wordt. Deze opvattingen zijn gebaseerd op de visie van het  schoolteam en de conclusies die we als schoolteam getrokken 
hebben uit de verzamelde gegevens. Dit alles binnen de kaders van het door het bestuur vastgesteld strategisch beleid. Daarnaast is een 
interne en externe analyse van onze school uitgevoerd. Dat heeft geresulteerd in een aantal sterke en zwakke kanten van onze organisatie 
en kansen en bedreigingen in de nabije toekomst.  
Al deze gegevens samen zijn gebruikt om de meest passende strategieën te kiezen voor de komende vier jaar.  

 
Onze school 
Op de Willibrordus zijn we nieuwsgierig naar wie de ander is, staan we open voor andere ideeën en gaan we met elkaar in gesprek over 
wat we nog niet begrijpen. We zijn een katholieke school, waar iedereen welkom is. We streven ernaar om ‘kleine’ klassen, van maximaal 
25 leerlingen, te vormen. 
Ons schoolteam vormt een professionele leergemeenschap. We werken continue samen, doen onderzoek naar relevante ontwikkelingen 
en wisselen kennis en ervaring uit. Door de onderzoekende en open houding van onze leerkrachten zijn we goed in staat om verbeteringen 
door te voeren in ons onderwijs.  
Er is veel aandacht voor eigenaarschap, talentontwikkeling, 21-eeuwse vaardigheden, mediawijsheid en leerlijnen. Op deze manier berei-
den we onze leerlingen gedegen voor op hun plek in de samenleving.  
 
Op de Willibrordus werken we samen en creëren we het beste onderwijs. We zorgen voor een veilige en plezierige omgeving om te 
komen tot een optimale ontwikkeling voor alle leerlingen op zowel cognitief, sociaal-emotioneel als creatief gebied. 
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2.2  Onze missie 
We streven ernaar om alle leerlingen eind groep 8 de school te laten verlaten als zelfbewuste, integere jonge mensen die met 
vertrouwen en een open mind de toekomst tegemoet gaan. Hierbij omarmen we de uitspraak van Pippi Langkous: 
 

‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’ 
 

Met deze gedachte in hun rugzak zijn kinderen beter in staat nieuwe uitdagingen aan te gaan, creatieve oplossingen te vinden, 
door te zetten en nieuwe wegen in te slaan. Vaardigheden waarvan wij geloven dat ze van belang zijn voor hun welbevinden nu 
en in de toekomst.  
 
Het is onze primaire taak als school om iedere leerling op het gebied van de vakgebieden zoveel mogelijk kennis te laten opdoen. 
We hebben hoge, maar realistische verwachtingen van onze leerlingen.   
We streven naar een optimale ontwikkeling passend bij wie het kind is. Hierbij vinden we het belangrijk dat onze leerlingen naast 
de cognitieve vakken ook hun talenten ontdekken en zich op creatief, sociaal-emotioneel en motorisch gebied ontwikkelen. 
Daarnaast vinden we het belangrijk dat leerlingen mede-eigenaar zijn van hun leerproces. Door hen hierin mee te nemen, door 
naar ze te luisteren en ze te laten nadenken over dat wat zij nodig hebben om tot leren te komen zal hun zelfkennis en reflectief 
vermogen groeien en neemt hun intrinsieke motivatie tot leren toe.  
Hierbij omarmen we de volgende 4 kernwaarden waarvan wij denken dat ze essentieel zijn voor de volledige persoonsontwikke-
ling van een kind: 

- Ethisch vermogen 
- Creatief denkvermogen 
- Zelfsturing 
- Op groei gerichte mindset 

 (Deze waarden zijn nader uitgewerkt in het stuk ‘ons onderwijs’, zie bijlage ) 
 
Om leerlingen op deze manier te begeleiden is een sterk team aan leerkrachten nodig. Mensen met een passie voor onderwijs 
die graag blijven verbeteren en ontwikkelen. Leerkrachten dragen dat wat wij belangrijk vinden dagelijks uit en fungeren hier-
mee als voorbeeld voor de leerlingen. Daarnaast vergroten ze hun kennis door opleidingen en cursussen te volgen en zich binnen 
Leerwerkgemeenschappen bezig te houden met het doen van onderzoek.  
 

Wij stimuleren onze leerlingen het lef te hebben om uitdagingen aan te gaan, creatieve oplossingen te vinden en 
optimistisch in het leven te staan.  
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2.3.  Onze 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. 
 

Actief leren  

We gaan voor blijvende verwondering en inspiratie: Boeiend Basisonderwijs! Daarom biedt de Willibrordusschool een pedago-

gisch-didactisch rijke leeromgeving die de leerlingen boeit en zorgt voor goede resultaten. We stimuleren creatief denkver-

mogen, zodat leerlingen ook buiten bestaande paden kunnen denken en handelen. Dat leidt tot een brede persoonsontwikkeling 

en tot het zelfstandig kunnen oplossen van vragen. Op deze wijze verwerven kinderen functionele kennis en vaardigheden die 

nodig zijn in de snel veranderende maatschappij. Ook dankzij een goede samenwerking met ouders zorgen we voor een optimaal 

leerklimaat. 

Talentontwikkeling  

Wij willen ervoor zorgen dat leerlingen hun eigen talenten kunnen verkennen, erkennen, ontwikkelen en inzetten. Dit doen we 

door bijvoorbeeld het inzetten van de talentenlabs. We stimuleren groei en ontwikkeling vanuit een op groei gerichte mindset 

(de eigen overtuiging dat je kunt blijven leren en jezelf kunt blijven ontwikkelen) en spreken hoge verwachtingen uit naar leer-

lingen. Zo leggen we een goede basis voor de motivatie tot levenslange, persoonlijke ontwikkeling. 

Mede eigenaarschap bij leerlingen 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien tot mensen die zelf richting kunnen geven aan hun leven. Zelfsturing vinden wij 
hierbij erg belangrijk, omdat leerlingen hierdoor vaardigheden ontwikkelen die ze in staat stellen om de wereld vol vertrouwen 
tegemoet te treden. 
Daarnaast leren ze om doelbewust bepaalde leerstrategieën in te zetten om zo hun leerprestaties te verbeteren. Daar beginnen 
we op school al mee door ze mede-eigenaar te maken van hun leerproces. Het voeren van gesprekken met kinderen over hun 
eigen doelen en motivatie, het aanbieden van verschillende manier om lesstof te verwerken en ruimte geven tot het maken van 
keuzes zijn hier onderdeel van.  
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2.4.  Interne en externe analyse 

De belangrijkste factoren van de interne analyse. Deze is tot stand gekomen door het team van de Willibrordus en ouders van de MR. 
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Conclusie: 

Sterke punten van onze school Ontwikkelpunten van onze school 

1 onderwijsontwikkeling 1 meer aandacht voor werkvermogen 

2 enthousiast, betrokken, professioneel team 2 communicatie ouders, ouderbetrokkenheid 

3 structuur van de organisatie 3 kwaliteit teamleden kan meer worden benut 

 

De belangrijkste factoren (waar we geen invloed op hebben) van de externe analyse: 

Kansen voor onze school Bedreigingen voor onze school 

1(duurzame) verbouwing 1 lerarentekort 

2 profilering/ de nieuwe visie 2 het curriculum wordt steeds voller 

3 gezonde financiële situatie 3 concurrentie t.t.v. leerlingenkrimp  

Daarnaast is er in aug/sept 2019 een nieuwe directie gestart op de Willibrordus.  
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2.5. Strategieën 

Onze strategieën geven de wegen aan welke we kiezen om ons punt op de horizon te bereiken. Ze zijn onze routeplanner naar succes.  
Op basis van het meerjarenbeleidsplan van Kalisto, de SWOT en de ambities van de Willibrordus focussen we ons de komende vier jaar op 
de volgende strategieën:  

 

1. Ons onderwijs We gaan verder met het implementeren van onze visie op onderwijs. Het werken in Leer Werkge-

meenschappen volgens de bijbehorende onderzoekcyclus blijft een belangrijk strategisch middel om 

onze doelstellingen te behalen (De volgende onderwerpen staan centraal: eigenaarschap, talentont-

wikkeling, digitale geletterdheid en mediawijsheid en boeiend onderwijs/ leerlijnen op het gebied 

van lezen). 

Groepsdoorbrekend werken in de parallelgroepen om nog beter tegemoet te komen aan de onder-

wijsbehoefte en zelfstandigheid van leerlingen. Het groepsdoorbrekend werken geeft leerkrachten 

meer ruimte om talenten te benutten. 

Omdat onze visie veelal focust op de cognitieve ontwikkeling is het essentieel om ook bewust te blij-

ven focussen op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. 

2. Onze mensen Beter inzetten van talenten van leerkrachten om de onderwijskwaliteit te kunnen blijven garande-

ren. Doel hiervan is om het werkvermogen van de leerkrachten verder te verhogen. 

Teamscholing en individuele scholing passend bij de visie van de school om kennis op pijl te houden 

en te kunnen blijven bouwen aan een school met de focus op de toekomst. 

Door het grote team en de wisseling binnen de directie is het belangrijk om aandacht te geven aan 

het sociale proces in de school.  

De Willibrordus is een gecertificeerde opleidingsschool. Ons streven is dat er hier blijvend geleerd 

mag worden. 
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3. Onze zichtbaar-

heid 

Inzetten van externe expertise op het gebied van communicatie en marketing om de Willibrordus op 

de kaart te zetten en onze onderwijsontwikkeling consequent aan de buitenwereld bekend te ma-

ken. 

Binnen Kalisto probeert de Willibrordus een voortrekkersrol te vervullen (bijv. werken met portfolio) 

en op die manier samen te blijven leren. 

We inventariseren of het wederom het streven is om het predicaat ‘excellente school’ te verdienen. 

4. Ontzorging Door de inzet van de werkdrukgelden kunnen de leerkrachten zich meer focussen op de kerntaken 

van het onderwijs. Dit blijft onze aandacht houden. 

 

 

2.6  Vertaling van onze visie naar kwalitatieve en kwantitatieve doelen voor 2019-2023  
 

1. Eigenaarschap vergroten bij leerlingen en leerkrachten 
Zelfsturing bij leerlingen vinden wij erg belangrijk, omdat leerlingen hierdoor vaardigheden ontwikkelen die ze in staat 
stellen om de wereld vol vertrouwen tegemoet te treden. Daarnaast leren ze om doelbewust bepaalde leerstrategieën in 
te zetten om zo hun leerprestaties te verbeteren. 
Bij leerkrachten leidt zelfsturing tot het goed doorlopen van processen waarbij kritische vragen gesteld mogen worden. 

Concreet betekent dit: 

Schoolbreed: 

- werken met datamuren 

 

Vanaf groep 5 wordt op termijn in alle groepen gewerkt met: 

- het digitale portfolio  

- onderzoeksvragen 
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2. Talentontwikkeling 

We begeleiden leerlingen op zo’n manier dat talenten worden ontdekt en leerlingen tegelijkertijd worden aangemoedigd 

om te ontdekken waar uitdagingen liggen (matching en stretching). 

