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2. Voorwoord
Voor u ligt het schoolplan van pcb De Hoeksteen voor de periode 2016–2020. In dit beleidsplan
stellen we onszelf doelen voor de aankomende vier jaar. Deze doelen zijn voortgekomen uit
een proces waarbij alle teamleden in gezamenlijkheid een vertaling hebben gemaakt van de
ambities die zijn beschreven in het strategisch beleidsplan 2016-2020 van stichting Fedra. De
vergaderingen, scholingsdagen en verschillende werkvormen hebben geleid tot streefdoelen
voor het onderwijsaanbod op pcb De Hoeksteen die wij in de periode tot aan 2020 willen
realiseren. De directie van de school heeft deze streefdoelen beschreven in dit plan.
Dit schoolplan moet worden gelezen samen met relevant stichtingsbeleid, zoals bijvoorbeeld
personeelsbeleid en de schoolgids van de school. In hoofdstuk 9 van dit document worden
specifieke verwijzingen beschreven die de informatie uit dit schoolplan aanvullen.
Dit schoolplan is niet de start van een ontwikkeling, maar een vervolg van waar we mee bezig
zijn. Binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van de stichting hebben we gekeken
naar onze eigen ontwikkelingen. Er zijn verschillende processen die vanuit het vorige
schoolplan nog actueel zijn. Het implementeren en borgen van deze processen wordt niet in
dit plan beschreven. Dit plan beschrijft alleen de zaken waar we ‘nog een schepje bovenop’
willen doen. De kwaliteit van ons onderwijs is in februari 2016 door de inspectie als voldoende
tot goed beoordeeld. Uit het oudertevredenheidsonderzoek in 2015 blijkt dat ouders tevreden
zijn over de school, de sfeer op school en onze leerkrachten. De leerkrachten van de
Hoeksteen geven in het laatste medewerkertevredenheidsonderzoek aan tevreden te zijn als
werknemer van Fedra en leerkracht op De Hoeksteen. Hier zijn we trots op. We zullen daarom
behouden wat goed gaat en binnen deze setting onze kwaliteit planmatig blijven verbeteren.
Onze streefdoelen zijn geformuleerd in ambities. We zien de komende jaren als een proces
waarbij we ons inzetten om deze ambities te realiseren. De ambities zijn geen inhoudelijke
eindproducten, maar geven richting aan waarnaar we willen toegroeien. Om te borgen dat
onze ambities worden gerealiseerd, wordt dit schoolplan in jaarplannen uitgewerkt. In het
uitwerken van deze ambities worden hoofdlijnen omgezet in inhoudelijke richtlijnen.
Dit schoolplan staat niet op zichzelf. De jaarplannen, schoolgidsen en de jaarkalenders in de
aankomende vier jaar zijn documenten waarin de ambities uit dit document zijn vertaald. Deze
documenten kunnen worden gezien als een verlengstuk van dit schoolplan.
Namens het team,
Dhr. Eric Boeijenga
Directeur
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3. Schoolse ambities
Voor het komen tot dit schoolplan is er, net als bij het realiseren van het strategisch beleidsplan,
van binnen naar buiten gewerkt, zoals beschreven door S. Sinek (2011), Start with Why; how
great leaders inspire everyone to take action. We hebben eerst gekeken naar het waarom;
de reden waarom we hier op school samen staan voor de kinderen. Dit waarom hebben we
beschreven in onze missie en visie. We hebben geconcludeerd dat deze missie en visie ten
opzichte van het vorige schoolplan nauwelijks is veranderd.
Na het waarom is het hoe en wat uitgewerkt. Voor de
kaders van dit hoe en wat is gekeken naar het strategisch
beleidsplan. Het strategisch beleidsplan van stichting
beschrijft vijf ambities. Het team van De Hoeksteen heeft in
een aantal gezamenlijke sessies deze ambities vertaald
naar school specifieke ambities. In deze vertaling is de
eigen ontwikkeling van de school herkenbaar. De realisatie
van deze vijf ambities is in 2020 terug te zien in de schoolse
organisatie van De Hoeksteen.

