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De Maas geeft al stromend de richting aan waar we heen gaan. 

De oevers van de Maas zorgen ervoor dat we niet alle kanten uit gaan, maar ons 

focussen op belangrijke zaken, onze doelen. 

Het spiegelen van het water laat ons reflecteren. 

Het water kan zorgen voor ontspanning maar kan bij conflicten stoom 

veroorzaken wanneer het kookpunt is bereikt. 

Het water kan bevriezen, wordt dan ijs, net als gesprekken die verstillen. 

Langs de rivier kun je struinen, zoeken naar mooie nieuwe dingen. 

Dit alles vormt de basis voor ons onderwijs in de komende jaren. 
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1. De school en haar omgeving. 
 
Schoolbeschrijving 
Onze school is een van de 14 scholen van de Stichting SPOM. De Stichting SPOM in het Land van 
Maas en Waal is een professionele onderwijsorganisatie voor primair onderwijs en biedt 
basisonderwijs aan op 13 basisscholen en één SBO-school. De scholen zijn gelegen in Druten, Puiflijk, 
Deest, Afferden, Horssen, Altforst, Maasbommel, Alphen, Dreumel, Wamel, Boven- en Beneden-
Leeuwen. Met ingang van 1 januari 2020 fuseert de stichting met stichting Oeverwal. 
Meer informatie over SPOM is te vinden op www.spomonderwijs.nl   
 
Wie zijn wij? 
Bs. St Lambertusschool en bs. Mariënhof zijn dorpsscholen in Maasbommel en Alphen. De scholen 
ontwikkelen zich in verschillende werkwijzen en lesgeven op maat.  
Het gebouw van de bs. St Lambertusschool heeft 4 lokalen, 2 leerpleinen en een speellokaal. 
Een van de leerpleinen gebruiken we ook voor schoolvieringen, feesten en open podium. 
Het gebouw van bs. Mariënhof heeft ook 4 lokalen, 4 leerpleinen en een speellokaal. Ook hier wordt 
een van de leerpleinen, het stilteplein, gebruikt voor schoolvieringen, feesten en open podium. 
Op beide scholen hebben kleine bouwtechnische aanpassingen plaatsgevonden waardoor er meer 
mogelijkheden zijn ontstaan voor samenwerking tussen leerlingen en leerkrachten en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de leerkrachten voor de kinderen. 
 
Wij zijn een katholieke school. Dit is merkbaar aan de kerkelijke feesten als Kerstmis, Pasen en 
Pinksteren die door ons worden gevierd en/of waar wij aandacht aan besteden. 
De katholieke waarden als respect, samenwerking, zelfstandigheid en zelfvertrouwen zijn ook 
waarden die wij op onze scholen zichtbaar zijn. 
 
Er is een gezamenlijke MR met leden vanuit de verschillende scholen. Vanaf de start van de 
samenwerking als partnerscholen zijn ook beide MR-er intensief samen gaan werken. 
 
In Maasbommel zijn vergevorderde plannen voor het herinrichten van het schoolplein, in 
Alphen wordt er een werkgroep opgestart waarin, evenals in Maasbommel, mensen uit 
dorp en school zitting nemen. De plannen worden samen met de kinderen ontworpen.  
Daarnaast gebruiken we in Alphen in de zomermaanden het grasveld naast de school. Hier 
geven de leerkrachten en vakleerkracht ook buiten(spel)lessen.  
 
In beide scholen is ook de peuterspeelzaal gevestigd. Samenwerking is reeds in gang gezet en in de 
komende jaren zullen we nadenken over hoe we de samenwerking verder kunnen uitbouwen.  
Er maken niet veel ouders gebruik van de BSO. Kinderen uit Alphen gaan naar de BSO Small Steps in 
Dreumel. Kinderen uit Maasbommel maken gebruik van gastouderopvang in Maasbommel en de BSO 
Schoolkidzz in Wamel. 
 
De omgeving. 
Beide dorpen liggen in een landelijk omgeving. Rust en ruimte zijn hiervoor kenmerkend. Voor 
winkels, scholen VO en andere voorzieningen moet men naar de Beneden Leeuwen, Druten, Oss of 
Nijmegen. 
Beide dorpshuizen zijn verbouwd en multifunctionele accommodaties geworden. In beide dorpen is 
nog steeds een aantal verenigingen te vinden. Veel kinderen zijn actief bij de voetbalvereniging. Er is 
een intensieve samenwerking tussen de voetbalverenigingen uit Alphen en Maasbommel. 
In de basis bieden beide dorpen een veilige omgeving voor kinderen om in te wonen, spelen en 
leren. Incidenten die buiten school en in verenigingen plaatsvinden komen ook de school binnen. We 
informeren ouders over deze gebeurtenissen en vragen of zij dit met hun kinderen willen bespreken. 
Op deze manier houden we de lijntjes tussen school en dorp kort. 