Concreet betekent dit: 

Het aanbod van de workshop van het Talentenlab wordt verder verdiept en verrijkt door: 

- consequent contact te leggen met externen die workshops kunnen aanbieden 

- variatie in aanbod  

3. Digitale geletterdheid en mediawijsheid 

We begeleiden leerlingen op zo’n manier dat ze op de hoogte zijn van mogelijkheden van de digitale wereld, hier gebruik 

van kunnen maken en zich tegelijkertijd bewust zijn van de risico’s. 

Concreet betekent dit: 

- in samenwerking met curriculum.nu zijn de kerndoelen voor het primair onderwijs vastgesteld 

- de kerndoelen zijn vertaald in een leerlijn van groep 1 t/m 8  

- de leerlijn wordt geïmplementeerd in de school 

4. Boeiend onderwijs/ leerlijnen op het gebied van lezen 

We weten op welke manier we het technisch leesonderwijs op een hoog niveau kunnen houden. 

We weten hoe we kinderen gemotiveerd kunnen houden voor het lezen van boeken in een digitale wereld.  

Concreet betekent dit: 

- door in de groepen 4 en 5 intensiever aandacht te besteden aan technisch leesonderwijs (m.b.v. nieuwe methode Atlantis) zul-

len de resultaten in deze groepen toenemen, waardoor een groter deel van de kinderen al gedurende de bassischooltijd AVI uit 

is 

- Kinderen ervaren meer plezier in het lezen door een gevarieerder onderwijsaanbod op het gebied van lezen 
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2.7.  Meetpunten 

 

Strategie Meetpunten 2019-2020 Meetpunten 2020-2021 Meetpunten 2021-2022 Meetpunten 2022-2023 

Ons onder-

wijs: 

Eigenaar-

schap 

 

 

LWG opgestart 

Digitaal portfolio opstar-

ten in aantal groepen  

Datamuur pilot in alle 

groepen 

Onderzoeksvragen inzet-

ten 

LWG wordt blijvend vorm-

gegeven. 

De datamuur wordt school-

breed ingezet. 

Digitaal portfolio en de on-

derzoeksvragen wordt in de 

basis vanaf groep 5 ge-

bruikt. 

 

LWG is blijvend vormge-

geven. 

 

Digitaal portfolio, de da-

tamuur en de onder-

zoeksvragen wordt uitge-

breid ingezet in alle 

groepen. 

Leerlingen zetten doelbewust 

leerstrategieën in en zijn ei-

genaar van hun eigen leerpro-

ces. 

Ons onder-

wijs: 

Talentontwik-

keling 

LWG wordt opgestart. 

 

Het inzetten van externe 

expertise en variatie in 

aanbod bij het Talenten-

lab. 

 

Op vrijdagmiddag is er 

een ‘vooruit- groep’ die 

begeleidt wordt door 

een leerkracht en de 

IB’er.  

De leerlingen kunnen be-

noemen wat hun talenten 

zijn. 

 

Een grotere variatie in het 

aanbod van het Talenten-

lab. 

 

Structurele inzet van de 

‘vooruit-groep’.  

De leerlingen kunnen be-

noemen wat hun talen-

ten en hun uitdagingen 

zijn. 

De leerlingen kunnen hun ta-

lenten en uitdagingen benoe-

men. Ook zetten ze deze op 

zo’n manier in dat ze er zelf 

profijt van hebben. 
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Ons onder-

wijs: 

Digitale gelet-

terdheid en 

mediawijs-

heid 

LWG is opgestart: digi-

tale geletterdheid wordt 

als eerste verdiept. 

Op school worden Chro-

mebooks en Ipads effec-

tief ingezet bij de lessen.  

Er wordt regelmatig aan-

dacht besteed aan me-

diawijsheid.  

De leerkrachten beschik-

ken over een basiskennis 

v.w.b. de 21st Century 

Skills.  

Leerkrachten weten de 21st 

Century Skills steeds beter 

te integreren in hun onder-

wijs.  

De LWG heeft gezorgd voor 

een verdiepingsslag op het 

gebied van de digitale gelet-

terdheid. 

 

In de LWG staan de andere 

vaardigheden (zeven) cen-

traal. 

 

De kerndoelen zijn vertaald 

in leerlijnen van groep 1 t/m 

groep 8. 

 

De leerlijn wordt geïm-

plementeerd in de ge-

hele school. 

De leerlijn is geïmplemen-

teerd.  

Ons onder-

wijs: 

Boeiend on-

derijs/Leer-

lijnen op het 

gebied van le-

zen 

 

LWG wordt opgestart. 

De implementatie van de 

nieuwe methode Atlan-

tis. 

Inventarisatie bij het 

team over de inzet van 

de bieb schoolbreed. 

De methode is geïmplemen-

teerd en in de groepen 4 en 

5 is er intensiever aandacht 

voor het leesproces. 

 

 

Er ligt een nieuw beleids-

plan over het gebruik en 

de inzet van de bieb en 

omtrent het leesonder-

wijs. 

Kinderen ervaren meer ple-

zier in het lezen door een ge-

varieerder onderwijsaanbod 

en 100 % van de leerlingen 

die de school verlaten is AVI 

uit. 
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Ons onder-

wijs: 

Groepsdoor-

brekend wer-

ken 

 

In iedere groep zijn de 

eerste stappen gezet (pi-

lot) op het gebied van 

groepsdoorbrekend wer-

ken in de parallelgroe-

pen. 

Groepen 1-2 hebben een 

plan opgesteld voor het 

groepsdoorbrekend wer-

ken en starten op het re-

kengebied. 

Groepen 6 en 8 werken 

volledig groepsdoorbre-

kend en zijn hiermee de 

koplopers binnen de Wil-

librordus. Hiervoor ver-

wijzen wij naar het be-

treffende plan. In deze 

groepen worden gedu-

rende het jaar aanpassin-

gen gedaan op het plan 

om het zo werkbaar mo-

gelijk te maken. 

 

 

Bij een succesvolle pilot 

wordt er in alle groepen 

groepsdoorbrekend ge-

werkt in parallelgroepen 

volgens het vastgestelde 

plan van aanpak.  

Het groepsdoorbrekend 

werken in parallelgroe-

pen is geborgd in de bo-

venbouw. De andere 

groepen werken met mi-

nimaal 2 vakken groeps-

doorbrekend gewerkt.  

Het groepsdoorbrekend wer-

ken in parallelgroepen heeft 

het volgende opgeleverd: 

Het onderwijs is beter afge-

stemd op onderwijsbehoef-

ten van de kinderen  

Leerkrachten hebben meer 

ruimte om hun expertise in te 

zetten in samenspraak met 

de collega(‘s) uit de parallel-

groep 

Het werkvermogen* is ver-

hoogd door een betere af-

stemming en verdeling van 

taken 

De resultaten van de leer-

lingen zijn toegenomen aan-

gezien er meer aanbod op 

maat mogelijk is. 

 

* “de mate waarin een werknemer 

zowel lichamelijk als geestelijk in 

staat is om zijn/haar huidige werk uit 

te voeren”. 

Ons onder-

wijs: 

We oriënteren ons op 

een aanpak die door de 

Acties n.a.v. de gekozen 

aanpak. 

Acties n.a.v. de gekozen 

aanpak. 

De nieuwe aanpak is geïmple-

menteerd. 
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Sociaal emoti-

onele klimaat 

hele school in te zetten 

is. 

Onze men-

sen:  

Talenten leer-

krachten in-

zetten 

 

  

Gedurende de eerste 

stappen van het groeps-

doorbrekend werken 

kunnen leerkrachten met 

elkaar afstemmen wie 

waar verantwoordelijk-

heid voor neemt. Hier-

door kan meer tege-

moetgekomen worden 

aan de inzet van talenten 

van leerkrachten.  

Door het groepsdoorbre-

kend werken kunnen leer-

krachten meer inzetten op 

hun eigen talenten en deze 

verder ontwikkelen. 

Keuzes worden gemaakt 

om de talenten eventu-

eel nog meer in te zet-

ten. Voorbeelden om 

aan te denken zijn: 

Ontwikkeling van leer-

krachten tot vakexperts 

waarbij leerkrachten 1 

vak kunnen geven in 

meerdere groepen 

Ontwikkeling van leer-

krachten tot experts om 

schoolbreed te kunnen 

begeleiden, denk aan bv. 

- taal expert 

- expert meerbegaafden 

- expert rekenen 

- etc. 

 

Binnen de Willibrordus wer-

ken leerkrachten die allemaal 

beschikken over extra exper-

tise die daadwerkelijk wordt 

ingezet. 

De expertise wordt blijvend 

ontwikkeld door scholing. 

De Willibrordus is een aan-

trekkelijke school voor 

nieuwe leerkrachten vanwege 

de mogelijkheden om talen-

ten te ontwikkelen en in te 

zetten. 

Onze men-

sen: 

Scholing 

 

Op de Willibrordus 

wordt er veel geïnves-

teerd op het gebied van 

scholing, afgestemd op 

de visie en de leerkracht. 

Dit wordt per jaar bepaald 

door de directie. Per jaar 

bepaalt directie wat de in-

houd van de studiedagen 

wordt. Daarnaast vindt indi-

viduele scholing plaats. 

Dit wordt per jaar be-

paald door de directie. 

De Willibrordus kan zich, 

mede door de leerwerk-

gemeenschap-pen, een 

Dit wordt per jaar bepaald 

door de directie. 
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Informeel leren krijgt 

een centrale plek in de 

school. 

 

Implementatie nieuwe 

rekenmethode Pluspunt 

Implementatie leerlijnen 

ParnasSys groepen 1-2 

Implementatie nieuwe 

leesmethode Atlantis 

Implementatie plannen  

LWG’s 

lerende organisatie noe-

men. 

Onze zicht-

baarheid: 

 

PR en Marke-

ting 

 

 

 

Er is een nieuwe website 

gelanceerd 

 

De pers wordt minimaal 

4x per jaar aangeschre-

ven over ontwikkelingen 

binnen de school 

 

Communicatie naar ou-

ders verloopt volledig via 

Social Schools 

De aanpak van gesprek-

ken met nieuwe ouders 

wordt opnieuw ingericht. 

Het verkennen van de wens 

of er wederom de aanvraag 

voor het predicaat ‘excel-

lente school’ wordt inge-

diend. 

Nieuwe leerlingen worden 

digitaal aangemeld. 

 

We tonen maatschappelijke 

betrokkenheid richting de 

wijk. 

  

Goede samenwerking met 

de kinderdagverblijven om 

De communicatie vanuit 

de Willibrordus is helder, 

transparant en duidelijk 

voor alle ouders. 

 

De Willibrordus heeft in het 

dorp het imago van een kwa-

litatief goede school waarbij 

ook aandacht is voor de per-

soonsontwikkeling van kin-

deren. 

De Willibrordus blijft de 

meest gekozen school in 

Breukelen, waardoor ons 

leerlingenaantal navenant ge-

lijk blijft (boven de 300 op de 

1 oktobertellingen). 
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Het ontwikkelen van een 

flyer om meer zichtbaar-

heid te genereren. 

 

In maart/april worden bij 

de kinderdagverblijven 

cadeautjes uitgedeeld 

voor alle kinderen die 2 

of 3 jaar zijn. Daarop 

staat een uitnodiging 

voor de ‘open ochtend’ 

in mei. 

de school en de open och-

tend te promoten.  