Verder is dit schoolplan beïnvloed door:
 de vergaderingen en overleggen binnen het team;
 de gesprekkencyclus;
 klassenbezoeken;
 de resultaten van de school;
 het schoolplan 2012–2016;
 het medewerkerstevredenheidsonderzoek 2015;
 het oudertevredenheidsonderzoek 2015;
 het leerlingentevredenheidsonderzoek 2010;
 de kwaliteitsgesprekken met de stichtingsdirectie;
 het strategisch beleidsplan 2016-2020 van Stichting Fedra;
 het kwaliteitsrapport van de inspectie 2016;
3.1 Ambities van De Hoeksteen
1. De Hoeksteen geeft betekenisvol en geïntegreerd onderwijs
2. De Hoeksteen biedt vernieuwend en toekomstgericht onderwijs
3. De teamleden op De Hoeksteen blijven in ontwikkeling
4. De Hoeksteen werkt structureel samen met ouders en (keten)partners
5. De Hoeksteen maakt maximaal gebruik van technologische middelen (ICT)
Het schoolplan is ter goedkeuring voorgelegd aan de stichtingsdirectie van Fedra. Vervolgens
is het aangeboden aan de MR, met het verzoek instemming te verlenen. Na verkregen
instemming wordt het naar de onderwijsinspectie verstuurd.
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4. Theoretisch kader
Brede School pcb De Hoeksteen in Velserbroek is een protestants christelijke basisschool,
opgericht in 1986. De school kent al een paar jaar een lichte stijging in het leerlingenaantal en
wordt momenteel bezocht door 201 (teldatum 01-10-2015) leerlingen. De school is verdeeld
over 9 groepen.
We hebben gekozen voor de werkwijze van Continuous Improvement: vrij vertaald Duurzaam
verbeteren. Dit is een didactische werkwijze die door Jay Marino is beschreven in het boek
Marino J., & Polderman J., (2011), Leading Contiuous Improvement. Inspiring Quality
Worldwide., Magistrum. Marino baseert zich in dit boek onder andere op de conclusies van
John Hattie. Bij de invoering van Continuous Improvement hebben we er daarom voor
gekozen om vanuit de conclusies van Hattie te kijken hoe Marino hier handen en voeten aan
geeft. De kennis die Hattie ons geeft vanuit de twee boeken Hattie, J., (2014), De impact van
leren zichtbaar maken., Bazalt, én Hattie, J., (2014) Leren zichtbaar maken, Bazalt., staat
daarom aan de basis van dit schoolplan.
Een nieuw schoolplan betekent niet automatisch nieuwe
werkwijze. Als team werken we al enige tijd vanuit het
gedachtegoed van Hattie en Marino. Bij het opstellen van
dit plan hebben we zorgvuldig gekeken naar wat we in de
afgelopen jaren hebben bereikt, welke aanpassingen we
moeten/willen maken en hoe de volgende cirkel van vier
jaar eruit komt te zien. Op die manier maken we met dit
schoolplan een verdiepingsslag op het vorige schoolplan
2012 – 2016.
Een basisvaardigheid bij Continuous Improvement is het formuleren en toepassen van
concrete leerdoelen. Het is gebleken dat dit een moeilijke vaardigheid is. Het gebruik van
concrete leerdoelen in de praktijk vraagt om een attitudeverandering: een proces waar ruim
de tijd voor genomen moet worden. In de aankomende vier jaar zetten we ons in om deze
vaardigheden verder te ontwikkelen.
Hattie (2014) beschrijft de waarde van criteria: de ‘stapjes’ die er nodig zijn om het leerdoel te
behalen. Door deze criteria bij het leerdoel te beschrijven en dit met de leerlingen te
bespreken, krijgen de leerlingen meer inzicht in de deelvaardigheden. Voor het toepassen van
de leerdoelen staat het geven van effectieve feedback centraal. Hattie (2014) geeft aan dat
effectieve feedback het leerproces in hoge mate ondersteund.
Daarnaast willen we meer aandacht besteden
aan de beheersingsniveaus van leerdoelen.
Voor het indelen van deze beheersingsniveaus
kan worden gekeken naar de Taxonomie van
Bloom (2001). De Taxonomie van Benjamin
Bloom deelt kennis en vaardigheden op
verschillende niveaus in. Het zijn verschillende
niveaus, waar verschillende werkvormen bij
kunnen passen. Wanneer de werkvorm
aansluit bij het leerdoel, dan wordt het
leerrendement verhoogd.
De kwaliteit van het onderwijs wordt in hoofdzaak gevormd door de kwaliteit van de leerkracht
(Hattie, 2014). Technologische middelen (ICT) kunnen daarbij ondersteunend zijn. Het team
van De Hoeksteen maakt op verschillende manieren gebruik van ICT. Het is van belang dat
alle teamleden meegroeien in de ontwikkelingen op het gebied van ICT, zodat de
technologische middelen beredeneerd en effectief worden ingezet ter ondersteuning van ons
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onderwijsaanbod en de administratieve werkzaamheden die bijdragen ons onderwijsaanbod
op maat te maken.