http://www.spomonderwijs.nl/
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De school. 
In schooljaar 2014 zijn we gestart als partnerscholen. Samenwerking, leren van elkaar en overleg met 
een collega van de andere school, was hierbij het uitgangspunt. Inmiddels werken we veel samen, 
hebben eenzelfde jaarplan en schoolplan, plannen veel gezamenlijke studie- en overleg-momenten. 
In deze kleine scholen zijn de lijntjes kort, kennen kinderen en leerkrachten elkaar en lopen ouders 
gemakkelijk binnen 
Beide scholen hebben dezelfde directeur en IB-er. In schooljaar 2019-2020 zal er op elke school een 
teamcoördinator zijn die een aantal taken van de directeur overneemt. 
Beide scholen hebben in de afgelopen jaren binnen de combinatiegroepen gezocht naar zoveel 
mogelijk verbinden van vakken tussen de verschillende jaargroepen. Dit is goed ingebed in ons 
onderwijs.  
We zien steeds meer mogelijkheden om met ons onderwijs aan te sluiten bij de onderwijsbehoeftes 
van onze kinderen. Korte krachtige instructies, gebruik van digitale middelen en diverse 
verwerkingsmogelijkheden zorgen ervoor dat we ruimte kunnen maken om kinderen in kleine 
groepen of individueel te begeleiden. 
In de komende jaren zullen we vooral in gaan zetten op eigenaarschap en betrokkenheid en ons 
onderwijs nog meer aan laten sluiten bij wat leerlingen nodig hebben. 
Veiligheid is voor ons een belangrijk onderwerp. We hebben een veiligheidsdocument waarin de 
documenten en stappen om te zorgen voor een veilig klimaat en veilige omgeving, zijn opgenomen. 
Daarnaast werken we in alle groepen aan een veilig groepsklimaat vanuit de gedachte van 
Klasse(n)Kracht. Dit aspect is zichtbaar-merkbaar door de hele school. 
 
Kenmerken van onze kinderen en de ouders. 
De kinderen die de scholen bezoeken, komen uit de dorpen Alphen en Maasbommel. Kenmerkend 
voor onze kinderen is dat ze opgroeien in een dorpse, landelijke omgeving. We hebben enkele 
kinderen met een andere dan de Nederlandse nationaliteit.  
De thuissituatie is voor de meeste kinderen goed en stabiel te noemen. 
In de kolom is het aantal leerlingen van de laatste vier jaren opgenomen. 
 

schooljaren Aantal leerlingen Marienhof Aantal leerlingen Lambertusschool 

2016-2017 113 81 

2017-2018 106 88 

2018-2019 103 88 

2019-2020 98 82 

 
De meerjaren prognose laat zien dat we op beide scholen te maken hebben met een lichte krimp. 
Niet al deze kinderen komen naar de scholen in Maasbommel en Alphen. Er zijn in beide dorpen 
ouders die kiezen voor een school elders. 
 
De ouders van onze kinderen zijn betrokken bij de ontwikkeling van hun kinderen. Alle ouders geven 
gehoor aan de uitnodiging voor het rapportgesprek en eventuele andere gesprekken met leerkracht 
of IB-er over hun kind. Er is weinig belangstelling voor bijeenkomsten over andere onderwerpen. 
Ouders van onze scholen maken bij de opvoeding van hun kinderen gebruiken van diverse 
opvoedingsstijlen. Wij hebben daarom op de scholen gekozen voor een duidelijke aanpak met 
sturing en stellen van grenzen. Dit zorgt voor een prettig schoolklimaat. 
Op school zijn we blij met de inzet van ouders in de Oudervereniging en de hulp bij activiteiten door 
een grote groep ouders. 
 
Kenmerken van de leerkrachtpopulatie. 
Op beide scholen samen werken 16 personeelsleden in voltijd of in deeltijd. Het team 
bestaat uit 13 ervaren leerkrachten (1 man en 12 vrouwen). Ook zijn er binnen de teams 
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collega’s met verschillende expertises aanwezig zoals een reken- en taalspecialisten, gedrag 
specialist, specialisten bewegingsonderwijs, onderwijs aan het jonge kind en 
Klasse(n)Kracht.  
We hebben op beide scholen een conciërge, 1 IB-er en 1 directeur. In augustus 2019 starten 
we op beide scholen met een team coördinator die een aantal managementtaken krijgt. 
 
De resultaten van beide scholen 
De resultaten zijn voldoende. De landelijke Eindtoets geeft een cijfer van boven de ondergrens en we 
komen steeds vaker in de buurt van het landelijk gemiddelde. 
In juni 2018 is er een leerlingtevredenheidsonderzoek, oudertevredenheidsonderzoek en een 
medewerkertevredenheidsonderzoek (LTO, OTO en MTO) afgenomen. Ouders, leerkrachten en 
leerlingen geven onze scholen een gemiddeld rapportcijfer van 7,8. Het sociaalpedagogische klimaat 
is goed.  
In de samenwerking met onze maatschappelijke partners zoeken we actief naar mogelijkheden om 
gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Wie onze partners zijn en hoe we invulling geven aan ons 
partnerschap, staat verwoord in onderstaande tabel.  
 