Ontzorging: 

 

Alle leerkrachten krijgen 

via een vragenlijst de 

mogelijkheid om ano-

niem aan te geven hoe 

zij het werk mogen erva-

ren. Dit is de Vitaliteits-

scan 

 

Het werkvermogen staat 

centraal in het taakbe-

leid en in gesprekken 

met de directie. 

Acties n.a.v. uitkomsten vra-

genlijst Vitaliteitsbeleid. 

 

Het werkvermogen staat 

centraal in het taakbeleid 

en in gesprekken met de di-

rectie. 

Het werkvermogen staat 

centraal in het taakbe-

leid en in gesprekken 

met de directie. De inzet 

van de werkdrukgelden 

wordt geëvalueerd en in-

dien nodig aangepast. 

Het werkvermogen staat cen-

traal in het taakbeleid en in 

gesprekken met de directie. 
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3. Onderwijskundig beleid 

Schoolplan  

1. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt ge-
voerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg. Het schoolplan omvat 
mede het beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen, niet zijnde ouderbijdragen of op de on-
derwijswetgeving gebaseerde bijdragen, indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de 
schooltijden en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het 
overblijven, zullen worden geconfronteerd. In het schoolplan wordt aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan het openbare 
karakter onderscheidenlijk de identiteit voor zover het betreft een samenwerkingsschool.  

2. De beschrijving van het onderwijskundig beleid omvat in elk geval:  

a. de uitwerking van de wettelijke voorschriften betreffende de uitgangspunten, de doelstelling en de inhoud van het onderwijs;  

b. de door het bevoegd gezag in het schoolplan opgenomen eigen opdrachten voor het onderwijs in een onderwijsprogramma;  

c. het pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat; en  

d. het zorg dragen voor de veiligheid op school, bedoeld in artikel 4c.  

Bij de beschrijving van het onderwijskundig beleid wordt tevens het schoolondersteuningsprofiel betrokken.  

 

3.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het onderwijs op de school vormgegeven wordt. In de beschrijving van dit hoofdstuk wordt duide-
lijk gemaakt, hoe invulling gegeven wordt aan de wettelijke opdracht van het onderwijs.  

Het Willibrordus schoolteam haalt het beste in elkaar naar boven! Het Willibrordus team bestaat uit 30 personen. Met elkaar zorgen we 
ervoor dat ons onderwijs op een hoog niveau blijft. We leren met en van elkaar en ook vindt er structureel coaching en scholing plaats. 
Veel van onze leerkrachten hebben zich gespecialiseerd in een bepaalde taak. Een goede pedagogische benadering zorgt voor een veilige 
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basis om leren en ontwikkelen mogelijk te maken. Omgangsvormen, respect voor anderen, burgerschap, samenwerking enz. zijn wezen-
lijke aspecten van ons onderwijs. 
 
Een goede samenwerking tussen ouders en school vinden wij ook belangrijk. Onze ouders waarderen onze openheid en voelen zich wel-
kom. Wij betrekken ouders bij onze schoolactiviteiten en zorgen voor een goede communicatie over het reilen en zeilen op de Willibror-
dus.  

De ouderbetrokkenheid op onze school is groot en dat heeft een positieve impact op het welzijn en de leerprestaties van de leerlingen. We 
respecteren elkaars deskundigheid, spreken verwachtingen uit en realiseren een veilige en plezierige schoolperiode. 

3.2. Onze ambities in relatie tot de wettelijke opdracht van het onderwijs 

In de wet op het primair onderwijs staat beschreven aan welke eisen het onderwijs moet voldoen. Ook de wet Passend Onderwijs stelt 
eisen aan de inrichting van ons onderwijs.  

In de hierna volgende paragrafen wordt aangegeven op welke wijze wij invulling geven aan deze wettelijke eisen. 

 

3.2.1. Doorlopende leerlijn (OP1) 

Artikel 8 lid 1 van de Wet Passend Onderwijs (WPO) geeft aan: Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de leerlingen een ononderbro-
ken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.  

Op onze school geven we hieraan als volgt vorm: 

Elke leerkracht gebruikt het leerlingvolgsysteem Parnassys om de resultaten, verslagen, observaties en onderzoeken in op te slaan. 

Het ontwikkelproces wordt op deze manier gemonitord, zodat het team van informatie voorzien wordt over de ontwikkeling van elke 

leerling en (in overleg) in kan grijpen wanneer het leerproces onderbroken dreigt te worden. 

De ontwikkeling van de leerlingen staat centraal in overleg tussen leerkrachten en Interne Begeleiding volgens een vast rooster op de 

jaarplanning. 
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Naast de vaste kind- en oudergesprekken zijn er 2x per jaar de CITO databesprekingen en 2 x per jaar worden de leerlingvragenlijsten 

en leerkrachtobservaties en hun interventies besproken.   

 

3.2.2. Burgerschapsonderwijs (OR2) 

Dit geven wij op de volgende wijze vorm:  

Wij willen de kinderen op onze school opvoeden tot democratische burgers, ze leren wat tolerantie, respect en luisteren is. Dit draagt alle-

maal bij tot een basis voor actief burgerschap.  

Toerusting van leerlingen om op zinvolle wijze aan de samenleving te kunnen bijdragen willen wij op verschillende manieren bereiken: 

1. overdracht van kennis, vaardigheden en houdingen die de integratie en samenhang bevorderen: 

- sociale vaardigheden 

- gedrags- en omgangsafspraken 

- overdragen van basiswaarden 

- kennis van democratie 

- kennismaken met (andere) culturen 

- godsdienst en levensbeschouwing 

 

2. kinderen opvoeden tot democratische burgers vertalen wij als volgt: 

-             politiek: kinderen ervaren en leren omgaan met gelijke inbreng en verantwoordelijkheid 

-             economisch: kinderen spannen zich in voor goede doelen 

-             sociaal: kinderen ervaren het als fijn om elkaar te helpen  

-             cultureel: kinderen hebben zorg voor de omgeving en maken kennis met onze multiculturele samenleving 

In de vernieuwde kerndoelen wordt het domein “Oriëntatie op jezelf en de wereld” opgenomen. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich 

op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan.  
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De Willibrordus zorgt voor het volgende aanbod: 

 Het bevorderen van sociale competenties, hoe gaan we met elkaar om; 

 Openstaan voor de samenleving en voor de diversiteit in de samenleving; 

 De basiswaarden van de rechtstaat. 

 

3.2.3.  Ontwikkeling in beeld (OP2) 

De manier waarop wij de ontwikkeling van leerlingen volgen: 

 Signalering 

De groepsleerkrachten observeren, signaleren en registreren de ontwikkelingen en leervorderingen van de kinderen via ons digitale 

volgsysteem, Parnassys. Via dit systeem wordt de ontwikkeling in kaart gebracht, waarna snel en adequaat gehandeld kan worden.  

De signalering vindt plaats op vaste momenten in het jaar, door middel van een toetskalender. Daarnaast vormen de observaties door 

de leerkracht een belangrijke informatiebron voor signalering. 

 Analyse en diagnose 

Als een probleem gesignaleerd is, doen de groepsleerkrachten en de Interne Begeleiders en/of Remedial Teacher verder onderzoek. De 

problemen worden in kaart gebracht d.m.v. gericht onderzoek, het bekijken van de veel voorkomende fouten (in geval van een leerpro-

bleem) en speciale observaties. OnderwijsAdvies (schoolbegeleidingsdienst)kan op verzoek door de school ingeschakeld worden. 

 Handelingsplannen 

Individuele handelingsplannen worden opgesteld voor leerlingen die een leerachterstand hebben en voor leerlingen waarbij sociaal-

emotionele problematiek gesignaleerd wordt. Deze plannen worden altijd met ouders besproken. 

De extra begeleiding kan op verschillende manieren geschieden: 

- binnen de groep met een handelingsplan; 
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- buiten de groep met een handelingsplan in samenspraak met de groepsleerkracht, de Interne Begeleiders en de Remedial 

Teacher; 

- in de thuissituatie door werk te maken onder begeleiding van de groepsleerkracht en de ouders.  

 Evaluatie 

Er vindt aan het eind van een handelingsplan een evaluatie plaats door de groepsleerkracht. Eventueel in overleg met de Remedial Tea-

cher en/of de Interne Begeleiders. 

De resultaten worden opgenomen in het leerlingdossier in ParnasSys. 

De evaluatie kan leiden tot het stoppen van de hulp, het opstellen van een nieuw handelingsplan of het inschakelen van de schoolbege-

leidingsdienst (OnderwijsAdvies) of het samenwerkingsverband (Passenderwijs). 

 

3.2.4.  Onderwijstijd 
Op onze school hanteren we de volgende onderwijstijd: 

 
Groep ochtend middag woensdag vrijdag 

morgen 
vrijdag 
middag 

1 t/m 4 08.30-12.00 u 13.15-15.15 u 08.30-12.30 u 08.30-12.00 u vrij 

5 t/m 8 08.30-12.00 u 13.15-15.15 u 08.30-12.30 u 08.30-12.00 u 13.15-15.15 u 

De praktijk van de afgelopen vier jaren geeft aan dat we in de groepen 1 t/m 4 gemiddeld 902 

uur draaiden. Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 is vastgelegd dat ze in de 4 jaren tenminste 

4000 uur onderwijs moeten hebben gevolgd, met een minimum van 1000 uur per jaar. De af-

gelopen vier jaren gingen de kinderen van de bovenbouw gemiddeld 1000 uren naar school. 

Het aantal uren onderwijs per dag mag maximaal 5,5 uur bedragen. Wij voldoen aan die eis, 's 

morgens 3,5 uur en 's middags 2 uur met uitzondering van de woensdag, dan gaan alle kin-

deren 4 uur naar school. 
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3.2.5.  Anderstaligen (OP1) 
De manier waarop wij omgaan met leerlingen met een andere voertaal dan het Nederlands: 

Anderstaligen volgen het dagprogramma van de groep met uitzondering van de momenten dat ze aparte ondersteuning krijgen buiten 

de groep. Naar gelang de behoefte kan dit meerdere keren in de week. Er zijn specifieke taalprogramma’s op school om deze leerlingen 

extra te ondersteunen. 

 

3.2.6.  Sponsoring 

Onze school onderschrijft de vier onderstaande uitgangspunten met betrekking tot sponsoring: 

- Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school. Er mag geen schade 
worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. Sponsering moet in overeenstemming zijn met 
de goede smaak en fatsoen. 

- Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de 
daarbij betrokkenen in gevaar brengen 

- Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onder-
wijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van 
sponsormiddelen. 

- De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag over sponsoring. 

 

Tevens zijn de volgende principes van kracht: 

- Nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van leerlingen;  

- Bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid;  

- De samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige invloed hebben op de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling 
van leerlingen;  
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- De kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring.  

 

3.3 Kerndoelen en referentieniveaus (OP1) 
 

Voor iedere school geldt de eis dat zij de kerndoelen bij haar onderwijsactiviteiten en de te bereiken doelstellingen het eind van het basis-
onderwijs hanteert.   
Aanvullend op de kerndoelen geven de referentieniveaus Rekenen en Taal een specifiekere beschrijving van de onderwijsinhoud.  
Zij bieden daarmee heldere en concrete doelen die leraren kunnen hanteren en op basis waarvan zij de voortgang van hun leerlingen kun-
nen evalueren. De Willibrordus streeft ernaar dat 100% van de leerlingen uitstroomt op referentieniveau 1F voor lezen, taalverzorging en 
rekenen. Tenminste 80% van de leerlingen stroomt uit op referentieniveau 2F voor lezen en taalverzorging en 1S voor rekenen.  

