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1. Inleiding 

1.1. Doel en functie 

Dit schoolplan heeft meerdere doelen: 

 het functioneren als een centraal document binnen de schoolontwikkeling; 

 het plannen en vormgeven van toekomstig beleid; 

 het geven van inzicht in de ambities en concrete plannen voor de komende jaren. 

 

Dit schoolplan heeft verder de volgende functies: 

 beschrijven van de missie en de daaraan gekoppelde visie voor de komende jaren;  

 verwijzen naar onderliggende documenten, die nader omschreven en uitgewerkt zijn; 

 het op koers houden van de school bij de realisatie van het beleid tijdens de komende 

jaren; 

 het afleggen van verantwoording (intern en extern) over de deugdelijkheid en kwali-

teit van ons onderwijs. 

 

Het schoolplan is statisch voor wat betreft de beschrijving van de missie, de visie en 

uitgangspunten. Vanwege de aan dit schoolplan gekoppelde jaarplannen is het ook een 

dynamisch document. Aan de hand van deze jaarplannen wordt voortdurend aan 

verbetering gewerkt. De plannen zullen jaarlijks geactualiseerd worden, afgestemd op de 

ontwikkelingen die zich voordoen. 

1.2. Interne samenhang 

De hoofdstukken uit het schoolplan zijn onderling op elkaar afgestemd.  

Hoofdstuk 1 beschrijft doel, functie en structuur van het schoolplan.  

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de schoolorganisatie.  

Hoofdstuk 3 laat zien hoe schoolontwikkeling en kwaliteitszorg samenhangend vorm 

krijgen.  

Hoofdstuk 4 uitwerking van relevante beleidsterreinen en de daarvan afgeleide doelen 

voor de komende jaren.  

Hoofdstuk 5 beschrijft de huidige stand van zaken en wat daarvan de consequenties zijn 

voor het toekomstig beleid.  

Hoofdstuk 6 schetst de interne en externe ontwikkelingen, die invloed hebben op het te 

voeren meerjarenbeleid.  

Hoofdstuk 7 beschrijft  concreet het meerjarenbeleid. De conclusies vanuit met name de 

hoofdstukken 3, 4 en 5 worden daarin integraal verwerkt. De verschillende jaarplannen 

worden als bijlage toegevoegd. 

1.3. Relatie met andere beleidsdocumenten 

Het schoolplan heeft een directe relatie met een aantal (beleids)documenten die binnen 

onze schoolorganisatie kaderstellend en richtinggevend zijn. Het betreft met name de 

volgende documenten: 

 

- Strategisch meerjarenbeleidsplan 

- Visie-uitwerking Willibrordus 2015 

- Meerjarenbegroting 
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In hoofdstuk 4 verwijzen we naar bovengenoemde en andere relevante (borgings) 

documenten. 

1.4. Totstandkoming 

Dit schoolplan is tot stand gekomen, n.a.v. de teamdiscussie over onze onderwijsvisie. 

Deze onderwijsvisie is richtinggevend voor de komende jaren en dus bepalend voor de 

inhoud van het schoolplan. 

 

1.5. Procedures 

1. Opstellen en vaststellen van dit schoolplan 

Dit schoolplan is door de directie, passend binnen de kaders van het bestuursbeleid, 

in overleg met het personeel opgesteld en na instemming/positief advies door de MR, 

door het bevoegd gezag (Kalisto) vastgesteld. 

2. Klachtenregeling 

In geval van klachten of geschillen is de klachtenregeling van toepassing. 
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2. Onze school 
 

2.1. Zakelijke gegevens  
 

Brinnummer 03UB 

Schoolnaam KBs Willibrordus 

Telefoonnummer 0346261832 

Faxnummer 0346265606 

Gemeente STICHTSE VECHT 

Provincie Utrecht 

Vestiging adres G Splinter v Ruwielln 1, 3621XD BREUKELEN UT 

Correspondentie adres G Splinter v Ruwielln 1 

Naam bevoegd gezag Kalisto boeiend onderwijs 

Correspondentie adres bevoegd gezag Postbus 2075 3440 DB Woerden 

E-mail school jlaunspach@willibrordusbreukelen.nl 
 

 

2.2. Historie van de school 

Het eerste echte schoolgebouw voor rooms-katholiek onderwijs in Breukelen dateert van 

1912 en stond aan de Herenstraat in het dorp. Er werd apart lesgegeven aan jongens en 

meisjes. Na het vertrek van de zusters in 1954 werd de meisjes- en jongensschool 

samengevoegd. 

In 1961 werd het schoolgebouw aan de GS van Ruwiellaan betrokken. Regelmatig werd 

door het groeiend aantal leerlingen de school uitgebreid tot de ingrijpende verbouwing in 

2007. Nu biedt de school huisvesting aan ongeveer 400 leerlingen. 

In 2012 is het 100-jarig bestaan van de school gevierd. 

 

2.3. Bevoegd gezag en bestuursconcept 

Het bevoegd gezag van onze school is de Stichting KALISTO. Deze stichting is in 1999 

ontstaan na een besturenfusie waarbij de katholieke schoolbesturen uit het westelijk deel 

van de provincie Utrecht zijn samengegaan. 

De KALISTO is het bevoegd gezag van de volgende 16 basisscholen met ongeveer 390 

personeelsleden, waar onderwijs op katholieke grondslag wordt gegeven aan ruim 4000 

leerlingen: 

 

Abcoude Paulusschool 

 Piusschool 

Breukelen Willibrordusschool 

Harmelen St. Bavoschool 

 De Notenbalk 

Kamerik De Wijde Blik 

mailto:jlaunspach@willibrordusbreukelen.nl
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Loenen a/d Vecht Ludgerusschool 

Montfoort Heeswijkschool 

 Howiblo 

Vreeland CSV Ridderhof  

Woerden Franciscusschool 

 De Molenwiek  

 De Schakel   

   De Regenboog 

 De Wegwijzer 

 SBO De Keerkring 

  

Naast een Raad van Toezicht en een College van Bestuur (CvB) kent de KALISTO drie 

adviescommissies, waaraan bestuursleden, schooldirecteuren, GMR-leden en ouders met 

specifieke deskundigheid deelnemen. De drie adviescommissies zijn:  

 Personeel, Organisatie en Communicatie  

 Onderwijs, Weer-Samen-Naar-School & Identiteit  

 Financiën & Facilitaire zaken  

Het College van Bestuur van de KALISTO bestaat uit één persoon, te weten:  

 Marlies van der Starre, voorzitter CvB, vanderstarre@kalisto-basisonderwijs.nl, tel 

06 83245197 

Op het stafbureau zijn werkzaam: 

 Theo Edelbroek, bestuurs- en managementondersteuner, edelbroek@kalisto-

basisonderwijs.nl 

 Gabriëlle Vallinga, HR beleidsmedewerker, vallinga@kalistobasisonderwijs.nl  

 Jennifer Beijer, Manager bedrijfsvoering, beijer@kalistobasisonderwijs.nl    

 Jacqueline Burger, secretariaat, burger@kalisto-basisonderwijs.nl. 

Informatie over de KALISTO kunt u vinden op www.kalisto-basisonderwijs.nl  

Adres KALISTO: Postbus 2075, 3440 DB Woerden. 

Tel.nr. secretariaat KALISTO: 0348-417743 

Op de 16 scholen van de KALISTO voeren de directeuren van de scholen integraal 

management uit. 

 

2.4. Relatie met bovenschoolse organisaties 

Partners in onderwijs 

De school is gecertificeerd voor het ‘Opleiden in School’-project van Partners in Onderwijs 

Marnixacademie te Utrecht. 

De school werkt nauw samen met de Marnixacademie om studenten een optimale 

begeleiding te bieden. Trainingen werden en worden gevolgd door leerkrachten om als 

mentor optimaal te kunnen begeleiden en opleiden.  

mailto:vanderstarre@kalisto-basisonderwijs.nl
mailto:edelbroek@kalisto-basisonderwijs.nl
mailto:edelbroek@kalisto-basisonderwijs.nl
mailto:vallinga@kalistobasisonderwijs.nl
mailto:beijer@kalistobasisonderwijs.nl
mailto:burger@kalisto-basisonderwijs.nl
http://www.kalisto-basisonderwijs.nl/
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Passenderwijs 

De school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Stichting Passenderwijs. 

Binnen dit samenwerkingsverband werken scholen voor basisonderwijs en de scholen 

voor Speciaal Basisonderwijs in deze regio samen om de pedagogisch-didactische zorg 

aan de leerlingen te optimaliseren.  

De aanpak hiervan is vastgelegd in het ondersteuningsplan van het 

samenwerkingsverband.  

Dit ondersteuningsplan en andere informatie van het samenwerkingsverband is te vinden 

op de website van Passenderwijs: www.passenderwijs.nl. 

 

2.5. Leerlingen 

De school heeft weinig allochtone kinderen, zo’n 3 % is van buitenlandse afkomst. 

Hoewel de school een katholieke identiteit heeft, geeft onderstaand overzicht een ander 

beeld van de achtergrond van de leerlingen.  

Leerlingen per gezindte: 

 

Per gezindte Aantal Proc. 

Niet ingevuld 179, 45,4 % 

Geen Godsdienst 107, 27,2 % 

Rooms-Katholieke kerk 44, 11,2 % 

Rooms Katholiek 34, 8,6 % 

Protestants-Christelijk 9, 2,3 % 

Christen 3, 0,8 % 

Protestant 3, 0,8 % 

Atheïsme (w.o. vrijdenks) 2, 0,5 % 

Christelijk 2, 0,5 % 

Hindoeïsme 2, 0,5 % 

Islam 2, 0,5 % 

Nederlands Hervormde Kerk 2, 0,5 % 

Apostolische gemeenten 1, 0,3 % 

Gereformeerd 1, 0,3 % 

Gereformeerde kerken 1, 0,3 % 

Hervormd 1, 0,3 % 

PKN 1, 0,3 % 

  394, 100,0 % 

 

 

Toelatingsbeleid: 

De scholen van de KALISTO staan in principe open voor elk kind, vanaf de 4-jarige 

leeftijd, waarvan de ouders/verzorgers de grondslag van de school respecteren en 

inschrijving wensen. Met betrekking tot de toelating van leerlingen tot één van de 

KALISTO scholen is met ingang van 1 augustus 2014 de wet Passend Onderwijs 

van kracht geworden.  

 

 

http://www.passenderwijs.nl/
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Een belangrijke opdracht van passend onderwijs is voldoen aan de zorgplicht. Dat 

betekent dat het bevoegd gezag verplicht is ouders te begeleiden bij het vinden 

van een passende school voor hun kind. De zorgplicht gaat in als blijkt dat een 

leerling extra ondersteuning nodig heeft om het onderwijs goed te kunnen 

doorlopen. 

Het bestuur van de KALISTO sluit zich aan bij de afspraken zoals vastgelegd in het 

plaatsings- en thuiszittersprotocol van ons samenwerkingsverband Passenderwijs 

26.04, dat voor elk kind zo thuisnabij mogelijk een passend aanbod met 

kwalitatief goed onderwijs wil realiseren. 

Inschrijving kan worden geweigerd in de volgende gevallen: 

• als de ouders aangeven dat ze de wijze waarop aan onze pedagogische, 

onderwijskundige en levensbeschouwelijke identiteit vorm wordt gegeven niet 

wensen te respecteren.  

• indien er gegronde redenen zijn om te verwachten dat de school niet kan 

voldoen aan de onderwijsbehoefte van het kind 

• wanneer de school onvoldoende kennis en/of onvoldoende mogelijkheden in 

huis heeft om te voldoen aan de onderwijsbehoefte van het kind 

• disbalans of dreigende disbalans in de groepssamenstelling of 

onderwijsbehoeften van de kinderen 

• indien er door de directie van de school een tijdelijke inschrijvingsstop voor een 

groep is afgekondigd, omdat de groep te groot is of omdat de waarborg voor 

aanbieding van kwaliteit in de zorg in het geding komt. 

 

Zie verder de schoolgids. 

Ouders en verzorgers 

Ouders zien wij als partners in de school. Zij zijn onze belangrijkste informatiebron over 

hun kind(eren). Naast de directe contacten tussen leerkracht, directie en ouders hebben 

wij twee belangrijke en gewaardeerde organen binnen onze school, waar ouders deel van 

uitmaken: de ouderverenging en de medezeggenschapsraad. 

Ouders worden betrokken bij de volgende thema’s:  

1 Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten 

2 Het team stelt zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders 

3 Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken 

4 Ouders worden betrokken bij (extra) zorg 

5 Ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs 

6 Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind 

7 Het team stimuleert ouders tot onderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie  

 

2.6. Personeel 

Het personeel bestaat uit 33 werknemers, waarvan 5 mannen (waaronder directeur en 

concierge) en 27 vrouwen. 

De leeftijdsopbouw per juli 2015 is als volgt: 

 
Aantal 

werknemers 

Leeftijdsopbouw: 

7 Boven de 60 

7 Boven de 50 

9 Boven de 40 

8 Boven de 30 

2  Boven de 20 
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Huidige expertise binnen het team: 

 
Expertise Vakgebied 

Master of Education Onderwijs en organisatie 

Master SEN Leerlingbegeleiding 

Coach & Supervisie Coaching en begeleiding 

Soemva Sociaal emotionele ontwikkeling 

Videobegeleiding Reflectie 

Taal en drama Kunst & Cultuur 

Rekenbegeleiding Rekenen 

Coöperatieve werkvormen Samenwerking leerlingen 

Meervoudige intelligenties Adaptief onderwijs 

 

 

2.7. Medezeggenschap 

De medezeggenschap is wettelijk toebedeeld aan de medezeggenschapsraad om mede 

het beleid van onderwijs en schoolorganisatie vast te stellen. 

Daarnaast bestaat er de ouderraad, waarmee het team regelmatig overleg heeft over de 

in te plannen schoolactiviteiten. 

Medezeggenschapsraad (MR) en GMR 

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit vier leden van het 

team en vier ouders.  

De MR vergadert 8 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. De MR overlegt 

met de schoolleiding over het beleid van de school, zoals bijv. de identiteit, het 

formatieplan, de verkeersveiligheid rond de school, de buitenschoolse opvang en 

bouwkundige zaken. 

De MR geeft (gevraagd en/of ongevraagd advies) aan de schoolleiding en heeft in 

beginsel instemmingsrecht op andere beleidsonderwerpen.  

Voor de scholen vallend onder het bevoegd gezag van de KALISTO is een 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) opgericht. De GMR bestaat uit 

twee geledingen: per school een vertegenwoordiger van de ouders en een 

vertegenwoordiger van het team.  