Onze partners:  Onze invulling aan partnerschap tot eind 2023 

Organisaties van voor- en 

naschoolse opvang  

 

Buitenschoolse opvang voor de kinderen vanuit beide 
scholen bereikbaar. Er zijn in principe geen contacten met 
deze opvang. 
Op beide scholen is een TSO (Tussen Schoolse Opvang)  
 

Peuterspeelzaal De Brouwertjes in 
Alphen en Klein Duimpje in 
Maasbommel 
 

In beide basisscholen is de peuterspeelzaal gehuisvest. 
Er vindt regelmatig informeel overleg plaats en er worden 
soms activiteiten samen georganiseerd. 
In de komende jaren zal de samenwerking meer 
structureel worden ingezet. 
 

Sportverenigingen die samenwerken 
met Actief Maas en Waal 
 

Combinatiefunctionarissen zorgen voor duurzame 
samenwerking tussen de scholen en verenigingen. Op 
beide scholen wordt samengewerkt met Actief Maas en 
Waal en gebruik gemaakt van het aanbod. 
 

Samenwerken met Stichting 
Meerwaarde en Ixperium 

Op beide scholen wordt er gebruik gemaakt van het 
aanbod van Stichting Meerwaarde. Techniek krijgt een 
steeds grotere plaats in de scholen. In de komende jaren 
zal dit verder worden uitgebreid. 
We hebben de mogelijkheid om samen te werken met het 
Ixperium. 
 

Bezoekerscentrum Grote Rivieren 
 

Beide scholen maken gebruik van het aanbod van 
bezoekerscentrum de Grote Rivieren. 
  

Pabo Nijmegen. 
ROC Tiel en Nijmegen 

We leveren een bijdrage aan het opleiden van nieuwe 
leerkrachten en bieden opleidingsplaatsen aan stagiaires. 
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We verantwoorden ons naar de ouders op de volgende wijze: 

 Jaarlijks informeren we de ouders over ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden en over 
de opbrengsten van de Centrale Einstoets. 

 Eén keer in de vier jaar wordt er een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen.  

 Tijdens de informatieavond informeren we ouders over het jaarplan en de ontwikkelingen op 
onze scholen. 

 
Bijlage/verwijzing naar: 

 Draaiboek klassenkracht 
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2. Uitgangspunten Stichting SPOM 
 
Hoofdlijnen van strategisch beleid van SPOM – het Koersplan 2018-2022 
In ons onderwijs werken we aan: 

 
 
Onze hoofdlijnen van beleid zijn: 
 
Onze richting: 

 Alle scholen werken aan gepersonaliseerd onderwijs; onder gepersonaliseerd leren verstaan 
wij het afstemmen van curriculum, didactiek en pedagogiek in een leeromgeving en een 
sociale context voor en door leerlingen om zo tegemoet te komen aan hun verschillende 
leerbehoeftes en ambities. 

 Alle scholen geven ruimte aan ontwikkeling van talenten en eigen keuzes van kinderen. 
Onze ruimte: 

 Onze scholen zijn autonoom m.b.t. de onderwijskundige invulling van het onderwijs.  
Onze ruggensteun: 

 Iedere school is een professionele leergemeenschap; ook als SPOM-scholen onderling 
vormen wij een professionele leergemeenschap: "wij zijn SPOM" -scholen leren van elkaar; 
binnen SPOM zijn wij 'maatjes' van elkaar. 

Onze resultaten: 

 Alle SPOM-scholen hebben een basisarrangement. 

 De gemiddelde score van de SPOM-scholen op de Eindtoets ligt boven het landelijk 
gemiddelde en bij de tussenscores haalt minimaal 50% van de leerlingen niveau A/B. 

Onze wijze van Rekenschap afleggen: 

 Wij leggen op SPOM-niveau verantwoording af in het jaarlijkse bestuursverslag. De scholen 
volgen dezelfde beleidscyclus en leggen extern verantwoording af in de schoolgids/op de 
website (en via Vensters PO).  
 

Onze uitgangspunten zijn niet in Kritische Prestatie Indicatoren (‘KPI’s’) of concrete onderwijsdoelen 
te vangen. Daarom formuleren we ‘denksleutels’: vraagstukken, dilemma’s waar we de komende 

jaren mee bezig zijn. Het vinden van 
antwoorden op deze vragen en het maken van 
keuzes, is de opdracht waar we gezamenlijk 
voor staan en zorgt voor de ontwikkeling en 
verbetering van ons onderwijs. 
 