Hierna volgt een beschrijving van de leerstofgebieden waarvoor kerndoelen geformuleerd zijn en hoe deze op onze school aan de orde 
komen. 

 

Nederlandse taal 

Hieronder wordt begrepen: 

 Mondelinge taalvaardigheid,  

 Leesvaardigheid,  

 Schrijfvaardigheid.  

 Begrippenlijst en taalverzorging.  

 

Mondelinge taalvaardigheid  

Met de drie subdomeinen gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 
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Werken in projectvormen(groep ½) 

Lijn 3 

Methode Staal 

Methode Trefwoord (begin van de dag ) 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 
Directe instructie 
Kringgesprekken 
Groepsgesprekken 
Samenwerkopdrachten 

Spreekbeurten 

Boekbesprekingen 

Presentaties 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

Meer aandacht voor het stellen van de juiste vragen bij samenwerkopdrachten  

LSD toepassen. Dit betekent, luisteren, samenvatten en doorvragen. 

Reflectieopdrachten in de methode STAAL die toegepast kunnen worden bij onderzoeksvragen, spreekbeurten enz. 

 

Leesvaardigheid   
Met de twee subdomeinen: lezen van zakelijke teksten en lezen van fictionele, verhalende en literaire teksten 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 
Methode Atlantis 

Digitale technisch leesmethode Bouw! (voor de groepen 2, 3 en 4) 

Methode Nieuwsbegrip (groep 4 t/m 8) en Nieuwsbegrip XL (groep 5 t/m 8) 

Methode lijn 3 (groep 3) 

Lees-beleidsplan (wordt verder vormgegeven: hoe gaat de Willibrordus om met leesonderwijs) 
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De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 

Tutorlezen/vrij lezen van 8:30-8:45 en Stillezen (bevorderen van het leesplezier) van 13:15-13:30 

Vaste opbouw van lessen Nieuwsbegrip 

Vaste opbouw lessen lijn 3. 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

Verder vormgeven en implementatie leesbeleidsplan. 

 

Schrijfvaardigheid  
 Schrijven wordt ruim opgevat, het gaat om het produceren van creatieve en zakelijke teksten 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

Methode Pennenstreken voor het aanleren van de schrijfvaardigheid 

Methode Staal waaronder stelopdrachten, 5-fasenmodel 

Wereldoriëntatie waaronder verwerken van onderzoeksvragen 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 

De methode Pennenstreken wordt gebruikt voor de technische vaardigheid van het schrijven. 

Kinderen maken diverse opdrachten voor het schrijven van teksten tijdens de lessen taal (instructie en oefening) en wereldoriëntatie (toepassen).  

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

Wereldoriëntatie wordt vanaf groep 5 uitgebreid met onderzoeksvragen en presenteren van de gevonden informatie  

 

Begrippenlijst en taalverzorging  
In de begrippenlijst staan termen en concepten die leerlingen en docenten nodig hebben om over taalvaardigheid van gedachten te wisse-
len. Bij taalverzorging gaat het om zaken die in dienst staan van een verzorgde, schriftelijke taalproductie 
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

Methode Staal 

Nieuwe technisch leesmethode 
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Nieuwsbegrip  

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 

Drama om de woordenschat uit te breiden.  

Denkgesprekken vanuit de methode Staal 

Omgaan met moeilijke woorden in een tekst 

Bij de onderzoeksvragen speelt begripsvorming van moeilijke woorden een belangrijke rol in de begeleiding van de leerkracht. 

In de komende schoolplanperiode willen wij veranderingen realiseren: 

In de komende periode komt begripsvorming van moeilijke woorden aan de orde in de nieuwe leesmethode. 

 
Engels 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

Stepping Stones voor groep 7 en 8 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 

Luisteren, interactieve gesprekken, liedjes, enz. 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

Dit is een nieuwe methode die evt uitgebreid kan worden naar andere leerjaren. 

 

Rekenen/wiskunde 
Het gaat hierbij om de volgende domeinen: 

Getallen 
Verhoudingen 
Meten en Meetkunde 
Verbanden  
 

Getallen 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

Methodisch materiaal: 

Groep ½ Wizwijs 

Groep 3 t/m 7 Pluspunt 

Groep 8 Wizwijs 
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De werkwijzen, die wij voor alle vier de domeinen hanteren zijn: 

Automatiseren (Coöperatieve werkvormen) 

Interactief 

Instructie/verlengde instructie 

Zelfstandig werken (stilte plekken, samenwerk plekken) 

Reflecteren en evalueren 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

Implementatie van Pluspunt in de groepen 3 t/m 7 schooljaar 2019-2020 en het schooljaar daarna in de groepen 8 en 1/2 

 

Oriëntatie op jezelf en de wereld (waaronder sociaal-emotionele ontwikkeling, pestaanpak) 

Hieronder wordt begrepen: 

Mens en samenleving 

Natuur en techniek 

Ruimte 

Tijd 

 
Mens en samenleving 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

Methode Trefwoord 

Methode Wijzer  

Williwinkel stimuleren van ondernemerschap door beheer van eigen webshop door leerlingen 

Inzet bureau HALT voor de groepen 7 en 8 

Ondersteunen van goede doelen (UNICEF, Schaatsen voor water, wandelen voor water en incidentele acties) 

EHBO examen in de groepen 8 

Doos vol gevoelens onderbouw 

Huis vol gevoelens en Axen bovenbouw 

Kwaliteitenspel 

Kikker be cool onder- en middenbouw 

Babbelspel 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 

Iedere dag wordt aandacht besteed aan de methode Trefwoord waarbij aandacht is voor de eigen sociaal emotionele ontwikkeling en de directe omgeving. 
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Talentenlabs zorgen voor betrokkenheid van ouders en families. 

De methode Wijzer wordt ingezet bij onderzoeksvragen en kennis over mens en samenleving. 

De overige materialen worden zijn situationeel gebonden. 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

Onderzoeksvragen worden speerpunt in ons beleid. 

Daarnaast wordt er gekeken naar een methode sociaal emotionele ontwikkeling. 

 

Natuur en techniek 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

In de methode Wijzer komen techniekonderwerpen aanbod. 

Daarnaast wordt er jaarlijks aandacht besteed aan techniek in projectvorm. Afgelopen jaar stond techniek centraal in het talentenlab. 

In de groepen 6 staat het kweken van groenten en evt. fruit centraal in het werken met de Growwizzkidkast en de bijbehorende lessen. 

Inzet NME-aanbod   

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 

Werkwijze volgens de methode. Vaak is dit samenwerken aan een onderzoeksvraag, experimenteren, onderzoekend leren en op verschillende manieren pre-

senteren van de bevindingen. 

Projecten 

De groeikast en de schooltuin.  

Burgerschapszin wordt in groep 6 gestimuleerd door de samenwerking met bijvoorbeeld het verzorgingscentrum. Leerlingen koken samen met bewoners uit 

de eigen schooltuin. 

Themakisten van het NME en de excursies. 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

Het werken met de growwizzkidkast uitbreiden met lessen in meerdere groepen. 

 

Tijd 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

Methode Wijzer 

Aanbod Kunst Centraal, cultureel erfgoed 

Aanbod van de plaatselijke Oranjevereniging (groep 8)  

Aanbod van plaatselijke tradities (Elly van Stekelenburg, Kees de Tippelaar) 



 
37 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 

Volgen van de methode 

Excursies in de directe omgeving en daarbuiten 

Gastsprekers 

Meedoen aan de plaatselijke activiteiten 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

Methode Wijzer omzetten naar meer onderzoekend leren. 

Growwizzkidkast meer schoolbreed inzetten dan alleen groep 6. 

 

Ruimte 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

Methode Verkeerkrant van VVN (Veilig Verkeer Nederland) groep 4 t/m 7. 

Verkeersexamen groep 7. 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 

Volgen van de methode 

Aanbod ANWB op projectbasis 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

Geen veranderingen. 

 

Kunstzinnige oriëntatie 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

Muziekmethode ‘1 2 3 ZING’. 

Methode Speel je Wijs 

Methode ‘Moet je doen’ geeft richtlijnen voor de kunstzinnige vorming waaronder tekenen en handvaardigheid. 

Talentenlabs, jaarlijks terugkerende projecten rond allerlei thema’s waaronder dramatisch expressie. 

Kunstmenu. In samenwerking met Kunst Centraal worden voorstellingen, exposities, en cultureel erfgoed bezocht en thema’s daaruit in de groepen behan-

deld. 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 

Volgen van de methode waarbij steeds meer aandacht is voor de leerlijnen. 

Projectmatig werken volgens jaarrooster. 
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Methode Speel je Wijs wordt geïntegreerd in de taalmethode STAAL. 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

Door het groepsdoorbrekend werken worden thema’s geclusterd. 

 

Bewegingsonderwijs 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 
In principe wordt gebruikt gemaakt van de inventaris van de gymzaal. Dit zijn de turntoestellen zoals lange mat, kast en trampoline, maar ook alle spelonder-

delen waardoor we kunnen voetballen, handballen, en spellen zoals tienbal of een tikspel. 
De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 
Er is een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8 aan de hand van verschillende methodes. Hiervoor gebruiken we de methode vanuit alles in beweging, ge-

naamd basislessen bewegingsonderwijs en verschillende websites zoals gyminspiratie. 
In de groepen 1 en 2 geven de leerkrachten zelf het bewegingsonderwijs aan de hand van door de vakleerkracht opgestelde leerlijnen. 
Vanaf groep 3 geeft de vakleerkracht 2 x in de week aan elke groep bewegingsonderwijs. Hierdoor komen de verschillende leerlijnen aan bod waardoor de 

leerlingen een gevarieerd aanbod in de motorische ontwikkeling krijgen. 
In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
Kinderen zullen in de komende periode een gevarieerde aanbod krijgen doordat de vakleerkracht een planning maakt op 2x in de week gymles i.p.v. 1x in de 

les.  

 

 

3.4. Kinderen met extra ondersteuningsbehoeften (OP2) 

Artikel 8 wpo geeft aan: Ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, is het onderwijs gericht op individuele begeleiding 
die is afgestemd op de behoeften van de leerling. De extra ondersteuning kan inhouden dat de leerling moeite heeft met bepaalde leer-
stof, maar het kan ook inhouden dat de leerling juist extra uitdaging en verdieping nodig heeft. 

En  verder: De scholen voorzien in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 

In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij in kaart gebracht wat wij aan mogelijkheden, grenzen en ambities hebben ten aanzien van 
de ondersteuning van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Elke leerling is echter uniek, dus zullen we altijd per leerling nagaan welke 
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onderwijsbehoeften de leerling heeft en of en hoe wij daar aan kunnen voldoen. Indien nodig kunnen wij voor extra ondersteuning een 
beroep doen op het samenwerkingsverband passend onderwijs in onze regio. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband 
staat beschreven welke ondersteuning alle scholen zelf moeten bieden (basisondersteuning) en voor welke ondersteuning, onder welke 
voorwaarden, we bij het samenwerkingsverband terecht kunnen.  