De GMR is bevoegd tot bespreking van die aangelegenheden die van 

gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen vallend onder het bevoegd gezag van 

de KALISTO. Daarnaast kan ze schriftelijk voorstellen doen en standpunten kenbaar 

maken aan het bevoegd gezag. De GMR heeft adviesrecht en/of 

instemmingbevoegdheid op bestuurlijk niveau.  

Oudervereniging (OV) 

Aan onze school is een Oudervereniging verbonden. Een ouder van wie het kind op 

onze school ingeschreven is, kan als lid gekozen worden in deze Oudervereniging. 

Deze Oudervereniging bestaat uit tien leden. De door ouders gekozen leden kunnen 

zich voor een volgende periode herkiesbaar stellen. 

De oudervereniging richt zich op ondersteunende taken van het onderwijs. Met name 

op gebied van schoolreisjes, kampen en feesten. De oudervereniging heeft een eigen 

begroting die de penningmeester opstelt en bijhoudt. De inkomsten komen van de 

ouderbijdrage, die jaarlijks vastgesteld wordt komen dit jaar minimaal op €40,-. Dit 

is een vaste vrijwillige bijdrage, die elk jaar van u gevraagd wordt. 

Een kascommissie controleert de kasboeken.  
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2.8. Huisvesting en situering van de school in de omgeving 

Het huidige schoolgebouw staat in Breukelen-Noord en dateert van 1961.  

Sindsdien zijn er lokalen bijgebouwd tot een ingrijpende verbouwing in 2007, waardoor 

er een centrale hal gecreëerd is en de leefkwaliteit binnen de school verbeterd werd door 

het aanbrengen van luchtcirculatiesystemen en isolatie van de daken.   

Het gebouw biedt onderdak aan 16 lokalen met 4 kleutergroepen en vanaf groep 3, voor 

elke leeftijdsgroep 2 klaslokalen. 

Omdat het gebouw midden in de wijk staat en onderwijs biedt aan gemiddeld 400 

leerlingen, zorgt het halen en brengen soms voor problemen wanneer ouders met de 

auto komen. De gemeente heeft een verkeersplan met de school en de buurt opgesteld 

om een veiliger situatie en meer parkeerplaatsen te creëren. Dit zal in schooljaar 

2015/2016 waarschijnlijk gerealiseerd zijn. 
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3. Schoolontwikkeling en kwaliteitszorg 
 

Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces waarbij het gaat om het 

borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van het  onderwijs 

is in kaart gebracht door middel van (zelf)evaluatie. De zelfevaluatie resulteert in de 

vaststelling van gerealiseerde kwaliteit en van nog te ontwikkelen punten. De 

gerealiseerde kwaliteit wordt geborgd en ontwikkelpunten worden opgenomen  in een 

meerjarenplanning. Op basis van deze meerjarenplanning worden jaarplannen opgesteld. 

De persoonlijke ontwikkeling van medewerkers wordt afgestemd op de 

veranderonderwerpen van de school, zie hiervoor ook het scholingsplan.  

De inzet en betrokkenheid van alle belanghebbenden in dit proces is essentieel en wordt 

bevorderd in de leerwerkgemeenschappen.  

3.1. Uitgangspunten en voorwaarden 

Professionele schoolcultuur en betrokkenheid op elkaar 

Een belangrijke voorwaarde voor schoolontwikkeling is de aanwezigheid van een 

professionele cultuur. In een professionele schoolcultuur handelen teamleden vanuit een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor zowel opbrengsten als voor processen die hierop 

van invloed zijn. Om deze professionele cultuur te stimuleren, stuurt de schoolleiding 

expliciet op versterking van vakmanschap, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en 

samenwerking die gericht is op kwaliteitsverbetering.  

Jaarlijks worden activiteiten met dit doel ingepland in de leerwerkgemeenschappen.  

Dit is zichtbaar in onze jaarplannen. Een klimaat waarin alle belanghebbenden zich 

positief betrokken tonen op elkaar is in sterke mate van invloed op het verander-

vermogen van de school. 

 
Integrale benadering 

Gelet op de meerwaarde van de integrale benadering kiezen we er nadrukkelijk voor om 

de persoonlijke ontwikkeling af te stemmen op de schoolontwikkeling. Dat komt tot 

uitdrukking, doordat we de verbinding leggen tussen doelen van de school en de 

vakbekwaamheid van de medewerkers. De persoonlijke ontwikkeling van het team als 

geheel en van ieder teamlid afzonderlijk kan niet los gezien worden van de ontwikkeling 

van de school. 

Integrale evaluatie 

In onze oordeelsvorming onderzoeken we de samenhang tussen de verschillende beleids- 

en kwaliteitsterreinen. Hoe is de kwaliteit van het onderwijsleerproces van invloed op de 

onderwijsresultaten? Welke relatie en wisselwerking zien we tussen de verschillende 

kengetallen? Welke relatie zien we tussen opbrengsten of kwaliteit van de leerling 

ondersteuning en bekwaamheden van het personeel. Enz.  

3.2. Visie op integrale kwaliteitszorg 

Om schoolontwikkeling te realiseren werken we met een systeem voor kwaliteitszorg. 

Kwaliteitszorg is een leerproces, waarbij de school zelf, volgens een beargumenteerde 

planning, systematisch, de kwaliteit van het onderwijs bespreekt, beschrijft, realiseert, 

beoordeelt en/of laat beoordelen en evalueert. Bij kwaliteit gaat het dan om zowel de 

eisen die de overheid hier aan stelt, de zogenoemde basiskwaliteit, als om de ambities 

die de school zelf heeft geformuleerd.  

Een goed kwaliteitszorgsysteem helpt bij het voortdurend beantwoorden van belangrijke 

kwaliteitszorgvragen rondom de volgende vier aspecten: de processen binnen de school, 

het handelen van de medewerkers, de opbrengsten van de leerlingen en de 

ontwikkelcapaciteit van de organisatie. De uitwerking van deze aspecten is opgenomen in 

ons Zorgplan en jaarlijks verslag van de managementsrapportage. 
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3.3. Kwaliteitszorgsysteem. 

 

Toezicht van College van Bestuur op de kwaliteit van de scholen 

 

Kalistoscholen onderzoeken, verbeteren en borgen voortdurend hun kwaliteit. Kwaliteit 

wordt breed gemonitord in de opbrengsten, maar ook in de effectiviteit van processen. 

De analyse van de opbrengsten en de schoolverbeterplannen worden in het team 

besproken en vorm gegeven.  

Het College van Bestuur houdt op diverse manieren en diverse momenten in het jaar 

toezicht op de kwaliteit: 

1. Doelen in de schoolontwikkeling worden in samenhang met elkaar en met het 

geldend Strategisch Meerjarenbeleidsplan door het College van Bestuur met de 

directies van scholen besproken en vastgesteld. 

2. Halfjaarlijks maakt het CvB in voortgangs- en kwaliteitsgesprekken met directies 

resultaatgerichte afspraken over de schoolontwikkeling en monitort de  voortgang 

en de borging alsmede de overige kengetallen. 

3. Het College van Bestuur bespreekt met de directie de gerealiseerde opbrengsten 

in relatie tot de gestelde streefdoelen. De gemaakte analyse van de data wordt 

benut om opbrengstgestuurd leiderschap vorm te geven in het kader van Passend 

Onderwijs. 

4. Het College van Bestuur verricht tussentijds school- en klassenbezoeken en 

spreekt dan met de leerkrachten over hun persoonlijke doelen en uitdagingen in 

het onderwijs en de vertaling van schoolbeleid in de klas. 

5. Tijdens de directeurenraad worden themasessies gehouden om elkaar te 

inspireren en voeling te houden met het proces in de gehele stichting. 

6. Tijdens gesprekken in de verschillende adviescommissies en met de GMR wordt 

de ontwikkeling en realisatie van stichtingsbeleid tegen het licht gehouden. 

7. Via de Cockpit van de diverse scholen houdt het College van Bestuur op gezette 

tijden zicht op de Zelfevaluaties in relatie tot oudertevredenheidspeilingen, 

leerlingtevredenheidspeilingen en opbrengsten. De signalen die hiervan uitgaan, 

worden met de directies van de scholen besproken en omgezet in 

beleidsvoornemens. 

8. Voor de  jaarlijkse verantwoording naar de Raad van Toezicht vormt College van 

Bestuur zich een onderbouwd beeld van de kwaliteit van de stichting en de 

afzonderlijke scholen. 

 

 

Schoolontwikkeling 

Voor het systeem van kwaliteitszorg maken we gebruik van Integraal. Met behulp van dit 

instrument kunnen vragenlijsten in het kader van de zelfevaluatie uitgezet worden bij de 

medewerkers. Dezelfde vragenlijsten kunnen binnen een interne of externe audit 

gebruikt en ingevuld worden. Met behulp van Integraal wordt ook vormgegeven aan het 

peilen van de tevredenheid van personeel, ouders en leerlingen. De combinatie van 

vragenlijsten geeft inzicht in de kwaliteit die wordt nagestreefd. De vragenlijsten worden 

afgenomen aan de hand van een beargumenteerde planning die beschreven is in  

hoofdstuk 7, Meerjarenbeleid. Ook het oordeel van de inspectie wordt opgenomen in het 

systeem. De resultaten van de verschillende vragenlijsten worden samenhangend 

getoond in de cockpit van Integraal. Vanuit de cockpit kunnen jaarplannen geschreven 

worden. 
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Opbrengsten en kengetallen onderwijs 

Naast de resultaten uit de vragenlijsten worden ook de resultaten van tussentijdse- en 

eindopbrengsten, de  gegevens over sociale vaardigheden en de kengetallen onderwijs 

vanuit ParnasSys en ZIEN! getoond in de cockpit van Integraal. Voor verschillende 

resultaten wordt de vergelijking gemaakt met de inspectienormen en de schoolspecifieke 

streefdoelen. 

Persoonlijke ontwikkeling 

Integraal wordt ook ingezet voor de persoonlijke ontwikkeling. De medewerkers 

organiseren  door het uitzetten van competentievragenlijsten hun eigen 360-graden 

feedback. Ook schrijven ze met behulp van Integraal hun persoonlijk 

ontwikkelingsplannen en geven ze de gesprekkencyclus vorm. Voor de functies 

schoolleider, interne begeleider en leerkracht zijn er vragenlijsten die de vereiste 

vakbekwaamheid beschrijven. De inhoud van deze competentievragenlijsten en de 

vragenlijsten schoolontwikkeling is op elkaar afgestemd. De vragenlijsten zijn ook 

afgestemd op de standaarden voor leerkrachten en schoolleiders. 

Vakbekwaamheidsdossier  

Het is de bedoeling dat elke medewerker een vakbekwaamheidsdossier gaat bijhouden 

Dit is te onderscheiden van het personeelsdossier of maakt daar onderdeel van uit. Het 

personeelsdossier is het zakelijk dossier van het bevoegd gezag. Het 

vakbekwaamheiddossier is het dossier van de werknemer, gericht op de persoonlijke 

ontwikkeling onder verantwoordelijkheid van de werkgever. Het vakbekwaamheiddossier 

bevat naast gegevens van de betrokkene in ieder geval een beschrijving van opleiding, 

ontwikkeling en ervaring, een overzicht van competenties, plan voor de persoonlijke 

ontwikkeling en verslagen van gesprekken rondom de persoonlijke ontwikkeling. Binnen 

ParnasSys-Integraal leggen medewerkers hun vakbekwaamheid-dossier aan. 

3.4. Overlegstructuur 

Overleggen hebben een belangrijke plaats binnen schoolontwikkeling. Hier wordt de 

dialoog gevoerd over wat goed onderwijs is. Het proces van kwaliteitsborging en 

verbetering start als het ware binnen deze overleggen. Daar vindt analyse en 

interpretatie van gegevens plaats, waarna de vastgestelde veranderonderwerpen en 

vereiste vakbekwaamheden worden vastgesteld. Het proces wordt ook binnen deze 

overleggen afgerond in de vorm van evaluatie. We kennen hierbij verschillende vormen 

van overleg: 

Overlegvorm 1 

Het teamoverleg vervult een belangrijke rol binnen de kwaliteitszorg. Het teamoverleg 

vindt plaats in de 4 leerwerkgemeenschappen. Binnen dit overleg worden veel fasen uit 

het proces van kwaliteitszorg uitgevoerd. In het teamoverleg worden de 

veranderonderwerpen besproken waaraan gewerkt gaat worden. Bijbehorende doelen en 

uit te voeren activiteiten worden vastgesteld. Tegelijkertijd wordt besproken welke 

vakbekwaamheden hiervoor vereist zijn en wat dat betekent voor de persoonlijke 

ontwikkeling van de medewerkers. Om de voortgang van de ontwikkeling te volgen, 

wordt er tijdens het teamoverleg regelmatig gerapporteerd over de voortgang en over 

het effect van de verbeteractiviteiten. 

Overlegvorm 2 

Bouwoverleg vindt plaats in de betrokken bouw op de dagen dat de leerkracht werkt. 

Hierin worden de lopende schoolzaken besproken.  

 

Overlegvorm 3 

In de leerlingbesprekingen worden de resultaten van de leerlingen besproken en staat de 

begeleiding centraal. 

Overlegvorm 4 

Twee plenaire vergaderingen in het jaar voor overleg teambreed. 
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Gesprekkencyclus 

De persoonlijke vakbekwaamheden worden binnen de gesprekkencyclus besproken. Na 

bespreking en vaststelling van de te ontwikkelen vakbekwaamheden stelt iedere 

medewerker zelf een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Dit persoonlijk ontwikkelingsplan 

wordt besproken met de leidinggevende en, al dan niet aangepast en vervolgens 

vastgesteld. 

Om de voortgang van de ontwikkeling te volgen worden regelmatig gesprekken gevoerd, 

waarin de uitvoering van het persoonlijk ontwikkelingsplan ter sprake komt. Er wordt 

geëvalueerd welke vakbekwaamheden eigen gemaakt zijn en er wordt afgesproken welke 

vakbekwaamheden nog eigen gemaakt moeten worden in het persoonlijk handelen. 

De gesprekkencyclus bestaat uit twee 'typen' gesprekken, te weten het 

functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek. Deze gesprekken komen aan de orde 

binnen een cyclus van 3 jaar. Te weten 2 functioneringsgesprekken en 1 

beoordelingsgesprek. 