 
Ambitieuze verdieping en verbreding voor alle 
SPOM-scholen - twee sleutelgebieden: 

 Techniek/ICT/multimedia 

 Gezond gedrag en bewegen 
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Uit de strategische doelen komen de volgende uitwerkingsdoelen voort: 
 
Onderwijsdoelen: 

 Alle scholen zijn in deze koersplanperiode voortdurend bezig met de denksleutels en dit 
heeft geleid tot eigentijds, goed onderwijs. ICT heeft daarbinnen een logische, 
ondersteunende plek. 

 Alle scholen werken aan gepersonaliseerd onderwijs; onder gepersonaliseerd leren verstaan 
wij het afstemmen van curriculum, didactiek en pedagogiek in een leeromgeving en een 
sociale context voor en door leerlingen om zo tegemoet te komen aan hun verschillende 
leerbehoeftes en ambities. Op deze wijze geven wij ook invulling aan Passend Onderwijs. 

 Alle scholen hebben een ambitie geformuleerd en werken aan de realisatie ervan. 

 Alle scholen geven ruimte aan ontwikkeling van talenten en eigen keuzes van kinderen. 

 Alle scholen hebben een breed onderwijsaanbod waarin eigen keuzes zichtbaar zijn.  

 Alle scholen hebben een basisarrangement. 

 Alle scholen kunnen leeropbrengsten in termen van leergroei en toegevoegde waarde van de 
school zichtbaar maken. 
 

Personeelsbeleid: 

 Wij zijn tevreden als (o.a. uit medewerkertevredenheidsonderzoeken - MTO) blijkt dat 
medewerkers vertrouwen hebben in de organisatie en met plezier (bevlogenheid) aan het 
werk zijn.  

 Er is een gesprekscyclus die bijdraagt aan schoolontwikkeling en het werkvermogen van de 
medewerkers (uitleg term ‘werkvermogen’; zie Beleid Gesprekkencyclus). 

 De medewerkers van SPOM hebben zicht op hun werkvermogen en werken aan hun 
duurzame inzetbaarheid. 

 Er is een goede spreiding in talenten, competenties en leeftijd binnen het personeel. 

 Er is een functiehuis dat past bij de onderwijskundige doelen van SPOM. 

 Het personeels- en professionaliseringsbeleid is uitgewerkt in het Beleid Gesprekkencyclus; 
Begeleiding Startende en Basis bekwame Leerkrachten 
 

Kwaliteitsbeleid: 

 Ons kwaliteitsbeleid is vastgelegd in het document Meetbaar en Merkbaar. 

 Op scholen worden schoolevaluaties uitgevoerd aan de hand van verschillende domeinen. 
De scholen geven hierin aan op welke wijze de kwaliteit meetbaar of merkbaar is. 

 De scholen zijn in staat om ambitieuze meetbare en merkbare doelen te formuleren en 
hierover verantwoording af te leggen. De scholen nemen hun ambities op in het jaarplan. 

 Op school- en op bestuursniveau worden opbrengsten geanalyseerd. Hieruit worden 
conclusies getrokken volgens de systematiek van handelingsgericht en opbrengstgericht 
werken. In reflectiegesprekken tussen scholen worden de opbrengsten besproken.  

 Binnen SPOM hebben we een goede ‘kwaliteitscultuur’. Dat betekent dat er door de hele 
organisatie een hoog kwaliteitsbewustzijn is. Dat komt tot uitdrukking doordat deze vragen 
voortdurend worden besproken en beantwoord. Door leerkrachten, door ouders, door 
directieleden, door stafmedewerkers, bestuurder en door kinderen.  

 Bij het uitwerken van kwaliteitszorg binnen SPOM wordt uitgegaan van leraren als 
professionals, die een centrale rol vervullen als het gaat om het realiseren en borgen van 
kwaliteit. Leraren hebben opvattingen over wat ze onder kwaliteit verstaan en hebben 
inzicht in de kwaliteit die ze feitelijk realiseren. Leraren ontwikkelen die opvattingen niet in 
een isolement, maar in dialoog met elkaar en met relevante anderen (ouders, andere 
professionals, bestuur, inspectie). 
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 Elke SPOM school krijgt één keer per vier jaar een audit, waarin de kwaliteit van het 
didactisch handelen en de eigen feedback-vraag van de school centraal staan. Binnen Beleid 
Audits en Beleid Begeleiding Startende en Basis bekwame leerkrachten wordt gebruik 
gemaakt van hetzelfde observatie-instrument voor pedagogisch en didactisch handelen 
(ICALT). Verder worden op scholen, school specifieke observatie-instrumenten ingezet. 

 Om oudertevredenheid en medewerkerstevredenheid te meten wordt op alle scholen het 
MTO en OTO-instrument gebruikt. De wijze waarop de leerling tevredenheid wordt 
vastgesteld is school specifiek. Scholen kunnen hierin eigen keuzes maken en dit desgewenst 
combineren met de meting van sociale veiligheid. 