U kunt dit plan vinden op onze website, http://www.willibrordusbreukelen.nl/Visie/Onze-kwaliteit/School-ondersteuningsprofiel.  

 

Alvorens we hulp van buitenaf inroepen gaan we aan de slag binnen onze eigen mogelijkheden. We geven hierna beknopt weer op welke 
wijze de structuur op onze school functioneert:  

De organisatie van het onderwijs op maat is vastgelegd in ons eigen zorgplan, waar in detail ingegaan wordt op de begeleiding van de leerling. 

 

3.5. Onderwijs aan langdurig zieke kinderen  

De procedure, die wij binnen onze school volgen om in zo’n geval beslissingen te kunnen nemen is als volgt: 

1. Als duidelijk is, dat een leerling van onze school langer dan 2 weken in een ziekenhuis wordt opgenomen of ziek thuis is, neemt de 
groepsleerkracht en/of de intern begeleider van de school contact op met de ouders om de situatie door te spreken. 

2. De groepsleerkracht(en) en de intern begeleider nemen in overleg met de directie en de ouders van het zieke kind het besluit wel 
of geen externe hulp van de schoolbegeleidingsdienst in te schakelen. 

3. De school ontwikkelt in overleg met de ouders een planmatige aanpak. (wel of niet met externe begeleiding) 

4. De school blijft verantwoordelijk, voor de te ontwikkelen en uit te voeren aanpak. Tijdens het uitvoeren van de aanpak vindt regel-
matig overleg met de ouders plaats 

 

3.6. Veiligheid (SK1) 

Hoe we op onze school veiligheid in ons beleid hebben verwerkt, dit beleid monitoren en anti-pestbeleid coördineren: 

http://www.willibrordusbreukelen.nl/Visie/Onze-kwaliteit/School-ondersteuningsprofiel
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Ons beleid hierop is beschreven in het veiligheidsplan. Dit gaat vormgegeven worden in Riskchanger. Wanneer dit gevuld is, kunnen we 

hiernaar verwijzen. 

De Willibrordus oriënteert zich in 2019-2020 verder op een aanpak op het gebied van sociaal-emotionele vorming. Het anti-pestbeleid 
wordt in 2019 gerealiseerd in afstemming met de MR. 

 

Ambities op het gebied van veiligheid: 

Het is van groot belang dat onze leerlingen zich gezien en veilig voelen op school. Respectvol met elkaar omgaan, niemand buitensluiten 
en het leren waarderen van elkaars verschillen zijn daarbij erg belangrijk. Daarnaast vraagt de veranderende maatschappij om nieuwe 
vaardigheden.  

Met het team hebben we vier waarden bepaald en invulling gegeven aan de manier van toepassen in de dagelijkse praktijk. In het docu-
ment 'Ons onderwijs' (zie website) is uitgebreide uitleg terug te vinden.  

Zie voor aandachtspunten, de website onder protocollen ‘veiligheidsplan’. 

 

3.7.   Pedagogisch klimaat (SK2) en didactisch handelen (OP3) 

Ons pedagogisch-didactisch schoolbeleid is beschreven in: 

Het is onze primaire taak als school om iedere leerling zoveel mogelijk kennis te laten opdoen. Er is dan ook veel aandacht voor vakken 

als rekenen, taal en wereldoriëntatie. Daarnaast stimuleren wij de ontwikkeling op sociaal-emotioneel, motorisch en creatief gebied. Op 

deze manier werken wij met elkaar aan de volledige persoonsontwikkeling van iedere leerling.  

Het pedagogisch-didactisch schoolbeleid hebben we beschreven in onze Visie. Dit is na te lezen op de website onder het kopje ‘Visie’-

‘Hier gaan we voor’. 

 

 

https://www.willibrordusbreukelen.nl/school/identiteit/


 
41 

Wij hebben de ambitie om: 

Ons streven is het dat onze leerlingen de school verlaten als zelfbewuste, integere jonge mensen die met vertrouwen en vol nieuws-
gierigheid de toekomst tegemoet gaan. Wij moedigen onze leerlingen aan nieuwe uitdagingen aan de gaan en stimuleren het maken van 
eigen keuzes.  

Wij omarmen daarom de uitspraak van Pippi Langkous: 

‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’ 

De vier pijlers talentontwikkeling, eigenaarschap, digitaal leren & mediawijsheid, boeiend onderwijs en leerlijnen verder gestalte geven in 

ons onderwijs, zie ook de website, visie. 
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4. Personeelsbeleid 

 
4.1. Inleiding 
‘Levenslang leren’ geldt zeker voor de beroepsgroep van leraren. De ontwikkelingen en mogelijkheden van het onderwijs volgen elkaar wat 
dat betreft in snel tempo op. Het is dus erg belangrijk de juiste keuzes te maken. Uitgangspunt bij die keuzes is het gezamenlijk vastge-
stelde beleid, zoals verwoord in dit schoolplan. Kenmerkend voor de wijze waarop professionalisering vormgegeven zal worden is, dat 
gebruik gemaakt wordt van ‘leren van en met elkaar’ rechtstreeks gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. Dit kan invulling krijgen binnen het 
team, maar zeker ook in samenwerking met collega’s van andere scholen. 
 

4.2. Personeelsbeleid in samenhang met onderwijskundig beleid en ambities 

In deze paragraaf noemen we de belangrijkste aandachtspunten van personeelsbeleid voor de komende vier jaar. Deze beleidsonderdelen 
hangen nauw samen met de voornemens op onderwijskundig gebied. 

In relatie met het onderwijskundig beleid zijn op het gebied van personeelsbeleid de volgende beleidsvoornemens van belang: 

- Taakbeleid/functiehuis/functiebouwwerk  

Sinds 2018 is er door het ministerie extra geoormerkt budget ter beschikking gesteld voor het verminderen van de beleefde werkdruk. 

De individuele schoolteams bepalen waar dit budget voor haar school aan wordt besteed. Ook de komende jaren wordt er extra budget 

beschikbaar gesteld voor het verlagen van de beleefde werkdruk. 

Kalisto heeft een functiehuis waarin de verschillende functies worden beschreven. Om de regelmogelijkheden te vergroten, zeker in 

een markt waarin er te weinig leraren beschikbaar zijn, heeft Kalisto naast verschillende leerkrachtfuncties, onderwijs- en klasseassis-

tente in 2019 de functie “Lerarenondersteuner” toegevoegd. Een leraarondersteuner kan veelal worden ingezet om onder supervisie 

les te geven. 

- Formatie 

Kalisto krijgt de komende vijf schooljaren, ondanks de leerlingenkrimp, te maken met een formatieruimte van naar verwachting mini-

maal 71 fte. Er ontstaat zodoende geen boventalligheid als gevolg van de leerlingenkrimp. Dit wordt veroorzaakt door de uitstroom 



 
43 

van medewerkers wegens het behalen van de pensioenleeftijd (zekere uitstroom) en door de uitstroom wegens het (te verwachten) 

overige natuurlijke verloop. De komende jaren zal Kalisto haar personeelsbeleid daarom richten op het behoud van personeel en 

werving en selectie van nieuw personeel. 

- Scholing  

De ontwikkeling van elke leerling en daarbij goede ondersteuning en faciliteiten bieden, staat steeds voorop en daar hoort ook ont-
wikkeling van de Kalisto-personeelsleden bij.  
De ingezette lijn van de afgelopen jaren wordt voortgezet. Dat betekent dat Kalisto leerkrachten en directieleden zo goed mogelijk 
wil toerusten op hun taak door een zo breed mogelijke investering in scholing.  
 
Dit scholingsaanbod bevat verschillende componenten: 

 het scholingsaanbod van Trefpunt Onderwijsprofessionals (TOP), bestaande uit een 25-tal korte cursussen waaraan ruim 400 leer-
krachten van Kalisto en SPCO Groene Hart deelnemen; 

 de TOP-leerkrachtopleiding, een tweejarig traject waaraan per tranche 30 leerkrachten van de diverse scholen deelnemen; 

 het opleidingstraject ‘Young professionals’ voor startende leerkrachten;  

 het faciliteren van de schoolleidersopleiding; 

 het faciliteren van een opleiding voor adjunct-, locatie- en meerscholendirecteuren; 

 het scholingsaanbod van elke school op basis van het schoolplan. 
 
- Wet op de beroepen in het onderwijs (wet BIO), bekwaamheid, persoonlijke ontwikkeling  en loopbaanmanagement 
 

Sinds 1 augustus 2006 is de Wet op de beroepen in het Onderwijs (wet BIO) van kracht en tegelijkertijd het Besluit bekwaamheidsei-
sen onderwijspersoneel. De bekwaamheidseisen gelden  voor alle leraren. Het voldoen aan deze bekwaamheidseisen wordt door 
iedere individuele leerkracht vastgelegd in een individueel bekwaamheidsdossier. Een bekwaamheidsdossier is een geordende verza-
meling documenten die inzichtelijk maken dat een leraar bekwaam is en zijn bekwaamheid in zijn professionele loopbaan onder-
houdt in overeenstemming met het beleid van zijn school(bestuur). Een school moet kunnen aantonen dat haar leraren daadwerke-
lijk bekwaam zijn en daarbij door de school in staat worden gesteld om hun bekwaamheid te onderhouden.  
 
De bekwaamheid wordt, naast de gevolgde opleidingen en de werkervaring, ook periodiek besproken tijdens gesprekken in het ka-
der van de gesprekkencyclus. De gesprekkencyclus is een methodiek en structuur om planmatig en gericht te investeren in personeel 
met als doel om de belangen en doelstellingen van zowel de organisatie, als de medewerkers optimaal en wederzijds op elkaar af te 
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stemmen. Kalisto hanteert een afgesproken gesprekkencyclus en ziet deze cyclus als een motiverend instrument dat bijdraagt aan 
optimale werkprestaties. 
Daarnaast beschikt iedere medewerker over een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Het POP is een (dynamisch) plan waarmee de 
medewerker systematisch en doelgericht in zijn/haar eigen professionele ontwikkeling  investeert. In het POP worden ook de afspra-
ken tussen de werknemer en de werkgever over de professionalisering vastgelegd.  
Zowel medewerker als leidinggevende zorgen er voor dat de gesprekkencyclus voeding geeft aan het opstellen en onderhouden van 
het POP en het vullen van een bekwaamheidsdossier waarbij de medewerker uiteindelijk verantwoordelijk is voor het bijhouden van 
het POP en het bekwaamheidsdossier. 
 
 

- Persoonlijk ontwikkelingsplan  

In het kader na integraal personeelsbeleid en volgens de CAO moet voor elke leerkracht een persoonlijk ontwikkelingsplan worden 

opgesteld. Hier hoeft niet beschreven te worden op welke manier dat gebeurt, maar wel welke ontwikkelingen in de school de ko-

mende vier jaar centraal staan en wat voor consequenties dat heeft voor de persoonlijke ontwikkelingsplannen.  

- Begeleiding nieuwe leerkrachten 

- Een startende of ervaren leerkracht die bij ons op school komt werken wordt door de parallel collega (mentor) ingewerkt. 

Dit houdt in dat deze parallel leerkracht de nieuwe collega wegwijs maakt in de afspraken die wij op school hanteren. 