3.5. Schoolontwikkeling in praktijk  

Missie, visie en uitgangspunten bepalen 

Als eerste stap op weg naar het nieuwe schoolplan zijn de missie, visie en 

uitgangspunten besproken, waar nodig aangepast en weer opnieuw vastgesteld.  

 
Zelfevaluatie 

Voorafgaand aan de nieuwe schoolplanperiode is door middel van zelfevaluatie de 

kwaliteit van de school als totaliteit in beeld gebracht. Dit is gedaan met behulp van de 

vragenlijsten van Integraal en met behulp van de kengetallen en opbrengsten zoals die 

getoond worden in de cockpit van Integraal. Onderzocht is (zie hoofdstuk 4, 5 en 6) hoe 

deze zich verhouden tot de basiskwaliteit en de schooleigen ambities.  

Meerjarenbeleid 

De uitkomsten van de zelfevaluatie zijn leidend voor de schoolontwikkeling in de 

komende schoolplanperiode. De door het team gekozen verbeterpunten zijn ‘uitgezet’ in 

een meerjarenbeleid.  

Jaarplannen 

Vanuit dit meerjarenbeleid worden er per schooljaar één of meerdere jaarplannen 

geschreven met als doel de kwaliteit te verbeteren en te verduurzamen. De jaarplannen 

worden gemaakt in het programma Integraal. Elk afzonderlijk jaarplan beschrijft een 

veranderonderwerp. Per veranderonderwerp wordt aangegeven welke activiteiten 

daarvoor uitgevoerd gaan worden (wie, wat, hoe, wanneer enz.) en wat de gewenste 

situatie is die bereikt moet worden. Beschreven wordt welke competenties nodig zijn om 

de gewenste kwaliteit te realiseren. Er wordt vastgesteld of en hoe behaalde successen 

gemeten zullen worden. Aan het einde van een schooljaar worden de voor dat schooljaar 

geldende jaarplannen geëvalueerd en worden de jaarplannen voor het volgende 

schooljaar opgesteld. Zie voor het meerjarenbeleid en de jaarplannen hoofdstuk 7 en de 

bijlage ‘Jaarplannen’. 
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Persoonlijk ontwikkelingsplan 

Elke medewerker beschikt over een actueel persoonlijk ontwikkelingsplan. Dit plan 

beschrijft de doelen die de medewerker nastreeft in het kader van zijn persoonlijke 

ontwikkeling en wat daarvoor nodig is aan scholing, ondersteuning, begeleiding enz. De 

medewerkers stellen hun ontwikkeldoelen zoveel mogelijk af op de doelen van de school. 

Het plan wordt afgesloten met een evaluatie. 

Voortgang volgen 

Om de voortgang en het effect van de uitvoering te volgen, worden de volgende 

activiteiten ondernomen: 

- Analyseren van de midden-en eindtoetsen van CITO en de leeropbrengsten. Dit wordt 

gedaan door de leerkrachten voor de eigen groep. De schoolleider doet dit op 

leerjaar- en op schoolniveau.  

- Analyseren van de overige opbrengsten en ken- en stuurgetallen die in verband staan 

met de kwaliteit die de school in het betreffende schooljaar wil realiseren  

- Op minimaal één moment in het jaar een zelfevaluatie  met behulp van onderdelen 

van vragenlijsten vanuit Integraal. Deze staan in direct verband met de gewenste 

kwaliteit die de school in het betreffende schooljaar wil realiseren. Er  worden 

selecties samengesteld uit de verschillende vragenlijsten. Om de schoolspecifieke 

ambities te onderzoeken, worden indien van toepassing, eigen vragen samengesteld 

en afgenomen.   

- In de zelfevaluatie worden de auditoren betrokken die intern zijn opgeleid.  

- De schoolleider onderzoekt de voortgang van de gewenste kwaliteit voor het 

betreffende schooljaar, onder andere door middel van observaties in de groepen. 

Deze observaties worden besproken met de leerkrachten.  

- Medewerkers doen onderzoek naar de eigen competenties in verband met de 

gewenste kwaliteit voor betreffend schooljaar. Zij organiseren met het oog daarop 

jaarlijks feedback met behulp van de competentievragenlijsten vanuit Integraal. De 

school stelt jaarlijks voor de verschillende functies binnen de school 

competentievragenlijsten samen die direct samenhangen met de gewenste kwaliteit. 

- Er wordt een kwaliteitsagenda opgesteld waarin alle activiteiten in functie van 

kwaliteitszorg opgenomen zijn. De kwaliteitsagenda maakt inzichtelijk: 

 welke activiteiten op welk moment in het schooljaar uitgevoerd worden in het 

kader van observatie, zelfevaluatie en analyse;  

 op welk momenten in het schooljaar en met wie communicatie plaatsvindt over de 

voortgang van de plannen op basis van de verkregen observatie- en 

evaluatiegegevens. 

- Het resultaat van de evaluaties wordt vastgelegd in de opgestelde jaarplannen. 

Indien uit de verzamelde gegevens blijkt dat de  voortgang onvoldoende  is, wordt de 

aanpak bijgesteld.  

- Elke vier jaar vindt een risico-inventarisatie plaats met behulp van RI&E van de 

aangesloten ARBO-dienst Perspectief. 

 

Verantwoording 

Er wordt belang gehecht aan tijdige en transparante  verantwoording. Dit gebeurt in de 

eerste plaats in dit schoolplan. Dit wordt toegestuurd naar de onderwijsinspectie en ligt 

voor iedereen ter inzage op school. Daarnaast is er de schoolgids. In de schoolgids 

worden de plannen in het kort beschreven. De schoolgids wordt aan alle ouders 

uitgereikt en ligt ook op school ter inzage. We publiceren de schoolgids daarnaast op 

onze website, www.willibrordusbreukelen.nl. Wanneer er een verslag is van de 

onderwijsinspectie worden de conclusies samengevat en opgenomen in de schoolgids. 

Het inspectierapport wordt gepubliceerd op de website en ligt op school ter inzage. In de 

jaarplannen worden de geplande activiteiten en de doelen die we daarmee willen 

bereiken beschreven. De schoolleiding verantwoordt zich door middel van de 

kwaliteitsrapportage aan het bevoegd gezag. Door middel van het jaarverslag van de 

stichting wordt officieel verantwoording afgelegd. Het jaarverslag wordt op de website 

van Kalisto gepubliceerd en indien gewenst op papier verstrekt. 

 

 

http://www.willibrordusbreukelen.nl/
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Wettelijke basis: 

Wet op het primair onderwijs, artikel 10 ‘Kwaliteit onderwijs’ 

Het bevoegd gezag draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs op de school. Onder zorg dragen voor de kwaliteit van het 

onderwijs wordt in elk geval verstaan: de zorg voor het personeelsbeleid, voor zover het betreft de duurzame borging van de 

kwaliteit van het onderwijspersoneel, en het uitvoeren van het in het schoolplan, bedoeld in artikel 12, beschreven beleid op 

een zodanige wijze dat de wettelijke opdrachten voor het onderwijs en de door het bevoegd gezag in het schoolplan 

opgenomen eigen opdrachten voor het onderwijs, worden gerealiseerd. 

 

Wet op het primair onderwijs, artikel 12 ‘Schoolplan’, een gedeelte van lid 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 ……, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en 

verbetering van de kwaliteit van het onderwijs………………. 

 

Wet op het primair onderwijs, artikel 12 ‘Schoolplan’, lid 3 

Het personeelsbeleid, voor zover dat in het schoolplan tot uitdrukking wordt gebracht, omvat in elk geval maatregelen met 

betrekking tot het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijskundig beleid alsmede het 

document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding, bedoeld in artikel 30 van de wet. 

 

Wet op het primair onderwijs, artikel 12 ‘Schoolplan’, lid 4 

Het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs omvat in elk geval: 

a. de wijze waarop het bevoegd gezag bewaakt dat die kwaliteit wordt gerealiseerd, 

b. de wijze waarop het bevoegd gezag vaststelt welke maatregelen ter verbetering van de kwaliteit nodig zijn, en 

c. maatregelen en instrumenten om te waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheid onderhoudt. 

 
 
Indicatoren uit het inspectiekader: 

1. De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van  haar leerlingenpopulatie. (9.1) 

2. De school evalueert jaarlijks systematisch de resultaten van  de leerlingen. (9.2) 

3. De school evalueert regelmatig het  onderwijsleerproces. (9.3) 

4. De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. (9.4) 

5. De school borgt de kwaliteit van  het  onderwijsleerproces. (9.5) 

6. De school verantwoordt zich aan haar belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit. (9.6) 
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4. Beleidsterreinen 
 

Voor de verschillende beleidsterreinen wordt de visie van de school weergegeven en 

verwezen naar gerelateerde beleids- en borgingsdocumenten. Aandachtspunten en 

doelen vanuit de beleidsterreinen, voor de komende schoolplanperiode zijn verwerkt  in 

hoofdstuk 7 ‘Meerjarenbeleid’. 

4.1. Identiteit van de organisatie 

RESULTAATGERICHTE AFSPRAKEN: 

jaar DOMEIN RESULTAATGEBIED/ 
DOELSTELLINGEN 

INDICATOREN Stavaza tijdens 
Voort 
gangsgesprek (in 
te vullen in nov. 
2015) 

Gehaald/ 

Niet 
gehaald 

15-16 Optimale 
ontwikkeling van 
leerlingen: 

Talent matching 
en stretching 

21st century 
skills 

 

 

 

 

 

 

 

ParnasSys en 
Integraal 

 

 

 

ICT toepassingen 

 

 

21st century skills en 
Passend onderwijs 

Coöperatieve 
werkvormen, binnen de 
rekenlessen. 

Structurele inbedding 
van de vooruitgroep van 
groep 3 t/m 8. 

Andersbegaafden (pilot) 
groep. Volgend 
schooljaar wordt deze 
gecontinueerd met 
subsidie van 

Passenderwijs, voor 1 
dagdeel in de week.  

Cultuur in het hart van 
ons onderwijs. 
Afgestemd beleid wordt 
in jaar 3 vormgegeven.   

 

Passend onderwijs wordt 
ingezet: 

Leerkrachten voeren 
planevaluaties 

zelfstandig uit per 1 
september 2016. 

Gebruik maken van 
tablets (nu in een pilot) 
Halverwege schooljaar 
2015-2016 is duidelijk 
hoe hier vervolg aan 
gegeven wordt. 

 

  

15-16 Duurzame 
professionalisering  

 

 

Professionaliteit van de 
leerwerkgemeenschap 
verdiepen en 
verankeren. 

 

 

Vaardigheden om 
drama in te passen in 
de dagelijkse 

Elke LWG wordt begeleid 
en gecoacht op gebied 
van reflectie door 
feedback en LSD 
(luisteren, samenvatten 
en doorvragen) door 
coach en externe. 

Teamtrainingen Drama - 
Taal 

 

  



 
 19 

klassenpraktijk. Individuele cursussen, 
op gebied van 
didactische en 
pedagogische 
vaardigheden 

Consultaties op gebied 
van drama en taal door 
externe specialist 

 

 

15-16 Continuïteit en 
profilering  

 

 

Zelfevaluatie en 
reflectie 

Inzet van ParnasSys en 
Integraal. 

 

Toepassen in de 
leerwerkgemeenschappe
n in schooljaar 
2015/2016. 

  

15-16 Professionele 
bedrijfsvoering  

 

Facilitering op orde 
houden en een actief 
energiezuinig beleid 

Schoolorganisatie is 
gezond. 

Aanschaf van 
zonnepanelen en 
verkleinen van de 
watermeter.  

  

 

 
Gerelateerde documenten 

- Schoolgids 

- Kwaliteitsrapportage 

Wet op het primair onderwijs, artikel 12 ‘Schoolplan’, een gedeelte van lid 1 

….In het schoolplan wordt aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan het openbare karakter onderscheidenlijk de 

identiteit voor zover het betreft een samenwerkingsschool. Het schoolplan kan op een of meer scholen voor basisonderwijs en 

een of meer scholen voor ander onderwijs van hetzelfde bevoegd gezag betrekking hebben….  Het schoolplan ….. en omvat in 

elk geval het onderwijskundig beleid…. 
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4.2. Onderwijs 

Inrichting van het onderwijs 

De organisatie van het onderwijs is zo ingericht dat er gewerkt wordt overeenkomstig 

artikel 8 lid 1-11 uit de WPO. Bij de inrichting van het onderwijs worden eigen accenten 

gelegd, die bepaald worden door de identiteit van de schoolorganisatie, zoals hierboven 

verwoord in paragraaf 4.1. Hoe dit concreet gestalte krijgt in de praktijk, is uitgewerkt in 

verschillende documenten zoals: schoolgids, ondersteuningsprofiel en het zorgplan. 
 
Kerndoelendekkend 

Het leerstofaanbod omvat alle wettelijk voorgeschreven leer- en vormingsgebieden. 

Binnen dit aanbod worden  eigen accenten gelegd, die bepaald worden door de identiteit 

van de schoolorganisatie, zoals hierboven verwoord in paragraaf 4.1. Dat kan bij de 

leergebieden betekenen dat het aanbod meer omvat dan de kerndoelen voorschrijven. 

Bij de vormingsgebieden zal dat vooral tot uitdrukking komen in de invulling, waarbij het 

onderwijskundig  en pedagogisch kader van de school leidend is.  

Zie hiervoor punt 4.1.  
 
Schoolondersteuningsprofiel 

In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar 

vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook 

staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. De schoolleiding stelt in 

samenspraak met het team het schoolondersteuningsprofiel op. Het 

schoolondersteuningsprofiel wordt door het bevoegd gezag vastgesteld. Op basis van het 

profiel inventariseert de school welke expertise ze nog moet ontwikkelen en wat dat 

betekent voor de (scholing en toerusting van) leraren. De school publiceert het profiel via 

publieke kanalen zoals bijvoorbeeld schoolgids en website, zodat iedereen (ouders, 

leerlingen en andere partijen) kan zien welke ondersteuning de school biedt. 

 
 
Gerelateerde documenten 

- Schoolgids 

- Schoolondersteuningsprofiel 

- Vragenlijsten en tevredenheidspeilingen (van Integraal) 

- Zorgplan 

 
 

Wet primair onderwijs, artikel 12 ‘Schoolplan’, lid 2 

Het onderwijskundig beleid omvat in elk geval de uitwerking van de wettelijke opdrachten voor het onderwijs en van de door 

het bevoegd gezag in het schoolplan opgenomen eigen opdrachten voor het onderwijs in een onderwijsprogramma. Daarbij 
wordt tevens het schoolondersteuningsprofiel betrokken. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Personeel en organisatie 

Schoolontwikkeling 

Het team werkt vanuit vertrouwen samen aan schoolontwikkeling. Onze medewerkers 

tonen een goede inzet en  zijn vakbekwaam. Het team beschikt over voldoende 

zelfsturend vermogen en veranderkracht om het onderwijs met succes te verbeteren. De 

school werkt datagestuurd, planmatig en resultaatgericht aan de verbetering van haar 

onderwijs op basis van gedegen analyse. De activiteiten moeten bijdragen aan het 

bereiken van de missie en de visie van de school. De schoolorganisatie en het onderwijs 

dat op school wordt gegeven, moeten op adequate en professionele wijze geleid worden. 