 
 
 

  

 



 

10 

 

 3. Onze visie op onderwijs. 
Van nature hebben kinderen de drang om te leren; leren lopen, leren praten, leren fietsen. Omdat 
we dit willen kunnen, niet omdat er iemand tegen ons zegt: ‘Je bent nu 14 maanden, je moet nu 
lopen!’ 
Ze leren in hun eigen tempo en op hun eigen manier. 
Zij komen op onze school binnen met een grote nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen. Met 
interesse ontdekken zij hun omgeving. Door deze onderzoekende houding leren zij van en met 
elkaar. Deze onderzoekende houding gebruiken wij in ons onderwijs. Het jonge kind leert 
spelenderwijs allerlei vaardigheden, daarom zorgen wij in de onderbouw voor een leeromgeving 
waarin kinderen volop de gelegenheid krijgen om te spelen. Vanaf 6 jaar maken kinderen de 
overstap naar het schoolse leren.  
Dit zorgt voor betrokken kinderen die met plezier naar school gaan. Door kinderen de ruimte te 
geven creëren wij een leeromgeving die uitdaagt tot leren. Een leeromgeving die veiligheid biedt, 
waar onze kinderen zich gerespecteerd voelen en fouten mogen maken. Waar zij zich 
verantwoordelijk voelen voor zichzelf, hun omgeving en hun leerproces. En waar zelfreflectie en een 
kritische houding een belangrijke plaats innemen. We willen dat onze kinderen veerkrachtige 
mensen worden en leren hen daarom omgaan met de diversiteit en complexiteit van onze 
samenleving. 
Als onze kinderen bij ons in groep 8 van school gaan, hebben zij vaardigheden op zak die zij in de 
huidige maatschappij nodig hebben. De maatschappij verandert continu in economisch en sociaal 
opzicht, in hoge mate versneld door technologische ontwikkelingen. Wij, het team van Mariënhof en 
St Lambertus, willen aansluiten bij het veranderende leven, leren en werken van onze kinderen.  
Duidelijk is dat bij het leren in de 21ste eeuw naast het vergaren van kennis, vaardigheden als 
samenwerken, communiceren, creativiteit, onderzoeken, probleemoplossend denken, ICT-
geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden erg belangrijk zijn. Daarom hebben op onze school 
deze vaardigheden een belangrijke plaats in onze visie.  
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Onze kernwaarden zijn: 

 Onderzoeken (ik wil het weten) 

 Respect (ik houdt rekening met mijn omgeving) 

 Plezier (ik heb plezier) 

 Eigen regie (ik kan het zelf)  
 
Wat vinden wij belangrijk? 
Ieder kind op onze scholen gaat met plezier naar onze school en geniet, ieder op zijn manier 
van zijn/haar successen. Onze leerlingen bezitten voldoende basiskennis en- vaardigheden om 
de uitdagingen van het voortgezet onderwijs en de toekomst aan te gaan. Naast een 
gedifferentieerd aanbod op cognitief gebied investeren wij in sociale vaardigheden en 
samenwerken met elkaar ontwikkelen onze kinderen hun talenten, leren we onze kinderen 
rekening te houden met elkaar en leren ze zichzelf en de ander steeds beter kennen. In alle 
groepen werken we vanuit de principes van Klasse(n)Kracht.  
 
Wij bereiken dit door:  
-Structurele investeringen in het vakmanschap van onze leerkrachten op het gebied van 
cognitieve ontwikkeling en sociale vaardigheden.  
-Samenwerking en goede communicatie. Ons uitgangspunt voor leren en onderwijs is dat 
onze leerlingen zich veilig voelen, (zelf)verantwoordelijk en vriendelijk zijn. Dat ze zich 
gezien, gerespecteerd en uitgedaagd voelen. 
-Wij behouden onze focus op opbrengstgericht werken. 
-Wij bouwen verder aan een goed pedagogisch en sociaal klimaat. 
-We realiseren een evenwichtig, aantrekkelijk en gevarieerd leerstofaanbod van cognitieve 
vakken en 21e -eeuwse vaardigheden.  
-We monitoren en volgen het schoolklimaat en de sociale veiligheid door middel van 
gesprekken met leerlingen en ouders en het afnemen van de veiligheidsvragenlijst. Dit staat 
uitgewerkt in het draaiboek Klasse(n)Kracht. 
 

De komende vier jaar willen we ons als school zo ontwikkelen dat in 2023 ons 
onderwijsaanbod meer passend is bij wat de kinderen nodig hebben. Ieder kind ontwikkelt 
zich naar verwachting en weet wat er van hem/haar wordt verwacht. De onderwijsinhoud 
en organisatie is zo ingericht dat elk kind wordt voorbereid op wat er in de toekomst wordt 
verwacht. Kinderen zijn ICT vaardig, kunnen probleemoplossend denken en werken, kunnen 
hun talenten inzetten en weten creatief om te gaan met ingewikkelde situaties. 
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 4. Wettelijke opdracht. 
 