- De leerkrachten bij ons op de Willibrordus hebben allemaal de mentorentraining voor studenten gevolgd en beheersen de 
volgende basisvaardigheden: 

· Situationeel- en ontwikkelingsgericht begeleiden 
· Begeleidingsgesprek houden 
· Luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD) 
· Reflecteren 
· De theorie van Bateson en de reflectiecirkel van Korthagen 

De parallel collega is een leerkracht die zijn verworven kennis en ervaring door geeft aan een nieuwe leerkracht (startend of ervaren) 
op onze school. De parallel collega (mentor) is iemand die al langer bij ons werkt en weet hoe het er op school aan toe gaat. De bege-
leiding is er vooral op gericht om de nieuwe leerkracht wegwijs te maken in de dagelijkse gang van zaken. 
Daarnaast zal de coach zich in de begeleiding van de nieuwe leerkracht (startend of ervaren) richten op de onderwijsinhoudelijke en 
de didactische competenties. 
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In het stuk Het begeleiden van leerkrachten en studenten op de Willibrordusschool staat uitgebreid vermeld hoe coaching en begelei-
ding van leerkrachten inhoud gegeven wordt.  

- Vitaliteit 

Kalisto gaat vanaf het schooljaar 2019 extra aandacht geven aan de vitaliteit van haar medewerkers. Onder vitaliteit verstaan we “dat 

medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over mogelijkheden en voorwaarden beschikken om nu en in de toekomst met behoud 

van gezondheid en welzijn te kunnen functioneren.” Vitaliteit is belangrijk voor medewerkers (gezondheid & geluk) en belangrijk voor 

Kalisto als werkgever om de gewenste kwaliteit van onderwijs te kunnen behalen. Via een ambitieus vitaliteitsplan beoogt Kalisto de 

vitaliteit van haar medewerkers te borgen en waar nodig verder te verbeteren. Dit moet resulteren in een toename van ervaren 

werkgeluk, een verbetering van de kwaliteit/prestaties en een lager verzuim. Om de doelstelling concreet en meetbaar te maken gaat 

Kalisto het  ‘werkvermogen’ van haar medewerkers meten.  

Werkvermogen geeft aan in welke mate iemand in staat is (zowel wel fysiek als mentaal) zijn of haar werk te doen en kijkt daarbij niet 

alleen naar gezondheid, maar ook naar competenties, motivatie en werksituatie. Door het werkvermogen te meten heeft de mede-

werker voordelen (werkt als een spiegel en bij risico de mogelijkheid om direct anoniem hulp te krijgen) en heeft de werkgever voor-

delen op twee niveaus: op schoolniveau krijgt de leidinggevende inzicht en concrete handreikingen om werkvermogen in het team te 

verhogen (focus) en op organisatieniveau kan er gerichter worden gekozen waar budget, inspanningen en aandacht naar toe gaan. 
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5. Kwaliteitszorg 

 

5.1. Inleiding 

Kwaliteitszorg is zeggen wat je doet, doen wat je zegt, laten zien dat je goed doet wat je zegt, en wat je doet steeds beter proberen te 
doen. Kwaliteitszorg is de permanente, systematische en cyclische aandacht voor het bepalen, bewaken en verbeteren van de kwaliteit 
door middel van doelen, normen en tevredenheidsmetingen. Voortdurend leren en bijsturen richting ‘steeds beter’. 

De beschrijving van het stelsel van kwaliteitszorg omvat in elk geval het zorg dragen voor: 

a. het bewaken dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen en dat het onderwijs wordt afgestemd op de 
voortgang in de ontwikkeling van leerlingen, bedoeld in artikel 8 eerste lid WPO mede met behulp van het leerling- en onderwijsvolgsys-
teem, bedoeld in artikel 8 zesde lid WPO; en 

b. het vaststellen welke maatregelen ter verbetering nodig zijn. 

Kalisto heeft haar visie op Kwaliteitszorg per 01-10-2018 vernieuwd in het Handboekstuk 4.1 Regie op Onderwijskwaliteit bij Kalisto. Hier-
mee wordt ook voldaan aan de voorschriften die de Inspectie stelt aan het schoolplan op het gebied van kwaliteit. 

 

5.2. Hoe wij onderwijskwaliteit definiëren 

Kwaliteitsbeleid strekt zich uit over alle beleidsterreinen van de school, maar heeft haar basis in het primaire proces, waarvoor iedereen in 
de school verantwoordelijkheid draagt en waaraan iedereen bijdraagt. De aandacht voor het pedagogisch en didactisch handelen van de 
leraren en - vooral - voor het leren van de leerlingen is de basis van onderwijskwaliteit. 

Alle Kalisto-scholen definiëren het kwaliteitsniveau dat zij nastreven op 4 hoofdgebieden: identiteit, socialisatie, persoonsvorming en kwa-
lificatie. 
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5.2.1.  Identiteit 

· Identiteit: hoe werkt onze katholieke en oecumenische identiteit door in de wijze waarop we met elkaar de lerende organisatie en het 
onderwijs vormgeven? 

Op de Willibrordus zijn we nieuwsgierig naar wie de ander is, staan we open voor andere ideeën en gaan we met elkaar in gesprek 
over wat we nog niet begrijpen.  

Ons schoolteam vormt een professionele leergemeenschap. We werken continue samen, doen onderzoek naar relevante ontwikke-
lingen en wisselen kennis en ervaring uit. Door de onderzoekende en open houding van onze leerkrachten zijn we goed in staat om 
verbeteringen door te voeren in ons onderwijs.  

Er is veel aandacht voor eigenaarschap, talentontwikkeling, 21-eeuwse vaardigheden, mediawijsheid en leerlijnen. Op deze manier 
bereiden we onze leerlingen gedegen voor op hun plek in de samenleving.  

Op de Willibrordus werken we samen en creëren we het beste onderwijs. We zorgen voor een veilige en plezierige omgeving om 
te komen tot een optimale ontwikkeling voor alle leerlingen op zowel cognitief, sociaal-emotioneel als creatief gebied. 

De Willibrordus is een katholieke school. Vanuit deze identiteit dragen wij bij aan het ontwikkelen van het ethisch vermogen van leer-

lingen waarbij respect, solidariteit en gelijkwaardigheid belangrijke uitgangspunten zijn. Iedereen is welkom op onze school, ongeacht 

zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. We zijn nieuwsgierig naar wie de ander is, staan open voor an-

dere ideeën en gaan met elkaar in dialoog over wat we ‘nog’ niet begrijpen.  

 

Wij geven vorm aan onze katholieke identiteit door gebruik te maken van de methode ‘Trefwoord’. Centraal in Trefwoord staat de 

leefwereld van kinderen. Leerlingen worden uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen na te denken 

over levensbeschouwelijke thema’s. Iedere leerkracht start de dag met Trefwoord. 

Daarnaast besteden wij aandacht aan de katholieke vieringen, die een belangrijke plaats innemen binnen ons onderwijs. De vieringen 

rond Kerst, vieringen rond Pasen en de afsluiting van het schooljaar vormen hierbij een hoogtepunt. 

In groep 4 kunnen leerlingen die dit willen hun Eerste Communie doen. De kerk neemt hierin het initiatief en heeft de verantwoorde-

lijkheid om, samen met de ouders, de leerlingen voor te bereiden op deze sacramenten.  
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Naast onze katholieke identiteit onderscheiden wij ons door onze zogeheten Leerwerkgemeenschappen. Leerwerkgemeenschappen 

laten zich omschrijven als groepen van leerkrachten die onderzoek doen naar relevante ontwikkelingen in het onderwijs (op dit mo-

ment: eigenaarschap, talentontwikkeling, 21st century skills/mediawijsheid en leerlijnen/boeiend onderwijs). De aandacht voor de 

kwaliteit van ons onderwijs wordt gewaarborgd door de onderzoekende en kritische houding van onze professionele leerkrachten. 

Hierbij staat de autonomie van leerkrachten centraal en wordt er vanuit de basis gewerkt aan onderwijsverbetering. Wij zijn ervan 

overtuigd dat onderzoek doen in alle geledingen van het team leidt tot nog beter onderwijs. Hierbij zijn naast taal en rekenen ook 

thema’s als drama, de ontwikkeling van het eigenaarschap, mediawijsheid en talentontwikkeling van alle leerlingen van wezenlijk 

belang.  Hiermee bereiden wij ze immers voor op hun plek in de samenleving.  

 
5.2.2.  Socialisatie 

· Socialisatie: met welke waarden, normen en gebruiken willen wij onze leerlingen toerusten om te participeren in de samenleving? 

De vier waarden die ons als school onderscheiden en die duidelijk maken op welke manier wij willen handelen om onze missie en visie 

te realiseren zijn: 

 Ethisch vermogen 

In de begeleiding op school hebben wij tot doel om op een positieve manier bij te dragen aan de gewetensontwikkeling van 

onze leerlingen, zodat ze opgroeien tot mensen met een groot empathisch vermogen. De waarde ethisch vermogen willen wij 

opdelen in de volgende aspecten: 

a. respect 

b. solidariteit 

c. gelijkwaardigheid 

 

 Creatief denkvermogen 

De ontwikkeling van het creatieve denkvermogen vinden wij als team erg belangrijk. Het helpt leerlingen oplossingen te vin-

den voor de uitdagingen waar zij nu en in de toekomst mee te maken krijgen.  
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 Zelfsturing 

Zelfsturing vinden wij erg belangrijk, omdat leerlingen hierdoor vaardigheden ontwikkelen die ze in staat stellen om de wereld 

vol vertrouwen tegemoet te treden.  

Daarnaast leren ze om doelbewust bepaalde leerstrategieën in te zetten om zo hun leerprestaties te verbeteren. 

 

 Op groei gerichte mindset 

Iemand met een op groei gerichte mindset gaat er vanuit dat je basiskwaliteiten kunt ontwikkelen door er moeite voor te 

doen. Dit zorgt ervoor dat je graag wil leren. 

In het stuk ‘ons onderwijs’ kunt u precies lezen hoe we deze waarden terugzien en willen ontwikkelen bij leerlingen en leerkrachten. 

 
5.2.3.  Persoonsvorming 

· Persoonsvorming: wat willen we de leerlingen meegegeven om zelf tot hun recht te komen in de samenleving? 

Het is onze primaire taak als school om iedere leerling op het gebied van de vakgebieden zoveel mogelijk kennis te laten opdoen. We 

hebben hoge, maar realistische verwachtingen van onze leerlingen.  We streven naar een optimale ontwikkeling passend bij wie het 

kind is. Hierbij vinden we het belangrijk dat onze leerlingen naast de cognitieve vakken ook hun talenten ontdekken en zich op crea-

tief, sociaal-emotioneel en motorisch gebied ontwikkelen. 

Daarnaast vinden we het belangrijk dat leerlingen mede eigenaar zijn van hun leerproces. Door hen hierin mee te nemen, door naar 

ze te luisteren en ze te laten nadenken over dat wat zij nodig hebben om tot leren te komen zal hun zelfkennis en reflectief vermogen 

groeien en neemt hun intrinsieke motivatie tot leren toe. 
 

5.2.4. Kwalificatie 

· Kwalificatie: met welke kennis en vaardigheden willen we de leerlingen toerusten voor participatie in de samenleving? 