5. Het waarom uitgewerkt
5.1 Missie en visie
Onderwijs is onze specialiteit en daar willen we goed in zijn. We streven ernaar de kinderen
goede basiskennis en vaardigheden mee te geven. Maar onderwijs is meer dan dat. Naast het
aanleren van kennis en vaardigheden helpen we kinderen in het vormen van een attitude:
een leerattitude waardoor de kinderen begrijpen wat ze leren, inzien waarom ze leren en
herkennen wat ze nog niet hebben geleerd en een sociale attitude welke ze kunnen inzetten
bij interactie met anderen. Dit onderwijs bieden we aan vanuit een Christelijk grondslag,
waarmee we onze normen waarde geven.
We streven ernaar om als organisatie te groeien naar een lerende organisatie zoals
beschreven door A. Wierdsma, & J. Swieringa., (2011), Lerend organiseren en veranderen.
Groningen/Houten: Noordhoff. Hierbij zijn alle betrokkenen voortdurend bezig om hun
capaciteiten te verbeteren, om datgene te bereiken wat we willen bereiken: een kwalitatief
goede school met een warme veilige sfeer.
Missie
De Hoeksteen biedt goed, modern en passend onderwijs voor alle kinderen in een veilige, gezellige
sfeer.

Visie
Onze leerlingen breiden hun vaardigheden en kennis uit dankzij:








professionele leerkrachten;
medeleerlingen die hun best doen;
ouders die als partner ondersteunen;
goede en moderne materialen en de mogelijkheden daarvan;
duidelijke schoolregels;
de christelijke identiteit;
eigen inzet en betrokkenheid.

Normen en waarden
Wij zijn ervan overtuigd dat:






alle leerlingen leren op hun eigen manier en in hun eigen tempo;
veiligheid, geborgenheid en structuur de basis vormen voor leren;
leerlingen met inzicht en verantwoordelijkheid in eigen leerontwikkeling beter leren;
effectief samenwerken bestaat uit wederzijds respect en een open en eerlijke communicatie;
samenwerken met andere deskundigen het onderwijsaanbod en de begeleiding voor onze
leerlingen verbreedt.

Doelen
1. Bieden van goed, modern onderwijs, gericht op wat leerlingen in de toekomst nodig hebben.
2. Behouden en continu verbeteren van een professionele leeromgeving.
3. Bieden van een integraal dag-arrangement voor iedereen die buiten schooltijd meer wil of
nodig heeft.
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5.2 Kernwaarden
5.2.1