4.1  Onderwijskwaliteit: Ambities en bewaking. 
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de 
onderwijskwaliteit en de inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen 
onderwijskwaliteit, inhoud van het onderwijs en de leerlingenzorg aangegeven hoe bs. Mariënhof en 
de St. Lambertusschool hieraan voldoen. 
 
Monitoren vanuit stichtingsbeleid. 
Beide scholen volgen de richtlijnen met betrekking tot de bewaking van de 
onderwijskwaliteit. Twee keer per jaar vindt er een monitorgesprek tussen de algemeen 
directeur, het staflid Onderwijs en Kwaliteit, de directeur en de IB-er van de school. Hierin 
wordt onder meer gesproken over: de verzuimcijfers van het personeel en het welbevinden 
van de leerlingen, teamleden en de directeur, de evaluatie van het school- en jaarplan, de 
leeropbrengsten, de uitslagen van het LTO, MTO en OTO.  
 

Tevredenheidsonderzoeken. 
Een keer in de vier jaar worden tevredenheidsenquêtes uitgezet bij leerlingen in de 
bovenbouw, bij het personeel en de ouders. De uitkomsten uit deze onderzoeken kunnen 
een belangrijke bron vormen van informatie bij het bepalen van de prioriteiten voor het 
nieuwe strategisch beleid (de nieuwe schoolplanperiode). De punten die naar voren zijn 
gekomen geven geen aanleiding om grote wijzigingen. In de bijlage staan de conclusies en 
deze blijven onze aandacht houden. 
 
Schoolplan en jaarplan. 
De school beschikt over een schoolplan waarin doelen voor vier jaar staan vermeld. 
Op basis hiervan wordt er een jaarplan gemaakt dat jaarlijks wordt geëvalueerd en 
geactualiseerd. Hierin staan de doelen en activiteiten voor een jaar beschreven. 
De inhoud en onderwerpen worden gekozen op basis van eigen inzichten, maatschappelijke 
ontwikkelingen, Koersplan SPOM, schoolevaluatie, het inspectierapport, en de uitkomsten 
van onze tevredenheidsonderzoeken.  
 

Veiligheidsplan. 
Vanuit het Arbo-perspectief wordt er iedere vier jaar een risico inventarisatie en evaluatie 
(RI&E) uitgevoerd. De conclusies en aandachtspunten uit deze inventarisatie zijn 
opgenomen in het plan van aanpak. De scholen beschikken over een veiligheidsplan waarin 
afspraken en beleid rondom veiligheid is opgenomen. 
 

Resultaten. 
Voor het monitoren van de opbrengsten/de resultaten van het onderwijs maken de scholen 
gebruik van het instrument Zelfevaluatie om leerlingen in hun ontwikkeling te volgen.  
 
Inspectie. 
Basisschool Mariënhof heeft in september 2018 een herstelonderzoek gehad. Op basis van dit 
onderzoek is de school weer opgenomen in het regulier toezicht. (zie bijlage kwaliteitsonderzoek 
Inspectie 2018).  
Op basisschool St Lambertus heeft in april 2018 een deelonderzoek naar technisch lezen (dyslexie) 
plaats gevonden. De aandachtspunten (uitbreiden leestijd en inzetten Bouw) zijn ingezet. 
Het team, IB-er, directie en stafmedewerker onderwijs en kwaliteit hebben veelvuldig overleg over 
de onderwijskwaliteit. 
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Financiën. 
De begroting wordt altijd secuur gemaakt, kijkend naar de schoolontwikkeling voor de komende 
jaren, worden de investeringen gemaakt. Samen met de financieel controller wordt er gekeken naar 
de mogelijkheden. Deze worden opgenomen in het jaarplan en vervolgens met de teams en MR 
geëvalueerd. 
 
Kwaliteitsmeters. 
-De IB-er en de directeur bezoeken regelmatig de klassen. Hier meten we de kwaliteiten van de 
medewerkers. 
-Stichting SPOM heeft een cyclus waarin de audits worden afgenomen opgesteld en beide scholen 
nemen deel aan deze audits. We meten op deze manier de kwaliteit van onze scholen t.o.v. andere 
scholen van de stichting. In oktober 2019 vindt de audit plaats op bs. St Lambertus. 
-Elk half jaar, na de Cito LOVS toetsen, maken we onze zelfevaluatie. De manier waarop we dit doen 
wordt in schooljaar 2019-2020 opnieuw vastgesteld. Dit n.a.v. onze zelfevaluatie. 
Deze zelfevaluatie wordt met een partnerschool uitgewisseld en er volgt een gesprek tussen de 
directeuren, IB-ers en staflid onderwijs van de stichting. Het resultaat is dat je scherp blijft in het 
stellen van ambities en resultaten. 
-De LTO, OTO en MTO zijn in juni 2018 afgenomen en maken deel uit van een 4-jarige cyclus. De 
uitslagen van de deze onderzoeken geeft goed zicht op je schoolontwikkelingen in de brede zin van 
het woord. 
-De directeur van de school heeft 3 keer per jaar overleg met de leerlingenraad, waarin de mening 
van de leerling centraal staat. Hiermee worden de leerlingen actief betrokken bij de veranderingen in 
het onderwijs. 
 