Wettelijk bepaalde doelen en normen (kerndoelen en referentieniveaus) vormen de ondergrens. Op grond van een analyse van de 

leerlingkenmerken formuleren de scholen ambitieuze streefnormen boven de ondergrens waarmee het potentieel van de leerlingen 
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volledig wordt benut. Kwaliteit is de mate waarin scholen erin slagen hun doelen op het gebied van kwalificatie, socialisatie en per-

soonsvorming te bereiken naar tevredenheid van zichzelf, de overheid, team en ouders en kinderen. Continue verbetering is in de 

structuur en cultuur van de school verankerd. Doelstellingen worden geformuleerd op basis van een langetermijnvisie, maar worden 

tijdig aangepast aan de veranderende omgeving. Daardoor is de school in staat zich continu aan veranderingen aan te passen. 
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Waartoe we onze leerlingen opleiden: 

We streven ernaar om alle leerlingen eind groep 8 de school te laten verlaten als zelfbewuste, integere jonge mensen die met vertrou-

wen en een open mind de toekomst tegemoet gaan. Hierbij omarmen we de uitspraak van Pippi Langkous: 

‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’ 

Met deze gedachte in hun rugzak zijn kinderen beter in staat nieuwe uitdagingen aan te gaan, creatieve oplossingen te vinden, door te 

zetten en nieuwe wegen in te slaan. Vaardigheden waarvan wij geloven dat ze van belang zijn voor hun welbevinden nu en in de toe-

komst.  

 

Het is onze primaire taak als school om iedere leerling op het gebied van de vakgebieden zoveel mogelijk kennis te laten opdoen. We 

hebben hoge, maar realistische verwachtingen van onze leerlingen.  We streven naar een optimale ontwikkeling passend bij wie het 

kind is. Hierbij vinden we het belangrijk dat onze leerlingen naast de cognitieve vakken ook hun talenten ontdekken en zich op creatief, 

sociaal-emotioneel en motorisch gebied ontwikkelen. 

Daarnaast vinden we het belangrijk dat leerlingen mede eigenaar zijn van hun leerproces. Door hen hierin mee te nemen, door naar ze 
te luisteren en ze te laten nadenken over dat wat zij nodig hebben om tot leren te komen zal hun zelfkennis en reflectief vermogen 
groeien en neemt hun intrinsieke motivatie tot leren toe. 
 
Om leerlingen op deze manier te begeleiden is een sterk team aan leerkrachten nodig. Mensen met een passie voor onderwijs die 
graag blijven verbeteren en ontwikkelen. Leerkrachten dragen dat wat wij belangrijk vinden dagelijks uit en fungeren hiermee als voor-
beeld voor de leerlingen. Daarnaast vergroten ze hun kennis door opleidingen en cursussen te volgen en zich binnen Leerwerkgemeen-
schappen bezig te houden met het doen van onderzoek.  

 

5.3  Zicht op onderwijskwaliteit 

Zicht hebben op onderwijskwaliteit heeft te maken met al datgene wat je doet om de gewenste kwaliteit te monitoren en ook daadwerke-
lijk zeker te stellen. Het is nodig dat de stichting en elke school -en daarbinnen individuen en teams- het eigen handelen evalueert en op 
grond daarvan verbeteringen aanbrengt. 
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Voor het handelen worden doorlopend normen gesteld, getoetst en geëvalueerd om vervolgens bij te sturen en te verbeteren. Daartoe 
onderzoeken scholen regelmatig met behulp van adequate instrumenten of de gewenste kwaliteit behaald wordt. Dat checken ze niet 
alleen bij zichzelf maar ook bij anderen. 

De school hanteert daartoe een kwaliteitskalender waarin diverse activiteiten en metingen zijn opgenomen, zoals klassenbezoeken, 
groepsbesprekingen, trendanalyses m.b.t. tussen- en eindopbrengsten, maar ook een gedegen zelfevaluatie afgezet tegen tevredenheids-
peilingen bij leerlingen, medewerkers en ouders. De gebruikte instrumenten leveren informatie op het niveau van het bestuur, de school 
en de leerlingen. In diverse overlegstructuren worden deze gegevens d.m.v. de reflectieve dialoog geanalyseerd en vertaald in verbeter-
doelen voor leerlingen, de school en de stichting, mede gebaseerd op de doelen uit het strategisch meerjarenbeleidsplan en het school-
plan van de betrokken school.  

In de halfjaarlijkse kwaliteits- en voortgangsgesprekken wordt teruggeblikt op het realiseren van de resultaatgerichte afspraken van de 
afgelopen periode. 

Een extern oordeel kan worden gegeven door deskundigen, collega’s van andere scholen of de onderwijsinspectie. De tevredenheidspeilin-
gen van leerlingen en ouders vervullen bij Kalisto als eerste afnemers hier een belangrijke functie. Het door de inspectie gehanteerde be-
stuursgericht toezicht vraagt van het bestuur zelf een onderbouwd oordeel te hebben van de kwaliteit van elke school, waarna een verifi-
catieonderzoek op de school/scholen wordt gehouden. De interne audits vanaf 2018 door directieleden op de andere Kalisto scholen ziet 
Kalisto ook als een belangrijke kwaliteitsimpuls. Dat geldt evenzeer voor de bestuurlijke visitatie. 

In het kader van Passend Onderwijs wordt door middel van de monitor jaarlijks geëvalueerd in hoeverre de school met inzet van de daar-
toe verstrekte middelen erin slaagt de basisondersteuning gestalte te geven. Naast deze inhoudelijke toets wordt ook verantwoording 
afgelegd over de doelmatige besteding van de middelen. 

5.3.1 Kwaliteit monitoren 

Op diverse manieren wordt de kwaliteit van het onderwijs en de opbrengsten op de verschillende scholen gemeten en vervolgens na ana-
lyse van de meting omgezet in verbeterplannen. 

1. Vragenlijsten Kwaliteitszorgsysteem Succes!Spiegel: 

a. Zelfevaluatievragenlijsten bij leraren, Intern Begeleiders en Schooldirectie 

b. Tevredenheidsvragenlijsten bij leerlingen, ouders en medewerkers 
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c. Vragenlijsten bij externe auditoren 

2. Rapportage door inspectie n.a.v. Bestuursgericht toezicht en verificatiebezoeken op scholen. 

3. Leerling Volgsysteem (ParnasSys): methodegebonden en niet-methodegebonden toetsen (CITO toetsen o.b.v. jaarlijkse toetskalender 
Kalisto) 

4. Leerling Volgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling 

5. Vragenlijsten Sociale Veiligheid (wettelijke plicht: jaarlijks groepen 7 en 8) 

6. Leerlingbesprekingen, trendanalyses en rapportvergaderingen met leerkrachten IB en directie in diverse samenstellingen 

7. Collegiale visitatie/ Audits: jaarlijkse audit op een kwart van de Kalisto-scholen 

 

5.4.  Hoe wij werken aan onderwijskwaliteit 
Kwaliteitszorg die begint bij interne kwaliteitszorg en het verandervermogen van scholen, kan alleen gerealiseerd worden als op de school 
een passende kwaliteitscultuur is ontwikkeld. Een cultuur die wordt gekenmerkt door voortdurende aandacht voor kwaliteitsverbetering, 
voor reflectie en ontwikkeling, een cultuur waarin de zorg voor kwaliteit een zorg is voor allen. 
De rol van de leidinggevende in het hele proces rond onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg is groot. De kunst van het schoolleiderschap is 
alert te zijn op signalen en leerervaringen van binnen en buiten. Door echt in contact te zijn met partners uit onze omgeving, blijven we 
een onderwijsorganisatie die anticipeert en meebeweegt met de omgeving en de eisen van de maatschappij.  
 
Om succesvol te werken aan integrale kwaliteitszorg heeft de leidinggevende aandacht voor: 
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Visie en beleid. Er is een duidelijke visie, die wordt vertaald naar doelen. 

• Schoolcultuur. De cultuur is professioneel, gericht op ontwikkeling met professionele leerkrachten in een   professionele organisatie. 

• Schoolgegevens. Er zijn gegevens beschikbaar die als basis kunnen dienen voor het monitoren en verbeteren van de onderwijskwaliteit. 

• Schoolorganisatie. Er is goede leiding, die ruimte laat voor formele en informele momenten. 

• Evaluatie en beoordeling. Er is een evaluatiesysteem om met leerkrachten de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen en zo nodig te ver-
beteren. 

• Informatie en communicatie. Informatie- en communicatiemiddelen worden bewust gehanteerd, om zowel intern als extern de gewenste 
doelen te bereiken. 

• Beheer, inventaris, huisvesting en de overige financiële aangelegenheden worden adequaat beheerd. 

 
  
5.5.  Hoe we ons verantwoorden over de onderwijskwaliteit 

Waarover, wanneer en hoe we de dialoog voeren met medewerkers, ouders en andere belanghebbenden in onze omgeving: 

Elk laag in de organisatie is verantwoordelijk voor het eigen domein zoals vermeld in het reglement CvB en directeuren. Kalisto kiest voor 

een managementstijl waarin verantwoordelijkheden dicht op de onderwijsprocessen en laag in de organisatie worden gelegd. 

5.5.1 De verdeling van verantwoordelijkheden voor onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg 

 Het College van bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid, de organisatie van kwaliteitsgesprekken, voor interne en 

externe benchmarking van kwaliteitsgegevens en voor rapportage aan de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de Raad 

van toezicht. 



 
55 

 De schooldirectie is verantwoordelijk voor de kwaliteitscultuur en de uitrol van het kwaliteitszorginstrument op de eigen school. In 

de kwaliteitskalender worden de jaarlijkse activiteiten beschreven, waaronder de metingen d.m.v. uitgezette zelfevaluaties en tevre-

denheidspeilingen van diverse stakeholders. Een goede kwaliteitscultuur behelst ook het voeren van de interne reflectieve dialoog 

met het team over opvallende uitkomsten van deze metingen, de analyse van de onderwijsresultaten. 

 De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en de coördinatie van de leerlingenzorg op de eigen school. Hun primaire 

taak is het ondersteunen van leraren bij het verlenen van deze zorg in hun groep in de volle breedte. Daartoe maken en bespreken zij 

groeps- en trendanalyses van de tussen- en eindresultaten op groeps- en schoolniveau met schooldirectie en leraren, onderhouden zij 

contacten met externe betrokkenen bij het verlenen van de zorg, volgen en onderzoeken zij nieuwe ontwikkelingen en signaleren zij 

actie- en verbeterpunten als dit ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs en past bij de visie van de school. 

 De leraren zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun bijdrage aan de onderwijsresultaten, de ontwikkeling van de eigen profes-

sionaliteit en hun bijdrage aan de schoolontwikkeling in professionele leerwerkgemeenschappen. 

 De kwaliteitscoördinator van het bestuursbureau is verantwoordelijk voor het tijdig (doen) verrichten van kwaliteitsmetingen en indien 

gewenst de technisch-operationele voorbereiding van sessies in het kwaliteitszorgsysteem. Hij/zij ondersteunt het College van bestuur 

met analyses van de kwaliteitsrapportages per school. 

 Het ondersteunende personeel (onderwijsassistenten, administratief personeel en conciërge) levert met hun werk een bijdrage aan 

de lerende organisatie en het behalen van de onderwijsresultaten. 