Daarbij heeft de schoolleiding oog voor alle betrokkenen bij de schoolorganisatie en voor 

het geboden onderwijs. De schoolleiding beschikt over passende vakbekwaamheden. Het 

bestuur volgt en stimuleert op effectieve wijze de kwaliteit van het onderwijs.  
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Organisatiebeleid 

Er wordt een goed personeelsbeleid gevoerd. De personeelsleden verzorgen het 

onderwijs vanuit een gezamenlijke visie, gebaseerd op het schoolconcept (zie paragraaf 

1 van dit hoofdstuk). Van de collega’s wordt verwacht dat ze loyaal in hun functie staan. 

In de praktijk betekent dit dat ze zich volledig inzetten voor hun werk en dat ze zich 

blijven ontwikkelen ten behoeve van goed onderwijs. De schoolleiding heeft hierin een 

stimulerende en ondersteunende rol. Wat betreft stimulering en ondersteuning gaat de 

aandacht met name uit naar beginnende leerkrachten en naar alle leerkrachten in 

situaties waarbij vernieuwingen worden ingevoerd en geborgd. Ook voor de oudere 

leerkrachten hebben we in het kader van duurzame inzetbaarheid extra aandacht. 

Leraren worden aangesproken op hun professionaliteit. Een goed personeelsbeleid en een 

prettig leef- en werkklimaat moet er aan bijdragen dat het personeel  zich betrokken 

voelt bij het werk en bij de school 

De administratie en procedures zijn helder, transparant en inzichtelijk. De wettelijk 

verplichte documenten en procedures worden zorgvuldig gehanteerd.  
 
Gerelateerde documenten 

- Personeelsbeleidsplan (Kalisto)  

- (Bestuurs) formatieplan (Kalisto), (Willibrordus) 

- Scholingsplan 
 

4.4. Communicatie 

In onze communicatie streven we ernaar goed te luisteren, in te leven en feedback te 

geven. We zijn ons ervan bewust dat goede communicatie essentieel is en voortdurend 

de aandacht vraagt. We vinden het belangrijk om met alle belanghebbenden, zowel 

intern als extern tijdig, adequaat en doelmatig te communiceren. Daarom wordt er een 

tijdpad opgesteld om ouders te bevragen naar hun bevindingen via enquêtes. In 2015 is 

een vragenlijst afgenomen bij ouders om in dit geval de tevredenheid te meten over de 

invoering van kindgesprekken. (praktijkgericht onderzoek door A Vegter). 

Interne communicatie 

Interne communicatie vraagt een inspanning van alle betrokkenen. Er is sprake  van een 

functionele overlegcultuur en overlegstructuur. Alle interne communicatie moet gezien 

worden in het belang van goed onderwijs voor de kinderen en een goede werksfeer voor 

schoolleiding en leraren. De interne informatievoorziening draagt er aan bij dat 

teamleden tijdig, open en volledig geïnformeerd worden. 

Samenwerking met ouders 

Ouders geven in vertrouwen het onderwijs en een deel van de opvoeding uit handen aan 

de basisschool. Goede communicatie is essentieel, in het belang van de kinderen en in 

het belang van de onderlinge relatie. De informatievoorziening houdt rekening met 

verwachtingen van ouders en stelt ouders in staat om te begrijpen, mee te leven en mee 

te denken. Er is een schoolcultuur waarin teamleden vanuit een proactieve houding een 

goede samenwerking met ouders bevorderen. De school stelt ouders in staat mee te 

denken over de ondersteuning van het kind in de groep en denkt actief mee met ouders 

over de ondersteuning thuis. De school stelt ouders in staat op een bij de school 

passende wijze mee te denken over het schoolbeleid. De school bevordert dat ouders 

mee kunnen doen en mee kunnen leven. Dit alles vindt plaats in samenwerking met de 

Medezeggenschapsraad en de Ouderraad.    

Communicatie met externen 

De communicatie met externen staat in dienst van het op school gegeven onderwijs en 

degenen die daarbij zijn betrokken. Een goede communicatie met externen is 

representatief voor de onderwijscultuur en onderwijsstructuur van de school. De 

communicatie is transparant. Deze transparantie geven we vorm door actuele zaken op 

de website te zetten, via facebook te communiceren en onze schoolapp.   
 
 

 



 
 22 

 

Gerelateerde documenten 

- Schoolgids 

- Klachtenregeling 

- Enquêtes in het verleden WMK PO en nu via ParnaSsys (Integraal). 

- Praktijkgericht onderzoek  

 

 

4.5. Huisvesting en inrichting 

De mensen die hun werk in en om de school doen, de kinderen die de school bezoeken 

en ook overige bezoekers in de school, moeten gebruik kunnen maken van adequate 

voorzieningen (werkruimtes, ict-voorzieningen enz.). Een goede inzet van middelen, 

adequate voorzieningen en een prettig leef- en werkklimaat draagt er aan bij dat het 

personeel zich betrokken voelt bij het werk en bij de school. 

 
Gerelateerde documenten 

- Huisvestingsplan 

- (Meerjaren) en jaarlijks onderhoudsplan 

- Meerjaren investeringsplan 

 

4.6. Financiën 

De middelen die worden ontvangen, zetten we op onze school doelmatig in. Daarbij 

zoeken we steeds het juiste evenwicht in het belang van het geheel van de 

schoolorganisatie. De personele middelen worden voornamelijk door de schoolleiding 

ingezet. De materiële middelen worden ingezet door middel van budgettering. Periodiek 

leggen we aan belanghebbenden op transparante wijze verantwoording af over de 

doelmatige en verantwoorde inzet van personele en materiële middelen. 

Gerelateerde documenten 

- Financieel beleidsplan 

- Begrotingen (exploitatiebegroting en meerjarenbegroting) 

- Jaarverslag (Kalisto) 

 
 

Wet op het primair onderwijs, artikel 12 ‘Schoolplan’, een gedeelte van lid 1 

…..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….. 
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5. Analyse huidige stand van zaken 
 

De analyse van de huidige stand van zaken geeft een beeld waar de  school goed in is en 

waar de risico’s en ontwikkelpunten liggen. Risico’s en ontwikkelpunten vragen de 

komende schoolplanperiode aandacht. De sterke punten worden benut om in de 

komende vier jaren de risico’s en ontwikkelpunten in positieve zin om te buigen. 

Aandachtspunten en doelen voor de komende schoolplanperiode zijn verwerkt in 

hoofdstuk 7 ‘Meerjarenbeleid’. 

5.1. Terugblik op de vorige schoolplanperiode 

Tijdens de voorgaande schoolplanperiode zijn de volgende zaken gerealiseerd: 

 Opbrengstgericht werken 

Er wordt nu in principe lesgegeven in 3 niveaus per vakgebied.  

 Zorgprofiel van de school 

In de afgelopen periode is het schoolondersteuningsprofiel opgesteld naar het format van 

het samenwerkingsverband Passenderwijs. 

 Rekenen 

Rekenen blijft een punt van aandacht om ook de nieuwe leerkrachten de opbouw van de 

lessen te laten gebruiken, waarbij automatiseren, directe instructie, modelen (voordoen 

en nadoen) en evaluatie de structuur vormen voor de rekenlessen. 

 Sociaal emotionele ontwikkeling 

Invoering van observatie instrument ZIEN om de sociaal-emotionele ontwikkeling te 

volgen. Dit wordt door alle leerkrachten gebruikt en ingezet. 

 Kunst- en cultuurprojecten 

Er wordt in de groepen een aantal projecten uitgevoerd rond de verschillende disciplines, 

toneel en drama. Ook de omgeving komt aan bod, waarbij de kinderen er met de 

leerkracht op uit trekken om het gewone en het bijzondere in de omgeving te ontdekken 

en te beleven. De twee aangestelde cultuurcoördinatoren hebben gezorgd voor de 

planning en hanteren hierbij ons cultuurplan; 

 ICT 

Hier kan verwezen worden naar het ICT-beleidsplan; 

 BSO 

De ruimtes worden na  schooltijd ingezet voor de BSO ‘Petit Petit’, waardoor (werkende) 

ouders een passend kindaanbod geboden wordt.  

 Coaching 

Gestructureerde begeleiding van zowel startende als zittende leerkrachten door collegae 

die hiervoor scholing hebben gevolgd. Video-interactie wordt hierbij ingezet. Centraal 

staat hierin feedback en LSD (luisteren, samenvatten en doorvragen). 

   Identiteit door thema-intervisie 

De katholieke identiteit heeft een duidelijke plaats en wordt zichtbaar gemaakt in de 

lessen.  

Draagvlak voor een bewuste katholieke identiteit is gecreëerd in het team door 

intervisiemomenten, workshops of overlegmomenten in te plannen; 

 Katholieke symbolen een duidelijke plaats geven in de school door bijv. een 

stiltehoek te plaatsen; 

 Ruimte creëren voor de ontwikkeling van de talenten van elk kind; 

 Aandacht voor een veilige, schone school; 

 Kernwaarden aandacht blijven geven in de communicatie met elkaar; 

 Aan de hand van thema’s rond identiteit wordt met elkaar van gedachten 

gewisseld met behulp van intervisie. 
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 Meervoudige intelligenties en coöperatieve werkvormen 

In verschillende projecten m.n. op gebied van natuur en techniek passen we het aanbod 

aan op de behoefte van de kinderen door de 8 manieren van leren toe te passen; 

Daarnaast gebruiken de leerkrachten verschillende coöperatieve werkvormen om efficiënt 

en gevarieerd tot het beoogde doel te komen.  

 

 Opleiden in school 

Leerkrachten kunnen de studenten van de verschillende leraaropleidingen 

competentiegericht begeleiden en opleiden, waarbij een rijke leeromgeving wordt 

gestimuleerd. De twee interne coaches (ICO) begeleiden zowel de studenten als de 

mentoren. 

 

5.2. Leerlingenpopulatie 

 

Verdeling Leerlinggewicht: Realisatie Peildatum: 1 oktober 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Totaal aantal leerlingen 389 100% 380 100% 386 100% 367 100% 

Gewicht 0,3 19 4.9% 20 5.3% 17 4.4% 17 4.6% 

Gewicht 1,2  0 0.0% 1 0.3% 2 0.5% 0 0.0% 

Geen / Onbekend 370 95.1% 359 94.5% 367 95.1% 350 95.4% 

 

 

Verdeling Leerlinggewicht: Prognose Peildatum: 1 oktober 

 2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019 

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Totaal aantal leerlingen 355 100 340 100 330 100 320 100 

Gewicht 0,3 17 4.5 15 5 13 5 12  5 

Gewicht 1,2  1 0.2 0 0.2 0 0.2 0 0.2 

Geen / Onbekend  95  95  95  95 

 

 

Aantallen per leeftijd: Realisatie Peildatum: 1 oktober 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

4 jaar 53 45 52 39 

5 jaar 39 53 45 49 

6 jaar 40 39 54 44 

7 jaar 51 41 39 51 

8 jaar 49 51 42 39 

9 jaar 48 48 52 41 

10 jaar 48 48 48 46 

11 jaar 52 48 47 49 

12 jaar 9 7 7 9 
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Aantallen per leeftijd: Prognose Peildatum:1 oktober  

 2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019 

4 jaar 36 34 32 30 

5 jaar 39 36 34 32 

6 jaar 49 39 36 34 

7 jaar 44 49 39 36 

8 jaar 51 44 49 39 

9 jaar 39 51 44 49 

10 jaar 41 39 51 44 

11 jaar 46 41 39 51 

12 jaar 7 6 5 4 

 

 

Ondersteuningszwaarte Peildatum: 1 oktober2014:  

Totaal aantal leerlingen op peildatum   376 

Aantal leerlingen met een:  

- Ontwikkelingsperspectief 9 

  

Aantal leerlingen met onderwijs- of ondersteuningsbehoeften op het gebied van:  

- Dyslexie 15 

- Dyscalculie 0 

- Motoriek 1 

- Gehoorproblematiek 1 

- Zichtproblematiek 0 

- Epilepsie 2 

- Fysieke problemen 2 

- Gedragsproblemen 4 

- Hoogbegaafdheid 8 
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5.3. Personeel 

 

  

  Leeftijdscategorie Classificatie Classificatie Omschrijving Vrouw Man Totaal 

  15 tot 25 jaar OP       Onderwijzend Personeel 2 0 2 

  25 tot 35 jaar OP       Onderwijzend Personeel 8 2 10 

  35 tot 45 jaar OOP      Onderwijs ondersteunend 

personeel 

13 0 13 

  45 tot 55 jaar OOP      Onderwijs ondersteunend 

personeel 

6 2 8 

  55 tot 65 jaar DIR      Directieleden 1 1 2 

  65+ jaar     0 0 0 

  Totaal     30 5 35 

 

              
Leeftijdscategorie Vrouw Man Totaal             

15 tot 25 jaar 2 0 2             

25 tot 35 jaar 8 2 10             

35 tot 45 jaar 13 0 5             

45 tot 55 jaar 6 2 8             

55 tot 65 jaar 1 1 2             

65+ jaar 0 0 0             

Totaal 30 5 35             
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Specialisatie op het gebied van Aantal medewerkers Extern beschikbaar 

Gedrag 2  

Dyslexie 1  

Dyscalculie   

Motoriek 2  

Gehoorproblematiek 2  

Zichtproblematiek 1  

 
 

5.4.  (Zelf)evaluatie en tevredenheid 

In de schooljaar 2015-2016 worden met behulp van het kwaliteitsmanagementsysteem 

‘Integraal’ verschillende vragenlijsten afgenomen.  

De scores voor de onderwerpen zullen worden weergegeven zoals in onderstaande tabel. 