4.2  Onderwijstijd. 
De leerlingen onze scholen moeten in de acht schooljaren van het basisonderwijs ten minste 7.520 
uren onderwijs krijgen. In de eerste vier schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur en in de 
laatste vier schooljaren (bovenbouw) is dit 3.760 uur. Scholen mogen naar eigen inzicht 240 uur 
verdelen over de onder- en bovenbouw zodat het totaal uitkomt op 7.520 uur. 
Wij voldoen aan deze eis. 
In de komende schoolplanperiode onderzoeken wij de mogelijkheid om over te stappen naar het 5-
gelijke dagen model wat zorgt voor een evenwichtige verdeling van lesuren. Het aantal studiedagen 
hangt af van het aantal te maken lesuren per schooljaar. Ook stakingen en kinderen naar huis sturen 
moet hierin worden opgenomen. 
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4.3 De inhoud van ons onderwijs. 
 

  Leermiddelen/ 
methodes 
Lambertusschool 

Leermiddelen/ 
methodes 
Mariënhof 

Bijzondere 
afspraken 

1-8 Zintuiglijke en 
lichamelijke 
ontwikkeling 

Basislessen voor 
bewegingsonderwijs. 
Bewegen in het 
speellokaal 
 

Basislessen voor 
bewegingsonderwijs. 
Bewegen in het 
speellokaal 
 

Vakleerkracht gym 
groep 6-8 (St. 
Lambertusschool) 
groep 3-8 (bs. 
Mariënhof), elke groep 
gymt 1 x 60 minuten. 
Daarnaast krijgen de 
kinderen elke week 30 
minuten een spel 
aangeboden. 

1-2 Groep 1-2 
 
 

Kleuterplein 
Doelen van SLO 
Eigen thema’s 

Kleuterplein 
Doelen van SLO 
Eigen thema’s 

 

4-8 Nederlandse taal 
 

Taal Actief Taal Actief Vervanging gepland 
voor 2022. 

3-8 Aanvankelijk lezen 
Technisch lezen 
Begrijpend lezen 
 

Veilig Leren lezen 
Estafette 
Nieuwsbegrip XL en 
andere teksten 
 

Veilig Leren Lezen 
Estafette 
Nieuwsbegrip XL en 
andere teksten 

 

3-8 Rekenen en 
wiskunde 
 

WIG 5 
Rekentuin 

Alles Telt 
Rekentuin 

Vervanging gepland 
voor bs. Mariënhof 
2020. 

7-8 Engelse taal 
 

Take it easy Take it easy  

3-8 WO 
Aardrijkskunde, 
geschiedenis, 
natuur, geestelijke 
stromingen, 
maatschappelijke 
verhoudingen 
Bevordering van 
gezond gedrag 
 

Blink geïntegreerd 
Jeugdjournaal  

Blink geïntegreerd 
Jeugdjournaal 

 

1-8 Expressie-
activiteiten 

Drama online 
1-2-3 zing 
 

Drama online 
1-2-3 zing 

Vakleerkracht muziek 
voor groep 3-5 
ongeveer 6 lessen per 
jaar. 

1-8 Schoolveiligheid/ 
welbevinden van 
de leerlingen 
 

Zien en LTO PO-

vensters 

Klassenkracht 
 

Zien en LTO PO-

vensters 

Klassenkracht 
 

Een keer per jaar wordt 
in de groepen 6 t/m 8 
de vragenlijsten van PO 
Vensters afgenomen 
en geanalyseerd 
 

1-8 Bevordering sociale 
redzaamheid, 
waaronder gedrag 
in het verkeer 
 

Jeugdverkeersexamen 
en bijbehorend 
lesmateriaal  
 
 

Jeugdverkeersexamen 
en bijbehorend 
lesmateriaal  
 
 

Om het jaar 
voorbereiding op 
verkeersexamen in 
groep 7-8 
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Deelname week van de 
Lentekriebels. 

Deelname week van de 
Lentekriebels. 
 

Twee weken per jaar 
schoolbreed. 