Ontwikkeling

De kracht van de school zit in de geboden structuur, geborgenheid en duidelijkheid. Hiermee
creëren we een goede leeromgeving voor de kinderen. Wij realiseren aan de hand van een
leerstofjaarklassensysteem en een klassenmanagement met het GIP-model als norm, een
onderwijsaanbod op minimaal drie niveaus. Waar nodig wordt het leeraanbod aangepast op
de behoefte van de individuele leerling. De keuzes rond de ontwikkeling van een kind maken
we samen met de ouders.
Data-analyse is de basis van ons onderwijsaanbod. Door te weten wat de kinderen beheersen,
kan de volgende stap in hun ontwikkeling worden bepaald. Hiervoor analyseren we de
leerresultaten en kijken we naar het kind zelf. De leerresultaten vertellen ons welke kennis en
vaardigheden het kind beheerst. Door te kijken naar het kind zelf kan de leerkracht
handreikingen aanbieden om de attitude van het kind versterken. De inzet van al ons
handelen is gericht op goede resultaten op alle mogelijke aspecten van de brede ontwikkeling
van het kind.
5.2.2

Competentie en autonomie

Een lerende organisatie vraagt teamwerk, samenwerking en gedeeld leiderschap. Alle partijen
worden betrokken om in gezamenlijkheid het doel te bereiken. Dit kan alleen wanneer gebruik
wordt gemaakt van elkaars competenties en leiding wordt gegeven vanuit autonomie en
gedeelde verantwoordelijkheid. Deze gedachte is van toepassing op schoolniveau en op
groepsniveau.
De mogelijkheden van onze organisatie worden
gekaderd door de competenties van het team, de
groepen en het individu. Daarom streven wij naar een
duurzame ontwikkeling op elk niveau van de organisatie.
De Hoeksteen biedt passend onderwijs binnen de balans
leerling, leerkracht en groep. Het is ons streven om de
balans te bewaren en de mogelijkheden van de
organisatie te vergroten. Dit doen wij door preventief te
handelen, vroegtijdig te signaleren en helder te
communiceren.
Vanuit
de
gedachte
team,
samenwerking en gedeeld leiderschap worden ouders
inhoudelijk betrokken bij deze processen.
5.2.3

Onderzoek

Nieuwsgierig zijn bevordert het leren. We zetten ons daarom in kinderen nieuwsgierig te maken
en inzicht te geven in de eigen leerstijl. Een uitdagende leeromgeving helpt daarbij. De
leerwand in de klas laat zien wat er al geleerd is en wat nog geleerd gaat worden. Dit
ondersteund, samen met de inzet van de portfolio’s, het aanleren van leren waar we op De
Hoeksteen bewust mee bezig zijn. Het goed formuleren en toepassen van leerdoelen, het
geven van effectieve feedback en stellen van onderzoeksvragen horen daarbij.
Bij leren hoort ook nieuwsgierig zijn naar de ander, leren van elkaar en met elkaar. Dit verrijkt
en geeft nieuwe inzichten. We kijken graag en steeds vaker ‘over muurtjes’. We bevorderen
burgerschap door vanuit onze normen en waarden overeenkomsten te zoeken in andere
culturen, andere perspectieven en andere mensen.
5.2.4