 
Voorbeeld: 

 

Domein Onderwerp 

Evaluatie  Tevredenheid 

ZE AUD INS  PTP OTP LTP 

OLP Leefklimaat in de groep 4.0      3.4 

OLP Leerklimaat in de groep 3.6       

OLP Instructie 3.8      3.4 

OLP Afstemming 3.7      3.2 

OLP Leerstofaanbod 3.5      3.1 

OLP Onderwijstijd 4.0       

PO Waarnemen en begrijpen 3.9  3.0     

PO Planmatig handelen 3.8  3.7     

PO Organisatie en aansturing 3.2  4.0     

SC Werkklimaat op school     3.1   

SC Leefklimaat op school       3.3 

SC Aanvaarding       3.6 

KM Voorwaarden voor kwaliteit   3.0     

KM Systeem voor zelfevaluatie   3.4     

  

Dienstjaren 
school 

Aantal 

<5  4 

6 – 10 12 

11 – 15 7 

16 – 20 8 

20 – 25 1 

> 25 3 

Totaal 35 

  

  

Inschaling Aantal 

LA 23 

LB 3 
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Domein Onderwerp 

Evaluatie  Tevredenheid 

ZE AUD INS  PTP OTP LTP 

OM Administratie en procedures   3.0     

OM Huisvesting en voorzieningen       3.0 

IM Resultaten onderwijs   3.5     

 

LEGENDA 

Domein Vragenlijsttype 

OLP Onderwijsleerproces ZE Zelfevaluatievragenlijst 

PO Planmatige ondersteuning AUD Auditorenvragenlijst 

SC Schoolcultuur INS Inspectievragenlijst 

SMO  Samenwerking met Ouders PTP Personeelstevredenheidspeiling 

KM Kwaliteitsmanagement OTP Oudertevredenheidspeiling 

OM Organisatiemanagement LTP Leerlingtevredenheidspeiling 

IM Imago   

    

Domein (o) Domein (o) 

OLP (o) Onderwijsleerproces IC (o) Interne communicatie 

SK (o) Schoolklimaat CMO (o) Communicatie met ouders 

LA (o) Leerstofaanbod CME (o) Contacten met externen 

OT (o) Onderwijstijd SO (o) Schoolontwikkeling 

ZEB (o) Zorg en begeleiding OB (o) Organisatiebeleid 

KZ (o) Kwaliteitszorg IM (o) Imago 

 

 

In schooljaar 2015-2016 wordt in het kader van het ARBO-beleid een aantal 

vragenlijsten uitgezet onder het personeel.  

De conclusies worden in komend schooljaar bekend gemaakt. 

 

5.5. Schoolprofielen  

Om zicht te krijgen hoe de school presteert met betrekking tot bepaalde thema’s, worden 

de volgende schoolprofielen in de loop van de komende jaren geanalyseerd via Integraal, 

het kwaliteitsinstrument van ParnasSys. Deze worden automatisch in dit schoolplan 

ingelezen. Het gaat hierbij om: 

 Planmatige ondersteuning; 

 Zorg voor kwaliteit; 

 Sociale veiligheid; 

 Ouderparticipatie; 

 Leerlingparticipatie; 

 Professionele schoolcultuur. 

 

 

 
 

  

5.6. Tussentijdse Opbrengsten 

Vaardigheidsscore ten opzichte van de inspectienorm 

 Jaar  Gew 1 2 3 4 5 6 7 8 

CITO Begrijpend lezen 11/12 M 5%    11.3 27.0 34.8 48.3 59.0 

 11/12 E 5%   8.1 18.6     

 12/13 M 6%    12.6 31.5 34.0 47.5 66.0 

 12/13 E 6%   5.4 19.9     
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 Jaar  Gew 1 2 3 4 5 6 7 8 

 13/14 B 5%        59.4 

 13/14 M 5%    18.0 28.8 34.6 51.8  

 13/14 E 5%    26.2     

 14/15 M 5%    140.4     

 14/15 M 5%     31.0 35.8 56.0 66.8 

CITO Drie-Minuten-Toets 11/12 M 5%   21.6 54.0 66.3 88.3 93.8 103.0 

 11/12 E 5%   35.6 59.8 74.8 93.7 99.4  

 12/13 M 6%   28.3 51.4 75.5 86.1 98.8 104.5 

 12/13 E 6%   42.9 58.4 81.1 92.9 102.0  

 13/14 M 5%   23.4 62.7 69.1 88.4 100.1 105.3 

 13/14 E 5%   35.0 72.5 74.3 92.3 105.4  

 14/15 M 5%   32.5 53.7 80.7 82.5 101.0 103.8 

 14/15 E 5%    42.0     

CITO Rekenen voor kleuters 11/12 M 5% 70.9 80.2       

 11/12 E 5% 78.6 93.4       

 12/13 M 6% 72.9 87.0       

 12/13 E 6% 77.7 99.1       

 13/14 M 5%  84.9       

 13/14 E 5% 69.9 93.0       

 14/15 M 5%  84.8       

CITO Rekenen-Wiskunde 11/12 M 5%   37.0 61.1 77.0 90.1 102.0 113.9 

 11/12 E 5%   45.9 70.1 84.5 95.3 106.9  

 12/13 M 6%   39.1 55.2 80.7 90.2 101.8 114.4 

 12/13 E 6%   51.3 66.0 87.7 97.4 108.5  

 13/14 B 5%        111.9 

 13/14 M 5%   39.1 54.8 75.9 93.8 105.2  

 13/14 E 5%   48.9 70.3 86.0 96.6 109.1  

 14/15 M 5%   130.3      

 14/15 M 5%    55.8 76.7 89.2 105.7 117.9 

CITO Spelling 11/12 M 5%   107.6 118.6 127.2    

 11/12 E 5%   111.6 124.4 129.6    

 12/13 M 6%   107.8 118.8 127.8 134.1 140.0  

 12/13 E 6%   115.4 120.3 132.1 139.4 122.6  

 13/14 M 5%   107.5 122.6 126.3 134.5 140.8  

 13/14 E 5%   112.5 124.3 130.0 137.8 123.1  

 14/15 M 5%   190.0 246.4     

 14/15 M 5%     129.3 133.2 140.1  

CITO Taal voor kleuters 11/12 M 5% 55.9 66.4       

 11/12 E 5% 61.6 75.0       

 12/13 M 6% 53.8 67.7       

 12/13 E 6% 61.6 77.5       

 13/14 M 5%  66.9       

 13/14 E 5% 56.1 75.8       
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 Jaar  Gew 1 2 3 4 5 6 7 8 

 14/15 M 5%  67.5       

CITO Woordenschattoets 11/12 M 5%   38.2 57.4 67.3 77.0   

 11/12 E 5%   50.4 62.0 71.0 81.7   

 12/13 M 6%   43.8 52.0 70.6 78.8 91.4  

 12/13 E 6%   51.9 59.2 72.8 81.4 92.4  

 13/14 M 5%   40.2 63.4 67.4 80.5 93.6  

 13/14 E 5%   51.9 65.6 71.1 81.2 94.8  

 14/15 M 5%   42.2 58.1 69.1 79.8 92.8 100.5 

 

5.7. Sociale Vaardigheden. 

ZIEN; BT en WB Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 

Gemiddeld percentage 0-24 12/13         

 13/14         

 14/15         

 

ZIEN; SI, SF, SA, IB en IL Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 

Gemiddeld percentage 0-24                    12/13         

 13/14         

 14/15         

 

LEGENDA 

BT Betrokkenheid WB Welbevinden SI Sociaal initiatief ZE Sociale flexibiliteit 

SA Sociale autonomie IB Impulsbeheersting IL Inlevingsvermogen   

 

Bovenstaande gegevens worden op termijn automatisch ingelezen vanuit ZIEN!. In verband met aanpassingen voor de nieuwe 

inspectienormen, is deze tabel nog niet beschikbaar. De resultaten zijn (ook) in te zien (per groep) via: ‘Mijn ParnasSys’ > 
‘Overzichten’ > ‘Leerlingvolgsysteem’ > ‘Begeleiding’ > ‘Zien observatielijst groep’. 

5.8. Eindopbrengsten. 

CITO Eindtoets 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Percentage gewogen leerlingen 5% 6% 5% 5% 

Aantal leerlingen in leerjaar 8 54 48 47 52 

Aantal deelnemers aan toets 53 48 47 52 

 71.3 76.3 73.6 102.1 

 45.1 45.5 42.2 65.4 

 31.6 31.6 30.5 64.3 

Totaalscore 536.7 539.6 538.2   538.2 

 
 

5.9. Kengetallen onderwijs. 

Doorstroming 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Kleutergroepverlenging 4.9% 0.0% 1.9% 2.9% 

Doublures leerjaar 3-8 3.3% 2.0% 1.0% 1.1% 

Leerlingen ouder dan 12 jaar 2.3% 1.8% 1.8% 2.5% 

Leerlingen leerjaar 4-8 met een verkorte 
schoolloopbaan 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
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Doorstroming 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Uitstroom leerjaar 7 naar LWOO of PRO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Uitstroom leerjaar 8 naar LWOO of PRO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Uitstroom naar SBO 0.5% 0.0% 0.0% 0.5% 

Uitstroom naar SO 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 

Uitstroom naar BAO 0.8% 1.3% 2.1% 4.0% 

Instroom vanuit BAO 1.1% 1.3% 1.6% 1.9% 

Terugplaatsing vanuit SBO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Terugplaatsing vanuit SO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Leerlingen met een indicatie 1.3% 1.8% 1.8% 1.9% 

 

5.10. Functioneren leerlingen in het VO. 

Om het functioneren van de leerlingen in het voortgezet onderwijs te kunnen beoordelen, 

is de school afhankelijk van de overzichten van het VO. 

Omdat dit in ontwikkeling is volgt hieronder een tabel waarmee gewerkt gaat worden, 

om inzichtelijk te krijgen, hoe de leerlingen in het VO functioneren de eerste 3 jaar. 

  voorbeeld                 

  
naam 
leerling 

CITO 
score 

advies 
bao 

naam VO-
school 

VO 
2015-
2016   gelijk hoger lager 

  Henk Bakker 543 vwo Kalsbeek vwo   1     

  
Harry de 
Boer 535 

vmbo-
k Wellant vmbo-b       1 

                    

  
naam 
school: 02 Willibrordus           

  Groep 8 2012-2013     vul een 1 in: 

  
naam 
leerling 

CITO 
score 

advies 
bao 

naam VO-
school 

VO 
2015-
2016   gelijk hoger lager 

1           OK 1     

2           X       

3           X       

  
NB: bij gecombineerd advies: laagste 
vermelden totaal   25 3 0 

              89,3% 10,7% 0,0% 
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5.11. Rapportages van derden 

Naar aanleiding van het onderzoek, dat in 2011 verricht is door de inspectie, trekt zij de 

volgende conclusie: 

 

Kwaliteit: 

De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op school op de onderzochte 

onderdelen op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden geen 

tekortkomingen kent. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende 

‘basisarrangement’ gehandhaafd. De bevindingen zijn zullen worden betrokken bij de 

eerstvolgende risicoanalyse, waarbij opnieuw de vraag aan de orde is of het 

toezichtarrangement eventueel moeten worden aangepast (bron: rapport Onderzoek in 

het kader van het vierjaarlijkse onderzoek rkbs Willibrordus). 

 

Naleving: 

De inspectie concludeert tevens dat er geentekortkomingen zijn in de naleving van de 

wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd. 

5.12. Toezichtsarrangement onderwijsinspectie 

Door de onderwijsinspectie is per 8 december 2011 het volgende toezichtsarrangement 

toegekend: basis. 
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5.13. Huisvesting 

De school heeft de beschikking over de volgende fysieke voorzieningen: 

 

16 lokalen Mediatheek 

IB-ruimte Dramalokaal, doet dienst als BSO ruimte 

2 RT voorzieningen Centrale hal, die ruimte biedt aan TSO en centrale 
activiteiten 

2 directiekamers Gymlokaal 

Personeelsruimte  

 

5.14. Conclusies n.a.v. de analyse 

Na analyse van kengetallen in bovenstaande paragrafen, zijn de volgende conclusies 

getrokken: 

- Rekenresultaten blijven boven niveau in alle groepen, werken volgens dit format 

werpt zijn vruchten af. 

- Leesontwikkeling geeft een stijgende lijn te zien in alle groepen. 

- Taalvaardigheid geeft een stijgende lijn te zien 

- Begrijpend lezen geeft een mooie ontwikkeling te zien, maar nog niet in alle groepen.  

- Taalontwikkeling moet worden gecontinueerd, zoals dit ingezet is. 

- De relatie drama en taal lijkt een gunstig effect te hebben op de taalontwikkeling. 

- Instellen van een ‘andersbegaafden’ groep voor 1 dagdeel beantwoord aan de 

handelingsverlegenheid van de leerkracht. 

- Coaching en begeleiding hebben een gunstig effect op leerkrachtgedrag. 

 

De conclusies hebben geleid tot plannen voor de komende schoolplanperiode. Deze 

plannen zijn verwerkt in hoofdstuk 7 ‘Meerjarenbeleid’. 
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6. Actuele interne en externe ontwikkelingen 
 

Bij de toekomstige ontwikkeling van onze school wordt rekening gehouden met de 

diverse externe en interne ontwikkelingen. In dit hoofdstuk schetsen we deze 

ontwikkelingen. Consequenties voor de komende schoolplanperiode worden verwerkt in  

hoofdstuk 7 ‘Meerjarenbeleid’. 

6.1. Interne en externe ontwikkelingen 

Op 4 beleidsdomeinen zal het beleid van de stichting vorm gaan krijgen: 

 Optimale ontwikkeling 

 Duurzame professionalisering 

 Continuïteit en profilering 

 Professionele bedrijfsvoering 

Deze beleidsterreinen worden in opeenvolgende jaarschijven uitgewerkt en gepland van 

2015 t/m 2019. Zie verder hoofdstuk 7.  

6.2. Kansen en bedreigingen 

Belemmerende factoren in de dagelijkse schoolpraktijk 

In gesprekken met collega’s worden de volgende aspecten genoemd: 

Tijd, werkdruk, waan van alledag en cultuur.  

 

 

 

Aspect: tijd, werkdruk, waan van alledag 

Hierbij geven collega’s in de gesprekken aan: 

Er moet teveel in te weinig tijd, hierdoor ontstaat werkdruk en is er de neiging om 

aan de waan van alledag toe te geven en het collectieve leren uit het oog te verliezen 

door: 

 De leerstof die doorgewerkt moet worden; 

 Het volle lesrooster waar geen ruimte in zit voor experimenteren;  

 De vele overlegmomenten, die na schooltijd gepland worden, staan het overleg 

over samen werken/leren in de weg. 

Gevolg kan minder betrokkenheid zijn en demotivering.  