 De rol van de Raad van toezicht m.b.t. toezien op onderwijskwaliteit richt zich op het bestuurlijk handelen van het College van bestuur 

op dat terrein. 

 

De belangrijkste beleidsdocumenten zijn onderdeel van de besturingscyclus van Kalisto. Ze zijn voor ieder toegankelijk via het Kalisto Hand-

boek. 

Het Strategisch Meerjaren Beleidsplan: het document waarin het beleid van Kalisto telkens voor een periode van 4 jaren in hoofdlijnen wordt 

beschreven. Uitgangspunt daarbij is de gewenste ontwikkeling van de stichting en de consequenties die dat heeft op het gebied van onderwijs, 

identiteit, personeel, financiën en organisatie. 

Het Schoolplan bevat in elk geval een beschrijving van de toekomstvisie op het schoolbeleid en kwaliteit. De uitlijning en uitvoering van beide 

plannen wordt jaarlijks vastgelegd in 
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resultaatgerichte afspraken in het Kwaliteitsgesprek met de schoolleiding en halfjaarlijks gevolgd in het Voortgangsgesprek. 

Onder Schoolgids wordt verstaan het document dat inzicht biedt in doelen, werkwijzen en resultaten van de individuele school en dat dient 

als informatiebron en verantwoording naar de ouders. 

De Begroting. De directeur van de school stelt jaarlijks in samenspraak met de Manager Bedrijfsvoering en de HR-manager binnen de beschik-

bare budgetten een begroting op, waarin tevens beleidsrijk de nodige investeringen worden meegenomen. 

Op basis van de 1 oktobertelling wordt door de HR-manager het Bestuursformatieplan opgesteld. 

Het College van Bestuur hanteert een Jaarplan waarin de plannen voor het komende schooljaar worden weergegeven op het gebied van de 

beschreven deelgebieden uit het Strategisch Meerjaren Beleidsplan van de stichting. Het jaarplan is met betrekking tot het kwaliteitsbeleid op 

schoolniveau uitgewerkt in de Kwaliteitskalender. 
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Bijlage 1 

Overzicht van de Inspectie 
Lid Standaarden Wettelijk minimum Eigen aspecten van kwaliteit 

1 Geen corresponderende standaarden Is beschreven hoe de school omgaat met sponsorgelden? - 

2A OP 1 Aanbod 
OP 2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
(ook schoolondersteuningsprofiel) 
OR 1 Resultaten 
OR 2 Sociale en maatschappelijke 
competenties 

Is beschreven: 
- hoe de school een doorlopende leerlijn mogelijk maakt? 
- hoe het burgerschapsonderwijs is ingericht? 
- wat de school aanbiedt qua extra ondersteuning (in 
relatie tot het ondersteuningsprofiel)? 
- hoe de school de leerlingen volgt? 
- welke onderwijstijd de school hanteert? 
- hoe de school omgaat met taalachterstanden? 
- welke vakken de school aanbiedt? 
- hoe de school omgaat met kerndoelen en 
referentieniveaus? 
- bij andere voertaal dan Nederlands: hoe de school 
daarmee omgaat? 

- 

2B OP 3 Didactisch handelen 
Elementen uit 2a voor zover het gaat om 
zaken die de wettelijke voorschriften 
ontstijgen 

- Welke eigen ambities heeft de school voor 
het onderwijsprogramma? 

2C SK 2 Pedagogisch klimaat Is het schoolbeleid over het pedagogisch-didactisch 
klimaat en het schoolklimaat beschreven? 

Welke eigen ambities heeft de school voor het pe-
dagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat? 

2D SK 1 Veiligheid Zijn het veiligheidsbeleid, de monitoring van de veiligheid en de coör-
dinatie van het anti-pestbeleid beschreven? 

Welke eigen ambities heeft de school op 
het gebied van de veiligheid? 

3A KA2 Kwaliteitscultuur Is beschreven hoe de school zorgt voor bevoegd en 
bekwaam personeel? 

- 

3B Geen corresponderende standaarden - Hoe zet men het personeelsbeleid in om 
de onderwijskundige ambities te 
ontwikkelen en te verwezenlijken? 

3C SK 2 Pedagogisch klimaat 
OP 3 Didactisch handelen 

Is beschreven wat de school op pedagogisch-didactisch 
vlak van de leraren verwacht? 

Welke ambities heeft de school met het 
pedagogisch-didactisch handelen van de 
leraren? 

3D Geen corresponderende standaarden Is het beleid over evenredige vertegenwoordiging van - 



 
58 

vrouwen in de schoolleiding beschreven? 
3E KA3 (Alleen (v)so en vo!) Is beschreven hoe de leerlingen invloed hebben op het 

personeelsbeleid?  
Welke eigen ambities heeft de school voor leerlin-
genparticipatie? 

4A OP 2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
OR 1 Resultaten 
OR 2 Sociale en maatschappelijke 
competenties 
OR 3 Vervolgsucces 
KA 1 Kwaliteitszorg 
KA 2 Kwaliteitscultuur 
KA 3 Verantwoording en dialoog 

Is beschreven hoe de school monitort of het onderwijs zo is ingericht 
dat de leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen en het on-
derwijs op hun behoeften is afgestemd? 

 

4B KA 1 Kwaliteitszorg 
KA 2 Kwaliteitscultuur 
KA 3 Verantwoording en dialoog 

Is beschreven hoe de school verbetermaatregelen 
vaststelt als daar aanleiding toe is? 
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Bijlage 2 

Het schoolplan verandert  
 
Wanneer stelt u een nieuw schoolplan op? Wat moet erin? Hoe ziet het toezicht op het schoolplan eruit? Daarover leest u in deze brochure.  

 
Wat verandert er voor u als bestuur en school?  
Er gelden sinds 1 juli 2017 nieuwe voorschriften voor alle nieuwe schoolplannen. Maar bestaande schoolplannen blijven onveranderd vier jaar geldig. U hoeft dus niet meteen een bestaand 
schoolplan aan te passen. Maar misschien is uw huidige schoolplan bijna vier jaar oud en moet u dus een nieuw plan opstellen. Dan moet dat volgende schoolplan voldoen aan de nieuwe 
eisen. Heeft u een betrekkelijk recent plan, en draagt u graag de visie en ambities van de school actief uit? Dan kunt u natuurlijk eerder een nieuw schoolplan opstellen.  

 
Wat zet u in het nieuwe schoolplan?  
ambities centraal  
Veel scholen hebben serieuze ambities en een uitgesproken visie op onderwijskwaliteit. Zij spannen zich in om een goede school te zijn. De bedoeling van het nieuwe schoolplan is dat u als 
bestuur en school laat zien:  
- wat uw school zelf aan kwaliteitseisen stelt (eigen aspecten van kwaliteit) en  
- hoe u wilt voldoen aan de basiskwaliteit.  
De eisen voor de basiskwaliteit zijn de wettelijke minimumeisen waaraan elke school moet voldoen.  
 
verschillen met het oude schoolplan  
Waarin verschilt het nieuwe schoolplan met het oude? Dat vindt u in bijlage 1. Twee belangrijke veranderingen in het schoolplan zijn dat u ingaat op hoe het personeelsbeleid gericht op het 
pedagogisch-didactisch handelen van het onderwijspersoneel eruit ziet, en op een beschrijving van het stelsel van kwaliteitszorg.  
In bijlage 2 staan de onderdelen van het nieuwe schoolplan uitgewerkt.  

 
Wat bespreekt de inspectie met u?  
schoolplan oude stijl  
De komende periode zullen veel besturen en scholen nog een recent schoolplan hebben dat volgens de oude voorschriften is opgesteld. We bespreken dan tijdens het vierjaarlijks onderzoek 
het bestaande schoolplan en verkennen gezamenlijk welke veranderingen nodig zijn om het volgende schoolplan aan de nieuwe eisen te laten voldoen.  
 
schoolplan nieuwe stijl  
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In de loop van de komende vier jaar hebben steeds meer besturen en scholen een nieuw schoolplan. Bij het onderzoek beoordelen we of het schoolplan aan de eisen voldoet, en de inspectie 
kijkt mede aan de hand van het schoolplan of de school voldoet aan de eisen voor basiskwaliteit én naar de uitwerking van de eigen aspecten van kwaliteit die een school zichzelf heeft ge-
steld. 
 
 
Schoolplan NIEUW 
Schoolplan art. 12 WPO 
1. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig 

beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg. Het schoolplan omvat mede het beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen, niet 
zijnde ouderbijdragen of op de onderwijswetgeving gebaseerde bijdragen, indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de schooltijden 
en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen worden geconfronteerd. In het schoolplan 
wordt aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan het openbare karakter onderscheidenlijk de identiteit voor zover het betreft een samenwerkingsschool. 

2. De beschrijving van het onderwijskundig beleid omvat in elk geval: 
a. de uitwerking van de wettelijke voorschriften betreffende de uitgangspunten, de doelstelling en de inhoud van het onderwijs; 
b. de door het bevoegd gezag in het schoolplan opgenomen eigen opdrachten voor het onderwijs in een onderwijsprogramma; 
c. het pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat; en 
d. het zorg dragen voor de veiligheid op school, bedoeld in artikel 4c. 

 Bij de beschrijving van het onderwijskundig beleid wordt tevens het schoolondersteuningsprofiel betrokken. 
3. De beschrijving van het personeelsbeleid omvat in elk geval: 

a. het voldoen aan de eisen van bevoegdheid en de wijze waarop de bekwaamheid wordt onderhouden; 
b. het document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding, bedoeld in artikel 30 WPO; 
c. de maatregelen met betrekking tot het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijskundig beleid; en 
d. het pedagogisch-didactisch handelen van het onderwijspersoneel. 

4. De beschrijving van het stelsel van kwaliteitszorg omvat in elk geval het zorg dragen voor: 
a. het bewaken dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen en dat het onderwijs wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen, 
bedoeld in artikel 8 eerste lid WPO mede met behulp van het leerling- en onderwijsvolgsysteem, bedoeld in artikel 8 zesde lid WPO; en 
b. het vaststellen welke maatregelen ter verbetering nodig zijn. 
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Bijlage 3 

Ambitiegesprek met team: 
 
1. Onderwijsproces  

o OP1 Aanbod    3.2.1 
o OP 2 Zicht op ontwikkeling  3.2.3 
o OP 3 Didactisch handelen  3.7 
o OP 4 (Extra) ondersteuning 
o OP 6 Samenwerking 
o OP 8 Toetsing en afsluiting 

2. Schoolklimaat  
o SK 1Veiligheid    3.6 
o SK 2 Pedagogisch klimaat  3.7 

3. Onderwijsresultaten  
o OR 1 Resultaten 
o OR 2 Sociale en maatschappelijke competenties 3.2.2 
o OR 3 Vervolgsucces 

4. Kwaliteitszorg en ambitie  
o KA 1 Kwaliteitszorg    zie 5.1 en bijlage 2 
o KA 2 Kwaliteitscultuur    zie 4.1, 5.1 en bijlage 2 
o KA 3 Verantwoording en dialoog  zie 5.1 en bijlage 2 

5. Financieel beheer  
o FB 1 Continuïteit 
o FB 2 Doelmatigheid 
o FB 3 Rechtmatigheid 

6. Identiteit 
  
7. Personeel 
 