Relatie

Kenmerkend op De Hoeksteen is dat er ‘gebouwd’ wordt vanuit relatie. In een open
communicatie met elkaar leren we van elkaar en komen school specifieke keuzes tot stand.
In deze ‘buttom-up’ organisatie denkt iedereen vanuit verantwoordelijkheid en betrokkenheid
naast zijn primaire klassikale werk, ook mee op schoolniveau over klas overstijgende processen.
Op bepaalde gebieden is sturing vanuit de directie wenselijk. Ook dan is er sprake van heldere
communicatie, begrip en vertrouwen.
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Het team van De Hoeksteen vindt het belangrijk dat er een goede aansluiting is tussen school
en de opvoeding thuis. Heldere communicatie over en weer is daarbij essentieel. School en
thuis moeten elkaar versterken. Als Brede School geeft de Hoeksteen ook na schooltijd handen
en voeten aan deze samenwerking. Vanuit de gedachte dat je samen meer inhoud kan
bieden dan alleen, wordt er partnerschap aangegaan voor buitenschoolse opvang, sport en
bewegen, creativiteit en onderwijskundige verbreding.
5.3.5 Toekomstgericht
Als we kijken naar de wereld om ons heen, valt ons op dat de veranderingen in de
maatschappij snel gaan, de internationalisering toeneemt en de computer steeds belangrijker
wordt in ons dagelijks leven. Sociale contacten worden anders onderhouden, privacy krijgt
een andere rol en inhoud, en de mogelijkheden in communicatie en informatievergaring
nemen in ras tempo toe. Het is aannemelijk dat over 10 jaar, wanneer de leerlingen van nu
zelfstandig deel uitmaken in de maatschappij, de verschillen alleen nog maar groter zullen zijn.
Dit roept de verplichting op om ons onderwijsaanbod aan te passen aan de te verwachten
toekomstbeelden, zodat de leerlingen van nu zelfstandig, autonoom en effectief kunnen
functioneren in de maatschappij die komen gaat.
Bij het uitzetten van onze onderwijskundige koers hebben we duidelijke keuzes gemaakt. Hierbij
onderscheiden we de ‘primaire vakken’ (rekenen en taal) en de ‘essentiële vakken’ (Engels,
Media Educatie) waar we in ons onderwijsaanbod de nadruk op leggen. De primaire vakken
zien wij als de basis en het fundament voor alle andere cognitieve vakken. De essentiële
vakken zijn in onze beleving randvoorwaardelijk om later in de maatschappij goed te kunnen
functioneren. Dit modern en meer digitaal onderwijs willen wij de kinderen bieden, met behoud
van de veilige, warme leeromgeving die we hebben.
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6. Het hoe uitgewerkt
6.1 De Hoeksteen biedt betekenisvol en geïntegreerd onderwijs
Het team van De Hoeksteen wil zich samen met leerlingen, ouders en overige betrokkenen verder
ontwikkelen naar een lerende organisatie. Het leren wordt effectiever vanuit bewustwording van het
leerdoel, inzicht in het eigen leerproces en wanneer feedback en evaluatie met elkaar zijn verweven.
Door de inzet van coöperatieve werkvormen krijgt leren meer betekenis en wordt het hogere orde
denken gestimuleerd.
Onze ambitie is
 dat leerlingen weten waarom ze iets leren (zingeving, betekenis geven);
 dat onderzoekend en samenwerkend leren structureel plaatsvindt;
 dat leerlingen inzicht hebben in hun eigen talenten en deze kunnen benutten;
 dat leerlingen een positief en realistisch zelfbeeld ontwikkelen;
 dat leren plaatsvindt in een realistische context;
 dat de lesstof (planning, leerlijn, onderwijskundig, didactisch) op maat is.
 dat leerlingen hun eigen werk kunnen evalueren en eigen doelen kunnen stellen.

6.2 De Hoeksteen biedt vernieuwend en toekomstgericht onderwijs
De veranderende maatschappij en de ontwikkelingen op het gebied van ICT doen een beroep op
het onderwijs. We communiceren anders en zijn internationaler, er ontstaan nieuwe beroepen en
klassieke ambachten lijken te verdwijnen. Deze veranderingen vragen ons te kijken naar de rol van
de leerkracht, het curriculum welke we aanbieden en de manier van leren. Het doel is niet mee te
springen in de populaire hypes, maar binnen alle verschuivingen de duurzame verandering te
herkennen en onze kinderen daarop voor te bereiden.
Onze ambities is
 dat de 21st century learning skills* zijn geïntegreerd in ons
onderwijsaanbod;
 dat de referentieniveaus taal en rekenen zijn geïntegreerd en
worden toegepast binnen ons onderwijsaanbod en de verwijzing
naar het VO;
 dat we leerlingen meer groeperen op niveau;
 dat we actief op zoek blijven naar passende onderwijsvernieuwing.
*De Hoeksteen gebruikt de definitie zoals gehanteerd wordt door P21, www.p21.org