 

 

ontwikkelingen 

binnen  ons 
onderwijs 

tijd, 
werkdruk, 
waan van 

alledag 

structuur 

cultuur 

samenwerkings- 
verbanden 

inspectie 
en 

overheid 

media 

leerling 

aantallen 
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Aspect: cultuur 

Leerkrachten geven aan: 

 We zijn het niet gewend om op deze manier te werken; 

 Denkomslag maken van individueel leren naar collectief leren en samenwerken is 

moeilijk;   

 Het eigen maken van een onderzoekende houding in een collectief zijn we niet 

gewend; 

Gevaren van een cultuur, waarin alleen gekeken wordt naar ervaringen vanuit het 
verleden, of hoe men gewend is te werken blijkt uit wat Jutten (2006) noemt, de 

bedrieglijkheid van leren door ervaring.  

Opvallend is dat aspecten als inspectie, samenwerkingsverbanden en media die druk uit 

kunnen oefenen op de onderwijssituatie worden, niet als zodanig worden benoemd. 

Aspect: leerlingaantallen 

Een aspect waar leerkrachten niet direct mee te maken hebben, maar uiteindelijk wel 

heel veel invloed heeft op de mogelijkheden binnen de schoolorganisatie is de daling van 

het aantal aangemelde leerlingen. 

Hierdoor zal er minder geld beschikbaar komen.  

 

Stimulerende factoren in de dagelijkse schoolpraktijk 

Als positief werden aspecten als verbeterde ‘structuur’, ‘interactie’ en ‘expertise van 

externen’ het meest genoemd. 

 

Aspect: interactie 

 Bij navraag geven personeelsleden aan, gemotiveerd samen te werken. 

Dit zijn collega’s ook gewend vanuit het paralleloverleg in de niveaugroepen wat 

wekelijks plaatsvindt. Hierin wordt besproken ‘wat, wanneer’ er gedaan wordt maar nog 

niet zo zeer het ‘hoe’ en ‘waarom’. 

Hier ligt de uitdaging in de leerwerkgemeenschap, om in te gaan op het ‘hoe’ en 

‘waarom’. 

 

ontwikkeling 
van de LWG 

betrokkenheid 
directie 

structuur 

interactie 

competitie, 
uitdaging 

expertise van 
externen 
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Aspect: expertise van internen en externen 

 Er was te weinig expertise binnen het team om rond de thema’s in de 

leerwerkgemeenschap voldoende kwaliteit te leveren. Hierdoor ontstond het idee 

om meer expertise van buiten het team te halen om in dit geval  taalontwikkeling 

te verbreden en te verdiepen. 

 Op initiatief van collega’s en directie is externe expertise aangetrokken om in de 

LWG theoretische achtergronden te kunnen koppelen aan de dagelijkse praktijk in 

de klas. Collega’s ervoeren dit als positief voor hun aanpak in de eigen groep. In 

het proces wordt de externe expertise ingezet en zal de kennis van buiten 

duidelijk een functionele plek krijgen. 

 Externe expertise is een nieuwe impuls om de LWG meer diepgang te geven. 

Aspect: structuur (distributie) 

 Uit eerdere evaluaties bleek, dat het niet aanwezig kunnen zijn van alle 

deelnemers in de leerwerkgemeenschappen als vertragend ervaren werd..  

Een oplossing werd gevonden in: 

 Het instellen van 10 verplichte vergadermomenten, deze zorgen voor continuïteit. 

 Hierdoor ontstond ruimte voor overleg in de LWG tussen alle leerkrachten (full- en 

parttimers), iedereen kon aanwezig zijn en kon worden meegenomen in het 

proces tijdens de studiemomenten.  

 Keuzes maken in wat belangrijk en wat urgent is op dit moment, helpt de 

werkdruk te verminderen. Soms moeten bewuste keuzes gemaakt worden door de 

directie, die als een ‘hitteschild’ wil fungeren voor de ‘ruis van boven’ (Weggeman, 

2007). 

 

6.3. Conclusies n.a.v. de analyse van de ontwikkelingen 

 

De analyses hebben geleid tot plannen voor de komende schoolplanperiode. Deze 

plannen zijn verwerkt in hoofdstuk 7 ‘Meerjarenbeleid’ op stichtingsniveau. 

 

 

 

  



 
 37 

7. Meerjarenbeleid 

7.1. Totaaloverzicht van ontwikkelpunten op stichtingsniveau. 

In dit overzicht worden de veranderonderwerpen voor de komende 4 jaar aan de orde 

gesteld van Kalisto. Op schoolniveau wordt hier uitvoering aan gegeven. 

Optimale ontwikkeling van de leerlingen    

Het onderwijs binnen de stichting van 16 scholen is erop gericht dat we de talenten van 

iedere leerling én leerkracht zien en ontwikkelen.  

Hiermee geven wij kinderen een basis mee, om zich te kunnen ontwikkelen naar 

kritische, verantwoordelijke en ondernemende medeburgers. Dit betekent dat ons 

onderwijs zich naast de zaakvakken richt op de brede ontwikkeling van kinderen op 

cultureel, creatief en sociaal vlak. Wij ontwikkelen ons verder op de gebieden 

onderzoekend leren, ontwerpend leren en oplossingsgericht onderwijs, waarbij wij 

meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij. 

Bovenstaande is onlosmakelijk verbonden met de gedachte van het samen-werkend-

leren tussen leerkrachten enerzijds en leerlingen anderzijds. 

 

Strategisch doel:  

Ons onderwijs is gericht op de brede ontwikkeling en vorming van onze leerlingen, 

gericht op de basisvaardigheden als taal, lezen en rekenen om de optimale kansen voor 

kinderen mogelijk te maken . 

Hierbij neemt het creatief vermogen een steeds belangrijker plaats in en wordt er 

tegemoet gekomen aan het breinvriendelijk leren.  

Doelstellingen Activiteiten 

1.1 In 2020 zijn de talenten van alle 

leerlingen op alle scholen van de stichting 

in een vroeg stadium herkend om te 

matchen en te stretchen. Didactisch en 

pedagogisch is het handelen voor ieder 

kind afgestemd op zijn talenten. Er is ook 

een passend onderwijsaanbod voor 

kinderen ‘aan de bovenkant’.  

Scholen onderzoeken, kiezen en 

implementeren vormen van 

talentontwikkelend werken, zoals leren in 

ateliers, realiseren van klasdoorbrekend 

werk, (bovenschoolse) plusklassen, e.d. 

 

1.2 In 2020 zijn 21st century skills 

onderdeel van het curriculum op alle 

scholen. Dit betreft  samenwerken, 

creativiteit, sociale en culturele 

vaardigheden, communicatie, kritisch 

denken, probleemoplossend vermogen en 

ICT. 

Scholen zetten systematisch moderne 

methoden in: 

 onderzoekend en ontwerpend leren 

 coöperatieve werkvormen   

 projectonderwijs 

 expressievaardigheden in verbinding 

met cognitieve vaardigheden en vakken 

1.3 In 2020 zijn leerlingen mede-eigenaar 

van hun leerproces. 

Scholen ontwikkelen onderwijsactiviteiten, 

waarbij leerlingen meer zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid krijgen en 

leerkrachten meer loslaten. 

1.4 In 2020 zijn inhoudelijke keuzes 

gebaseerd op wetenschappelijke inzichten 

over onderwijs gevoed vanuit ‘communities 

of practice’.  

Theorieën en literatuur worden kritisch 

bestudeerd en besproken in de teams. 

Concretisering naar toepassing in de klas. 

Scholen ontwikkelen de breinvriendelijke 

klas. 

1.5 In 2020 zijn ParnasSys en met name 

Integraal de basis voor de analyse van en 

reflectieve dialoog over  de juiste 

begeleiding van leerlingen op sociaal, 

emotioneel en cognitief gebied. 

Medewerkers vullen ParnasSys en 

Integraal in en bespreken de resultaten op 

vaste momenten in het jaar met elkaar en 

met IB en directie. 

 

Kalisto organiseert trainingssessies voor 
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IB-ers en directeuren om Integraal 

optimaal te gebruiken. 

1.6 In 2020 maken ICT toepassingen 

integraal onderdeel uit van ons onderwijs 

als middel om de leeropbrengsten en 

ontwikkeling van onze leerlingen te 

verhogen en ons onderwijs effectiever en 

efficiënter te organiseren. Hierbij neemt 

‘thuissoftware’ een belangrijke plaats in 

om de prestaties van de leerlingen te 

verbeteren (zie John Hattie, ‘leren 

zichtbaar maken’). 

Tablets worden ingezet voor creatieve 

programma’s en om leerlingen én 

leerkrachten snel van informatie en 

feedback te voorzien. 

 

Computervaardigheden worden breed 

ingezet zowel op gebied van het gebruik 

van tekstverwerking, spreadsheets als het 

leren programmeren. 

 

Duurzame professionalisering van de organisatie 

Kalisto verwacht van haar medewerkers dat zij zich blijvend professioneel ontwikkelen. 

Medewerkers reflecteren op eigen handelen, vragen feedback en volgen opleidingen. 

Medewerkers delen hun kennis en ervaring met collega’s en andere belanghebbenden. 

Kalisto stimuleert nascholing van haar medewerkers in algemene zin en scholing op 

HBO+  en WO niveau in het bijzonder. 

 

Strategisch doel: Een kwalitatief goede organisatie zijn met kwalitatief goede mensen 

die het beste uit zichzelf halen. 
 

Doelstellingen Activiteiten 

2.1 In 2020 werken alle scholen volgens de 

principes van een lerende organisatie  

(Peter Senge) 

 

 

Kalisto ontwikkelt activiteiten voor 

schooldirecties om te komen tot 

kennisdeling, borging en doorontwikkeling 

van: 

 Teamleren 

 Kennis van mentale modellen  

 Persoonlijk meesterschap 

 Systeemdenken.  

 

Kalisto start een opleiding die zich 

nadrukkelijk richt op de beroepshouding 

van leerkrachten. 

 

Kalisto start een opleiding die zich 

nadrukkelijk richt op de beroepshouding 

van leidinggevenden. 

2.2 In 2020 zijn er op alle scholen 

professionele leergemeenschappen waarin 

onderzoeksvragen geformuleerd en 

uitgewerkt worden om het onderwijs beter 

en effectiever te  maken. 

Kalisto stimuleert (onderszoeks) stages en 

collegiale consultatie binnen de eigen 

school. 

 

De kwaliteiten en talenten van 

medewerkers worden zoveel mogelijk 

ingezet ten dienste van de ontwikkeling 

van andere medewerkers. 

2.3 In 2020 zijn er tussen de scholen 

professionele leergemeenschappen waarin 

onderzoeksvragen geformuleerd en 

uitgewerkt worden om het onderwijs beter 

en effectiever te  maken. 

Kalisto organiseert onderwijscafés, 

professionele leergemeenschappen, 

scholingsmomenten en informele 

ontmoetingsmomenten. 

 

Kalisto stimuleert (onderszoeks) stages en 

collegiale consultatie buiten de eigen 

school. 
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Kalisto maakt gebruikt van digitale 

samenwerkingsplatformen. 

 

Kalisto scholen houden collegiale visitaties. 

2.4 In 2020 worden startende leerkrachten optimaal 
begeleid.  

Kalisto stelt een bovenschools programma op voor 
startende leerkrachten. 
De ICO (interne coördinator onderwijs) neemt in de 
coaching en begeleiding van studenten én startende 
leerkrachten een prominente plek in. 

2.5 In 2020 worden talenten en kwaliteiten 

ontwikkeld en ingezet waar ze nodig zijn. 

Kalisto stimuleert snuffelstages en 

mobiliteit tussen haar scholen op alle 

niveaus. 

 

Kalisto zet een kweekvijver voor 

directieleden op. 

 

Kalisto richt wervings- en selectiebeleid op 

inzet in de gehele stichting. 

2.6 In 2020 zijn leraren geregistreerd in 

het  lerarenregister. 

Leraren zorgen voor een  up-to-date 

bekwaamheidsdossier. 

Kalisto actualiseert jaarlijks het eigen TOP-

scholingsaanbod zodat het optimaal 

voorziet in de behoefte aan scholing van 

iedere werknemer. 

 

Continuïteit en profilering. 

Kalisto staat garant voor goed basisonderwijs op de beste scholen. 

Onze scholen onderscheiden zich door innovatie, samenwerking en eigenaarschap op alle 

niveaus. 

 

Strategisch doel:  

Kalisto scholen hebben een stabiel marktaandeel dankzij excellent onderwijs en een 

goede relatie met hun omgeving. 

 

Doelstellingen Activiteiten 

3.1 In 2020 hebben tenminste twee 

scholen de status excellente school 

verworven. 

Scholen die daarvoor in aanmerking komen 

zetten in op het verwerven van het 

predicaat excellentie. 

3.2 In 2020 is er sprake van een 

samenhangend systeem van zelfevaluatie 

van de scholen. 

De scholen betrekken alle geledingen bij 

de jaarlijkse zelfevaluatie. 

 

De scholen worden een maal per twee jaar 

bezocht door een visitatiecommissie 

samengesteld uit directeuren van Kalisto 

scholen. 

3.3 In 2020 heeft Kalisto invulling gegeven 

aan het eco-denken. Haar scholen zijn niet 

alleen de beste school van de omgeving 

maar ook de beste school voor de 

omgeving. 

Zowel op stichtings- als op schoolniveau 

brengen wij onze relaties in kaart en 

wegen wij het belang van die relaties. 

 

Kalisto werkt aan voortdurende 

verbetering van  overleg met alle 

ketenpartners. 

3.4 In 2020 staat Kalisto bekend als 

organisatie die kwalitatief hoogstaand 

onderwijs verzorgt. 

Er wordt geconcretiseerd wat 

stichtingsbreed onder kwalitatief 

hoogstaand onderwijs wordt verstaan. 
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De Kalistoscholen verantwoorden zich 

intern voor de wijze waarop zij inhoud 

geven aan kwalitatief hoogstaand 

onderwijs. 

 

Kalisto creëert  zelfbewuste leerkrachten, 

die ouders vanuit partnerschap betrekken 

bij de optimale ontwikkeling van de 

leerlingen. 

Door vaststelling van het beroepsprofiel 

leerkracht stimuleert Kalisto onderzoek,  

nieuwsgierigheid, verwondering, 

creativiteit, flexibiliteit en veerkracht en 

zelfstandigheid en samenwerking. 

3.5 In 2020 werkt Kalisto met een 

marketingplan dat erop gericht is het 

marktaandeel van de scholen te vergroten. 

De Kalistoscholen werken actief aan 

profilering in hun omgeving. 

  

Kalisto organiseert jaarlijks ondersteuning 

en feedback op de marketingplannen. 

3.6 In 2020 heeft Kalisto ongeveer 3800 

leerlingen 

Elke Kalisto-school spant zich in haar 

marktaandeel minimaal te behouden. 

 

Kalisto verkent de toetreding door andere 

scholen en straalt uit open te staan voor 

andere scholen. 

 

Kalisto verkent (en past evt. toe) andere 

organisatievormen en dag arrangementen 

(Integraal kind centrum, verlengde 

schooldag, Brede School etc.) om 

aantrekkelijk te zijn voor alle doelgroepen 

en aan te sluiten bij de eisen van de tijd. 

 

Professionele bedrijfsvoering  

Subsidiariteit blijft een belangrijk uitgangspunt in de stichting. Verantwoordelijkheden 

worden zo laag mogelijk belegd bij degenen die het moeten waarmaken. Zo ook de 

autonomie van de scholen om de eigen onderwijskundige identiteit binnen de kaders van 

de stichting vorm te geven. 

Op stichtingsniveau is er een stafbureau, dat op bovenschools niveau het CvB, de 

beleidsteams en de directeuren ondersteunt bij het maken van beleid en de 

bedrijfsvoering. Kalisto maakt professioneel gebruik van de mogelijkheden van moderne 

middelen om efficiënt en effectief te werken.  ICT toepassingen maken onlosmakelijk 

onderdeel uit van een soepele en integrale bedrijfsvoering.  

Op schoolniveau wordt meer tijd vrijgemaakt voor de kerntaken  van de leerkracht in de 

klas, onderwijskundig leiderschap van de locatieleider en het beleidsvormend vermogen 

van beleidsteams, bestaande uit de directeuren. Scholing wordt ingezet om iedere 

werknemer optimaal te laten functioneren. Bij deze verantwoordelijkheid past het 

afleggen van verantwoording. 
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Strategisch doel:  

Kalisto ontzorgt met een professionele bedrijfsvoering de medewerkers op de 

verschillende niveaus in de organisatie, zodat iedereen zich optimaal kan richten op zijn 

kerntaak. 
 

Doelstellingen Activiteiten 
4.1 In 2020 halen directeuren als 

slagvaardige ‘ondernemers’ optimale 

kansen uit de beschikbare budgetten met 

oog voor korte en lange termijneffecten 

aan de inkomsten- en uitgavenkant. 

Kalisto organiseert voor directeuren een 

cursus ‘financieel management’, gericht op 

begroting en planning & control. 

4.2 In 2020 is de doorontwikkeling van de 

organisatie geïmplementeerd.  

Groepen van scholen (of grote 

enkelvoudige scholen) krijgen 

directieteams bestaande uit een directeur 

en een of meerdere locatieleiders. 

 

Beleidsteams worden gevormd en 

adequaat ondersteund door een 

professionele staf.  

4.3 In 2020 is een adequate vormgeving 

voor en beheer van ICT toepassingen, die 

onderling met elkaar samenhangen. 

Kalisto bepaalt en optimaliseert centraal de 

randvoorwaarden voor ICT op school en in 

het onderwijs (netwerk en hardware). 

 

Kalisto bouwt een eenduidige centraal 

digitaal archief en een digitaal kantoor op 

stichtingsniveau. 

 

Kalisto realiseert een intranet dat de 

communicatie en de slagkracht van de 

organisatie verbetert. 

 

De ICT coördinatiegroep onderzoekt de 

mogelijkheden van de serverloze school en 

werken in de cloud. In 2016 wordt een 

keuze gemaakt voor netwerkbeheer. 

4.4 In 2020 is iedereen is ICT-vaardig 

binnen zijn eigen taakgebied. 

Kalisto biedt in de TOP-Academy ICT-

cursussen aan op verschillend taakniveau, 

waardoor ICT gaat ontzorgen.  

 

Kalisto zorgt voor de begeleiding van 

scholen bij de implementatie van ICT 

toepassingen in het onderwijs. 

 

Werknemers communiceren met 

gebruikmaking van de moderne media 

(skype, videoconference, conference 

call….) 

4.5 In 2020 zijn onderwijshuisvesting en 

dagelijks onderhoud geoptimaliseerd. 

Kalisto zorgt voor een integrale coördinatie 

en uitvoering van de onderwijshuisvesting. 

Kalisto centraliseert de jaarlijkse 

onderhoudscontracten voor installaties en 

gebouw/plein. 
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7.2. Overzicht van ontwikkelpunten op schoolniveau vanaf 2015 

In onderstaand schema hebben we aangegeven wanneer we het hiervoor geformuleerde 

beleid willen uitvoeren. We waken ervoor niet te veel onderwerpen in één jaar aan te 

pakken en ‘smeren’ daarom een aantal beleidsvoornemens uit over meerdere jaren.  

De verdeling over vier jaar is vastgesteld door directie en team. 

DOMEIN RESULTAATGEBIED

/ 

DOELSTELLINGEN 

INDICATOREN 

Optimale 

ontwikkeling van 

leerlingen: 

Talent matching 

en stretching 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ParnasSys en 

Integraal 

 

 

 

ICT toepassingen 

 

 

 

21st century skills en 

Passend onderwijs 

Coöperatieve werkvormen, binnen de 

rekenlessen en toepassen van MI in 

projectvorm 

Verdere invoering van portfolio’s voor de 

leerlingen. 

Inzet van ‘native’ speaker om spreken van 

de Engelse taal te stimuleren.  

Relatie drama en taal uitdiepen en vorm 

geven in de klassensituatie. 

Structurele inbedding van de vooruitgroep 

van groep 3 t/m 8. 

Andersbegaafden (pilot) groep. Volgend 

schooljaar wordt deze gecontinueerd met 

subsidie van Passenderwijs, voor 1 dagdeel 

in de week.  

Cultuur in het hart van ons onderwijs. 

Afgestemd beleid wordt in jaar 3 vorm 

gegeven.   

Passend onderwijs wordt ingezet: 

Leerkrachten voeren planevaluaties 

zelfstandig uit per 1 september 2016. 

 

Gebruik maken van tablets (nu in een pilot) 

Halverwege schooljaar 2015-2016 is 

duidelijk hoe hier vervolg aan gegeven 

wordt. 

 

Duurzame 

professionalisering  

 

 

Professionaliteit van 

de 

leerwerkgemeenscha

p verdiepen en 

verankeren. 

Elke LWG wordt begeleid en gecoacht op 

gebied van reflectie door feedback en LSD 

(luisteren, samenvatten en doorvragen) 

door coach en externe. 
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Vaardigheden om 

drama in te passen in 

de dagelijkse 

klassenpraktijk. 

Teamtrainingen Drama - Taal 

Individuele cursussen, op gebied van 

didactische en pedagogische vaardigheden 

Collegiale consultaties op gebied van drama 

en taal 

 

 

Continuïteit en 

profilering  

 

 

Zelfevaluatie en 

reflectie 

Inzet van ParnaSsys 

en Integraal. 

 

Toepassen in de leerwerkgemeenschappen 

in schooljaar 2015/2016. 

7.3. Overzicht van ontwikkelpunten op schoolniveau vanaf 2016 

 

 

Kunst- en cultuureducatie 

Concretisering  

Nieuw traject van 3 jaar in samenwerking met Kunst 

Centraal vaststellen, waarbij ‘cultuur in ons hart’ 

leidend zal zijn. Vakken waar dit aan opgehangen 

wordt is de wereldoriëntatie.  

Door deze verbinding 

worden alle delen van de 

hersenen geprikkeld en is er 

sprake van verdiepend 

leren. 

Leerwerkgemeenschappen 

Concretisering  

Zelfreflectie en feedback maken deel uit van elke 

leerwerkgemeenschap (stimuleren van de reflectieve 

dialoog). 

Ervaring en scholing maken de 

collega’s bewust van de eigen 

communicatie en die van de 

collega.  

Coaching en begeleiding zijn gewaarborgd Ivm het verdwijnen van 

deskundigheid op dit gebied 

worden nieuwe collega’s 

ingewerkt en vinden er 

specialisaties op dit gebied 

plaats.  

Leerlingen 

Concretisering  

Uitbreiding van de inzet van portfolio’s voor leerlingen. Leeerlingen worden eigenaar 

van hun eigen ontwikkeling 

en maken dit zichtbaar. 
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Leerlingen gebruiken het portfolio om hun ontwikkeling 

bij te houden m.n. op gebied van bovenstaand thema. 

 

 

 

 

Implementatie van digitale middelen 

Concretisering  

Aantal tablets is uitgebreid tot 4 groepen Data kan snel verwerkt wordt, 

ook met name in de 

begeleiding van de leerlingen. 

Vervanging en investering in overige moderne 

hardware 

 

 

Overzicht van ontwikkelpunten op schoolniveau vanaf 2017 

 

Cultuur in ons hart 

Concretisering  

Initiëren van projecten m.g.v. het dramalokaal   

Rekenen 

Concretisering  

Nieuwe methode wordt geïmplementeerd  

Structuur van lesopbouw is vastgelegd volgens in de 

leerwerkgemeenschap ontwikkeld model 

De opgedane waardevolle 

ervaringen vanuit het verleden 

verhogen hiermee de kwaliteit 

van de lessen. 

Zelfsturing in de schoolcultuur 

Concretisering  

Omgaan met data, doen van onderzoek zijn centrale 

thema’s  

Hierdoor blijft het werken in 

leergemeenschappen, leren 

van en met elkaar. 

Met het  digitale taakbeleid worden leerkrachten 

eigenaar van hun eigen professionalisering en 

inzetbaarheid 

Cupella is een webbased 

programma, waar 

inzichtelijk wordt gemaakt  

hoe de eigen uren ingezet 

worden en welke 

ontwikkelingen nodig zijn. 
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Consolideren van afspraken over drama-activiteiten in 

ons onderwijs 

 

 

 

 

ICT 

Concretisering  

Implementeren van tablets in meer vakken dan alleen 

wereldoriëntatie 

 

 

7.4. Overzicht van ontwikkelpunten op schoolniveau vanaf 2018 

 

Zelfsturing 

Concretisering  

Verankering en consolidering van de opgedane 

ervaringen op gebied van intervisie, reflectief handelen, 

coaching en begeleiding, omgaan en interpretatie van  

data. 

 

 

 

Cultuur in ons hart 

Concretisering  

3-jarig contract evalueren en plannen maken voor de 

toekomst 

 

 

ICT 

Concretisering  

Hard- en software uitbreiden  

 

 

 

Integraal 

Concretisering  

Zichtbaar in analyses van reken-, lees- en 

taalresultaten, sociaal-emotionele observaties 

 

Uitbreiding naar andere vakken  
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Integraal 

Concretisering  

De mogelijkheden worden uitgebreid. Leerkrachten maken gebruik 

van Integraal om hun eigen 

ontwikkeling bij te houden. 
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7.5. Overzicht van ontwikkelpunten op schoolniveau vanaf 2019 

21st century skills 

Concretisering  

Drama maakt deel uit van het vakkenpakket Expressievaardigheden maken de 

verbinding met de cognitieve 

vaardigheden 

Inzet van tablets onderwijsbreed Stimuleren van het onderzoekend 

leren  

Inzet van portfolio’s Bevorderen van het 

eigenaarschap van de leerling 

  

ParnasSys en Integraal 

Concretisering  

Integraal wordt volledig gebruikt voor het analyseren en 

interpreteren van data 

 

 

Zelfsturing 

Concretisering  

Leerwerkgemeenschappen zijn een beproefd middel om de 

kwaliteit van onze innovaties hoog te houden. 

Leerkrachten zijn gewend om 

onderzoek te doen en data te 

interpreteren en kwaliteit te 

leveren in afspraken.  

  Uitdagende leeromgeving is aantoonbaar aanwezig Tablets (inzet van interactieve 

software), portfolio’s, inzet van  

drama-activiteiten, samenwerking 

in kleine projecten, uitdaging in 

niveaugroepen 
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8. Bijlagen 
 

1) Vaststellingsformulier 

2) Meerjarenbeleidsplan 

3) Schoolprofielen 

4) Schoolgids 

5) Onderzoek naar schoolontwikkeling 

6) Scholingsplan 
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 

Zie S:\directie\Kalisto\beleid\Strategisch MJBP 2015-2019 def 09-06-15.pdf 

  

file://///sources.localzone/STAF$/directie/Kalisto/beleid/Strategisch%20MJBP%202015-2019%20def%2009-06-15.pdf
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Bijlage 3 

Schoolprofielen 

Om zicht te krijgen hoe de school presteert met betrekking tot verschillende thema’s zijn 

profielen samengesteld. (NB: Zie voor uitleg afkortingen de tabel onder de profielen). 

 

Vragenlijst: planmatige ondersteuning 

Indicator Resultaat Standaard-

deviatie 

Oorsprong 

De leerkracht volgt met behulp van toetsen 
en observatie-instrumenten systematisch de 
ontwikkeling van alle kinderen. 

4.0 0.0 Waarnemen en begrijpen - PO - SF - 
23/04/15 - R:1 

De leerkracht signaleert tijdig voorsprong en 
achterstand in ontwikkeling van kinderen. 

4.0 0.0 Waarnemen en begrijpen - PO - SF - 
23/04/15 - R:1 

De leerkracht geeft logische verklaringen 
voor de ontwikkeling van resultaten. 

4.0 0.0 Waarnemen en begrijpen - PO - SF - 
23/04/15 - R:1 

De leerkracht heeft per kind inzicht in de 
stimulerende en belemmerende factoren 
met betrekking tot de ontwikkeling. 

4.0 0.0 Waarnemen en begrijpen - PO - SF - 
23/04/15 - R:1 

De leerkracht stelt de onderwijsbehoeften 
van de kinderen vast. 

4.0 0.0 Waarnemen en begrijpen - PO - SF - 
23/04/15 - R:1 

De leerkracht laat ouders actief meedenken 
over de begeleiding van hun kind in de 
groep. 

3.0 0.0 Waarnemen en begrijpen - PO - SF - 
23/04/15 - R:1 

De leerkracht gebruikt analyses waar 
mogelijk voor de aanpak op groepsniveau. 

4.0 0.0 Waarnemen en begrijpen - PO - SF - 
23/04/15 - R:1 

De leerkracht formuleert meetbare, 
uitdagende doelen die passen bij de 
leerlingenkenmerken. 

4.0 0.0 Planmatig handelen - PO - SF - 23/04/15 
- R:1 

Analyses leiden tot beredeneerde keuzes 
met betrekking tot aanbod, instructie, 
verwerking en leertijd. 