6.3 Het team van De Hoeksteen blijft ontwikkelen
Door te kijken bij andere schoolorganisaties en de ervaringen van nieuwe leerkrachten in het team
effectief in te zetten, ontstaan nieuwe zienswijzen. Nieuwe ervaringen worden, na een bewezen
meerwaarde te zijn, ingezet bij het verder ontwikkelen en verbeteren van ons onderwijsaanbod.
Onderwijs is wat we doen. Hier willen we goed in zijn. De leerkracht is de spil van het onderwijs en
maakt het verschil in kwaliteit. Het voortdurend ontwikkelen van zijn/haar vakmanschap is
vanzelfsprekend. De leerkracht is niet alleen. Het team vormt de professionele leergemeenschap.
Door goed gebruik te maken van elkaars talenten en open te staan voor opbouwende feedback,
bereiken we een hogere mate van kwaliteit. Hierin willen we investeren. Een belangrijk deel van de
deskundigheidsbevordering wordt daarom onder regie van de directie georganiseerd:
teamontwikkeling en leren van en met elkaar.
Onze ambitie is
 dat we toegroeien naar een lerende organisatie door meer te werken en te leren in
teamverband;
 dat alle leerkrachten de vaardigheden beheersen om de 21st century learning skills te
integreren in hun onderwijsaanbod;
 dat het individuele teamlid zich kan ontwikkelen zodat de kwaliteit van de organisatie,
of de competenties van de persoon zelf groeien.
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6.4 De Hoeksteen werkt structureel samen met ouders en(keten) partners
Ouders van De Hoeksteen zijn partners in onderwijs en opvoeding en worden op alle niveaus
betrokken. Naast de betrokkenheid die wij vragen bij de ontwikkeling van het eigen kind, worden
ouders ook betrokken op alle andere niveaus. Dit zien wij terug bij het organiseren en begeleiden van
activiteiten en het meedenken, monitoren en initiëren van beleid.
De Hoeksteen werkt nauw samen met externe organisaties. Als Brede School zetten we ons actief in
om kwalitatief goede buitenschoolse opvang te organiseren en een breed activiteitenpalet aan te
bieden ter bevordering van sport, creativiteit en verbreding van het onderwijsaanbod.
Onze ambitie is
 dat we ons educatief partnerschap richting ouders structureel vormgeven;
 een intensieve samenwerking met het voortgezet onderwijs ter bevordering van een
doorgaande lijn tussen po en vo;
 dat we ons buitenschools aanbod actueel houden en blijven afstemmen op de vraag
vanuit ouders, school en maatschappij;
 de school is een gezonde school waar tijdens schooltijd en erna structureel aandacht
is voor het belang van sport & bewegen en gezonde voeding.
6.5 De Hoeksteen een school met ambitie
De ICT systemen die worden gebruikt binnen de school hebben veel mogelijkheden. Om deze
mogelijkheden effectief in te zetten, is het noodzakelijk dat het team van De Hoeksteen deze
systemen volledig beheersen. Wanneer het team deze kennis en vaardigheid heeft, wordt ook gezien
waar er behoefte voor verrijking of uitbreiding op deze systemen wenselijk is.
Digitaliseren van het onderwijs of de organisatie daarvan biedt mogelijkheden om het werk van de
leerkracht effectiever en efficiënter te maken. Daarnaast rust ons de plicht en leerlingen mediawijs
te maken.
Onze ambitie is
 dat leerkrachten beschikken over meer dan voldoende kennis en vaardigheden om
de technologische hulpmiddelen die voor handen zijn effectief in te kunnen zetten
binnen het onderwijsaanbod en het organiseren daarvan;
 dat de leerlingen op het gebied van technologische middelen de kennis,
vaardigheden en een goede attitude krijgen aangeleerd om zelfstandig en
autonoom te kunnen functioneren in het voortgezet onderwijs;
 dat de technologische hulpmiddelen een geïntegreerd onderdeel uitmaken van het
onderwijsaanbod;
 dat het onderwijsaanbod daar waar mogelijk en wenselijk gedigitaliseerd en
gepersonaliseerd is;
 dat media optimaal wordt ingezet ter bevordering van het onderwijsaanbod en de
organisatie in het algemeen;
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7. Kwaliteitszorg
Dit schoolplan beschrijft de richting waar we als schoolse organisatie naar toe willen groeien.