4.0 0.0 Planmatig handelen - PO - SF - 23/04/15 
- R:1 

De ontwikkelingsperspectieven, groeps- en 
hulpplannen zijn van hoge kwaliteit. 

4.0 0.0 Planmatig handelen - PO - SF - 23/04/15 
- R:1 

Bewaakt de voortgang van 
ontwikkelingsperspectieven, groeps- en 
hulpplannen. 

4.0 0.0 Planmatig handelen - PO - SF - 23/04/15 
- R:1 

Evaluatie door de leerkracht leidt tot 
onderbouwde keuzes voor het vervolg. 

4.0 0.0 Planmatig handelen - PO - SF - 23/04/15 
- R:1 

De leerkracht bereikt dat leerlingen 
‘eigenaar’ zijn van hun handelingsplan. 

3.0 0.0 Planmatig handelen - PO - SF - 23/04/15 
- R:1 

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

4.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
15/11/14 - R:3 

De interne begeleider implementeert criteria 
en richtlijnen m.b.t. het bieden van extra 
ondersteuning. 

3.0 0.8 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
15/11/14 - R:3 

De school hanteert een sluitende 
ondersteunings- en zorgaanpak voor 
leerlingen met dyslexie. 

3.3 0.5 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
15/11/14 - R:3 

De school hanteert een sluitende 
ondersteunings- en zorgaanpak voor 
leerlingen met dyscalculie. 

2.3 0.5 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
15/11/14 - R:3 
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LEGENDA 

Domein Vragenlijsttype 

OLP Onderwijsleerproces ZE Zelfevaluatievragenlijst 

PO Planmatige ondersteuning AUD Auditorenvragenlijst 

SC Schoolcultuur INS Inspectievragenlijst 

SMO  Samenwerking met Ouders PTP Personeelstevredenheidspeiling 

KM Kwaliteitsmanagement OTP Oudertevredenheidspeiling 

OM Organisatiemanagement LTP Leerlingtevredenheidspeiling 

IM Imago   

    

Domein (o) Domein (o) 

OLP (o) Onderwijsleerproces IC (o) Interne communicatie 

SK (o) Schoolklimaat CMO (o) Communicatie met ouders 

LA (o) Leerstofaanbod CME (o) Contacten met externen 

OT (o) Onderwijstijd SO (o) Schoolontwikkeling 

ZEB (o) Zorg en begeleiding OB (o) Organisatiebeleid 

KZ (o) Kwaliteitszorg IM (o) Imago 

 

  

De school is in staat vroegtijdig leer- 
opgroei en opvoedproblemen te signaleren. 

3.7 0.5 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
15/11/14 - R:3 

De school hanteert een sluitende aanpak op 
sociale veiligheid en  gedragsproblemen. 

3.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
15/11/14 - R:3 

De school hanteert een adequaat protocol 
voor medische handelingen. 

3.0 0.8 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
15/11/14 - R:3 

De interne begeleider implementeert criteria 
en richtlijnen m.b.t. het opstellen en 

uitvoeren van ontwikkelingsperspectieven. 

3.0 0.8 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
15/11/14 - R:3 

De interne begeleider Implementeert criteria 
en richtlijnen om een ononderbroken 
ontwikkeling van kinderen te bevorderen. 

3.3 0.5 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
15/11/14 - R:3 

De interne begeleider evalueert 
systematisch de kwaliteit van de uitvoering 
van waarnemen, begrijpen, plannen, 
handelen en evalueren. 

3.3 0.5 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
15/11/14 - R:3 

De interne begeleider ondersteunt 
leerkrachten systematisch in de fasen van 
waarnemen, begrijpen, plannen, handelen 
en evalueren. 

3.7 0.5 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
15/11/14 - R:3 

De interne begeleider implementeert  
richtlijnen en procedures om goede 

samenwerking met ouders/verzorgers over 
de begeleiding van het kind te realiseren. 

3.3 0.5 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
15/11/14 - R:3 

De interne begeleider bereikt dat 
leerkrachten zichzelf als 
eerstverantwoordelijke zien van de 
ondersteuning aan al hun leerlingen. 

2.7 0.5 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
15/11/14 - R:3 

De interne begeleider heeft de vereiste 
administratie stipt op orde. 

3.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
15/11/14 - R:3 
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Vragenlijst: Zorg voor kwaliteit 

Indicator Resultaat Standaard-

deviatie 

Oorsprong 

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

4.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
15/11/14 - R:3 

De interne begeleider evalueert 
systematisch de kwaliteit van de uitvoering 
van waarnemen, begrijpen, plannen, 
handelen en evalueren. 

3.3 0.5 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
15/11/14 - R:3 

De interne begeleider ondersteunt 
leerkrachten systematisch in de fasen van 
waarnemen, begrijpen, plannen, handelen 
en evalueren. 

3.7 0.5 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
15/11/14 - R:3 
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Vragenlijst: Sociale veiligheid 

Indicator Resultaat Standaard-

deviatie 

Oorsprong 

De leerkracht biedt kinderen structuur. 4.0 0.0 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
23/04/15 - R:1 

De leerkracht versterkt positief gedrag van 
kinderen. 

4.0 0.0 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
23/04/15 - R:1 

De leerkracht bereikt een positieve 
onderlinge omgang bij de kinderen in de 
groep. 

4.0 0.0 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
23/04/15 - R:1 

De leerkracht creëert in de groep een 
klimaat waarin kinderen  elkaar helpen. 

4.0 0.0 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
23/04/15 - R:1 

De leerkracht werkt met de groep 
doelgericht aan het realiseren van een 
positief groepsklimaat. 

4.0 0.0 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
23/04/15 - R:1 

Kinderen hebben het naar hun zin in de 
groep. 

3.8 0.5 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
27/02/15 - R:99 

De leerkracht kan goed orde houden. 3.6 0.6 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
27/02/15 - R:99 

De leerkracht laat kinderen nadenken over 
de regels in de groep. 

3.4 0.7 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
27/02/15 - R:97 

Er gebeuren weinig vervelende dingen in 
hun groep. 

3.0 0.8 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
27/02/15 - R:97 

Kinderen in de groep doen aardig tegen 
elkaar. 

3.3 0.6 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
27/02/15 - R:99 

In de groep hoort iedereen erbij. 3.3 0.7 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
27/02/15 - R:99 

De leerkracht praat met de kinderen over 
hoe het gaat in de groep. 

3.3 0.8 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
27/02/15 - R:97 

De school hanteert een sluitende aanpak op 
sociale veiligheid en  gedragsproblemen. 

3.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
15/11/14 - R:3 

Kinderen voelen zich veilig op school. 3.6 0.6 Leefklimaat op school - SC - SF - 
27/02/15 - R:98 

Leerkrachten helpen snel als er iets 
vervelends gebeurt. 

3.6 0.6 Leefklimaat op school - SC - SF - 
27/02/15 - R:99 

Leerkrachten hebben snel in de gaten als 
iemand gepest wordt. 

3.1 0.8 Leefklimaat op school - SC - SF - 
27/02/15 - R:95 

Kinderen vinden het fijn op het plein. 3.5 0.6 Leefklimaat op school - SC - SF - 
27/02/15 - R:99 

Pleinwachten letten er goed op of kinderen 
zich aan de regels houden. 

3.1 0.8 Leefklimaat op school - SC - SF - 
27/02/15 - R:97 

De leerkracht praat met de kinderen over 
hoe ze met elkaar omgaan op het plein. 

3.1 0.8 Leefklimaat op school - SC - SF - 
27/02/15 - R:96 

Kinderen hebben voldoende vrienden en 
vriendinnen op school. 

3.9 0.4 Aanvaarding - SC - SF - 27/02/15 - R:98 

Kinderen durven makkelijk iets te vragen in 
hun groep. 

3.5 0.7 Aanvaarding - SC - SF - 27/02/15 - R:98 

Kinderen doen meestal aardig tegen elkaar. 3.6 0.6 Aanvaarding - SC - SF - 27/02/15 - R:99 

Kinderen helpen elkaar meestal graag. 3.5 0.6 Aanvaarding - SC - SF - 27/02/15 - R:98 
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Vragenlijst: Ouderparticipatie 

Indicator Resultaat Standaard-

deviatie 

Oorsprong 

De leerkracht laat ouders actief meedenken 
over de begeleiding van hun kind in de 
groep. 

3.0 0.0 Waarnemen en begrijpen - PO - SF - 
23/04/15 - R:1 

De interne begeleider implementeert  
richtlijnen en procedures om goede 
samenwerking met ouders/verzorgers over 
de begeleiding van het kind te realiseren. 

3.3 0.5 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
15/11/14 - R:3 
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Vragenlijst: Leerlingparticipatie 

Indicator Resultaat Standaard-

deviatie 

Oorsprong 

De leerkracht creëert in de groep een 
klimaat waarin kinderen  elkaar helpen. 

4.0 0.0 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
23/04/15 - R:1 

De leerkracht werkt met de groep 
doelgericht aan het realiseren van een 
positief groepsklimaat. 

4.0 0.0 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
23/04/15 - R:1 

De leerkracht bereikt dat kinderen van en 
met elkaar leren. 

3.0 0.0 Leerklimaat in de groep - OLP - SF - 
23/04/15 - R:1 

De leerkracht bereikt dat kinderen 
zelfstandig leergedrag ontwikkelen. 

4.0 0.0 Leerklimaat in de groep - OLP - SF - 
23/04/15 - R:1 

De leerkracht bereikt dat kinderen in 
toenemende mate initiatieven nemen. 

4.0 0.0 Leerklimaat in de groep - OLP - SF - 
23/04/15 - R:1 

De leerkracht zet sterke kanten van de 
kinderen in om de kwaliteit van het leren te 
verbeteren. 

3.0 0.0 Leerklimaat in de groep - OLP - SF - 
23/04/15 - R:1 

De leerkracht bereikt dat kinderen in eigen 
woorden kunnen zeggen wat ze aan het 
einde van de les moeten weten of kunnen. 

4.0 0.0 Instructie - OLP - SF - 23/04/15 - R:1 

De leerkracht geeft kinderen inzicht in 
hoeverre zij het lesdoel hebben bereikt. 

4.0 0.0 Instructie - OLP - SF - 23/04/15 - R:1 

De leerkracht laat kinderen nadenken over 
de regels in de groep. 

3.4 0.7 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
27/02/15 - R:97 

De leerkracht praat met de kinderen over 
hoe het gaat in de groep. 

3.3 0.8 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
27/02/15 - R:97 

De leerkracht legt bijna altijd uit waarom de 
kinderen iets moeten leren. 

3.3 0.7 Instructie - OLP - SF - 10/11/14 - R:94 

De leerkracht laat kinderen vertellen wat ze 
geleerd hebben. 

3.7 0.6 Instructie - OLP - SF - 10/11/14 - R:98 

Kinderen leren te zeggen hoe ze over dingen 
denken. 

3.1 0.8 Leerstofaanbod - OLP - SF - 10/11/14 - 
R:94 

De leerkracht bereikt dat leerlingen 
‘eigenaar’ zijn van hun handelingsplan. 

3.0 0.0 Planmatig handelen - PO - SF - 23/04/15 
- R:1 

De leerkracht praat met de kinderen over 
hoe ze met elkaar omgaan op het plein. 

3.1 0.8 Leefklimaat op school - SC - SF - 
27/02/15 - R:96 
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Vragenlijst: Professionele schoolcultuur 

Indicator Resultaat Standaard-

deviatie 

Oorsprong 

Er wordt doelgericht gebruik gemaakt van 
elkaars kennis en kwaliteiten. 

3.0 0.7 Werkklimaat op school - SC - SF - 
15/11/14 - R:24 

Er is veel aandacht voor leren van en met 
elkaar. 

3.3 0.6 Werkklimaat op school - SC - SF - 
15/11/14 - R:24 

Personeelsleden werken gemotiveerd 
samen. 

3.5 0.5 Werkklimaat op school - SC - SF - 
15/11/14 - R:24 

Het is op school gewoon om elkaar aan te 
spreken op afspraken en 
verantwoordelijkheden. 

2.9 0.8 Werkklimaat op school - SC - SF - 
15/11/14 - R:24 

Op school is veel ruimte voor eigen initiatief. 2.6 0.8 Werkklimaat op school - SC - SF - 
15/11/14 - R:24 

Personeelsleden leren graag nieuwe dingen, 
werkwijzen en inzichten. 

3.3 0.5 Werkklimaat op school - SC - SF - 
15/11/14 - R:24 

Personeelsleden zijn tevreden over de 
ondersteuning die zij krijgen om hun werk 
goed uit te kunnen. 

3.4 0.8 Werkklimaat op school - SC - SF - 
15/11/14 - R:24 

Personeelsleden zijn tevreden over de mate 
waarin het personeel er in slaagt om 
veranderingen ook echt door te voeren. 

3.0 0.6 Werkklimaat op school - SC - SF - 
15/11/14 - R:24 

Personeelsleden zijn tevreden over hoe het 
hen lukt om in gang gezette veranderingen 
vol te houden. 

3.0 0.7 Werkklimaat op school - SC - SF - 
15/11/14 - R:24 

Personeelsleden zijn tevreden over de 
manier waarop de schoolleiding 
veranderingen aanstuurt. 

3.0 0.8 Werkklimaat op school - SC - SF - 
15/11/14 - R:24 
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Bijlage 4 

Schoolgids 

Zie S:\directie\schoolgids\schoolgids Willibrordusschool 2015-2016.pdf 

  

file://///sources.localzone/STAF$/directie/schoolgids/schoolgids%20Willibrordusschool%202015-2016.pdf
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Bijlage 5 

Onderzoek naar schoolontwikkeling 

S:\directie\Beleid\Onderzoek naar onderwijs ontwikkeling 2015 Launspach 

Jorien 120520 1415 MLI-5-CPO-ER.docx 

  

file://///sources.localzone/STAF$/directie/Beleid/Onderzoek%20naar%20onderwijs%20ontwikkeling%202015%20Launspach%20Jorien%20120520%201415%20MLI-5-CPO-ER.docx
file://///sources.localzone/STAF$/directie/Beleid/Onderzoek%20naar%20onderwijs%20ontwikkeling%202015%20Launspach%20Jorien%20120520%201415%20MLI-5-CPO-ER.docx
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Bijlage 6 

Scholingsplan 

S:\directie\Beleid\scholing\scholingsplan 2015-2016.doc 

 

 

file://///sources.localzone/STAF$/directie/Beleid/scholing/scholingsplan%202015-2016.doc