Het is de basis voor de verdere uitwerking van de plannen en het kompas voor de
aankomende vier jaar.
Dit plan wordt verder uitgewerkt in jaarplannen. Hierin worden de grote lijnen opgedeeld in
kleine concrete doelen waar we activiteiten aan verbinden. Deze jaarplannen worden
gedurende het lopende jaar ieder kwartaal geëvalueerd met het team. De realisatie wordt
verantwoord in het schooljaarverslag.
Ieder half jaar voert het pedagogisch team van de school een kwaliteitsgesprek met het
bestuur van de stichting. Als onderdeel van dit gesprek wordt de voortgang en de realisatie
van het jaarplan besproken. Het pedagogisch team vertelt over de kwaliteit van de school en
hoe het onderwijs zich ontwikkeld. Bijzondere zaken en knelpunten worden ook besproken en
oplossingen worden gevonden. Ter voorbereiding van deze kwaliteitsgesprekken voert het
pedagogisch team gesprekken met personeelsleden, wordt een managementrapportage
opgesteld waar de analyse van de leerresultaten aan wordt toegevoegd.
De cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken borgt en innoveert op formele wijze
de kwaliteit en professionaliteit van de teamleden. Daarnaast zijn er tal van informele
gesprekken, klassenbezoeken en scholing om in gezamenlijkheid tot een hogere kwaliteit van
het onderwijs te komen. Als professionele leergemeenschap reflecteren we op eigen werk en
handelen, met als doel de goede dingen goed te doen.
De analyse van data gaat vooraf aan het aanbieden van het onderwijs. Door te weten wat
de kinderen kunnen en wat de volgende stap in het leren is, wordt een passend
onderwijsaanbod gerealiseerd. De analyses van de leerresultaten en de observaties van de
leerkrachten bespreekt de leerkracht met de zorgcoördinator. Wanneer het wenselijk is om
een leerlijn voor een bepaalde leerling of groep aan te passen wordt dit besproken in het
pedagogisch team en waarna een besluit volgt.
De verticale doorgaande lijn binnen de
kwaliteitszorg gaat van directie tot aan de leerling.
Dit betekent dat ook de leerling zijn eigen
‘verantwoordelijkheid’ krijgt. We zetten ons actief in
om de leerlingen een goede zelfreflectie aan te
leren. Hierdoor zijn de kinderen in staat hun eigen
werk te evalueren en eigen doelen te stellen om
verder te groeien.
Dit schoolplan is geen apart document, maar past
binnen de kwaliteitszorg van de school. Een
algemene werkwijze waar beredeneerd handelen
voorop staat. Door data te analyseren, cyclisch te
werken en samen in overleg te gaan, wordt
onderwijs geboden binnen de visie en de
kernwaarde waar we als team waarde aan
hechten.
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8. Middelen
De meeste ontwikkelingen die voortkomen vanuit dit schoolplan zullen uit reguliere gelden
worden betaald. Samen met het College van Bestuur worden de investeringen die nodig zijn
om de ambities te realiseren besproken. Hierbij kan gedacht worden aan scholing van het
team of het individu, maar ook materiële investeringen. Na goedkeuring van het College van
Bestuur worden de investeringen in een meerjarenbegroting ingepland. Op stichtingsniveau
zijn richtlijnen afgesproken ten aanzien van de aanvaarding van materiële bijdragen of
geldelijke bijdragen, niet zijnde ouderbijdragen.
9. Verwijzingen
Dit schoolplan staat als document niet op zichtzelf. Om volledige informatie te krijgen over de
school, het personeelsbeleid, onderwijskundig beleid en beleid met betrekking tot de
bewaking en verbetering van de kwaliteit, wordt verwezen naar stichtingsbeleid van Fedra en
beleidsdocumenten op schoolniveau. Op stichtingsniveau is beleid vastgesteld zoals
bijvoorbeeld het personeelsbeleid, waarin onder ander de uitwerking van de cao-PO is
beschreven. Op schoolbeleid zijn documenten vastgesteld als de schoolgids en het
schoolondersteuningsprofiel waarin uitwerking van onderwijskundige keuzes worden
beschreven en waar gelezen kan worden in welke mate de school ondersteuning kan bieden
aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeftes.
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