1-8 Bevordering actief 
burgerschap en 
sociale integratie, 
overdragen kennis 
over/kennismaking 
met de diversiteit 
van de 
samenleving 

In methode WO Blink 
komt dit terug. 
Allerlei geplande en 
niet geplande 
activiteiten,  

In methode WO Blink 
komt dit terug. 
Allerlei geplande en 
niet geplande 
activiteiten,  
 

 

 
Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze waarop 
deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze inhouden voldoet 
basisschool St Lambertus en Marienhof aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals verwoord in 
artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs.  
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4.4  Kaders: Wat hebben onze leerlingen nodig? 
 
Binnen het onderwijs op onze scholen stemmen wij, waar mogelijk is, af op onderwijsbehoeften van 
de leerlingen. De onderwijsbehoeften staan beschreven in een groepsoverzicht (St. Lambertusschool) 
of als leerling notitie in Parnasyss (Mariënhof). De onderwijsbehoeften en de resultaten van de 
leerlingen zijn het uitgangspunt bij het maken van de groepsplannen/blokplannen. Dit houdt nu in 
dat er binnen de groepen gedifferentieerd wordt 

 tijdens de instructie(aanpak 1,2 en 3); 
 tijdens de verwerking(hoeveelheid verwerkingsstof, andere verwerkingsstof, manier van 
verwerken); 
 door soms een ander aanbod te geven. 
 door instructie en verwerking in een andere groep te laten volgen. 
 door keuze van doelen 

De werkwijze op onze scholen ten aanzien van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften staan 
vastgelegd in ons schoolondersteuningsplan (SOP). Ook onze zorgstructuur is hierin te vinden. 
Daarnaast is een beschrijving van onze visie, beleid en procedures ten aanzien van de zorg te vinden 
in de schoolgids.  
 
Als bijlage is het schoolondersteuningsplan (SOP) van de school opgenomen.  
 
Basisondersteuning op bs. St. Lambertus en bs. Mariënhof 
Voor de concrete vormgeving van passend onderwijs binnen het SWV Stromenland en dus op onze 
scholen, wordt onderstaand kader gehanteerd, bestaande uit een viertal invalshoeken en een tiental 
uitgangspunten. Hierbij is sprake van toenemende intensiteit en toenemende behoefte aan 
deskundigheid. 
Op basis van deze vier invalshoeken en tien uitgangspunten beschrijven we in ons SOP  
(schoolondersteuningsprofiel) de concrete invulling van basisondersteuning voor onze school. 
 

Invalshoek Uitgangspunten 

I     Een stevige basis in de school 1. We voeren helder beleid op het gebied van 
ondersteuning. 

 2. We realiseren een veilig pedagogisch 
klimaat. 

 3. We werken handelingsgericht en 
opbrengstgericht. 

 4. We dragen leerlingen zorgvuldig over. 

II    Een preventieve aanpak in de groep 5. We monitoren de ontwikkeling van 
leerlingen continu. 

 6. We stemmen het onderwijs af op verschillen 
in ontwikkeling tussen leerlingen. 

 7. We werken constructief samen met ouders 
en leerlingen. 

III   Lichte ondersteuning in de groep 8. We signaleren vroegtijdig extra behoeften 
op het gebied van onderwijs, opvoeden en 
opgroeien. 

 9. We beschikken over een aanbod voor lichte 
interventies. 

IV   Consultatieve ondersteuning en 

samenwerking 

10. We werken samen met ketenpartners 
vanuit eigen verantwoordelijkheid. 
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Vanaf niveau II is er steeds overleg/ samenwerking met ouders en worden de activiteiten vermeld in 
het leerlingendossier. Vanaf dit niveau is ook de intern begeleider betrokken. Zij begeleidt het proces 
voor de leerling en de leerkracht of andere ondersteuner. 
Na signalering, onderzoek en diagnose wordt bepaald wat de leerling nodig heeft en in overleg met 
ouders en deskundige wordt afgesproken welke ondersteuning door de school geboden gaat/ kan 
worden. 
Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wordt met deskundige ondersteuning een plan 
gemaakt, dat uitgevoerd wordt in de groep of binnen de school .  
In niveau III en IV werken we samen met ons ondersteuningsplatform ‘Maas en Waal’ (OPF). Dit 
platform is een onderdeel van Samenwerkingsverband Stromenland. Vanuit het OPF worden we 
begeleid door een school contact persoon (SCP), onze verbinding met en naar het platform. Dit 
maakt dat ondersteuning voor leerlingen, leerkrachten en de school effectief georganiseerd en 
uitgevoerd kan worden. 
Samen met de SCP wordt op de school ook preventieve ambulante begeleiding georganiseerd en de 
arrangementen aangevraagd. 
Binnen onze leerlingenondersteuning werken we in samen met de volgende Instanties:  
CJG (Centrum Jeugd en Gezin), GGZ, Kentalis, AMK, SMW, GGD, ziekenhuis, huisarts, speltherapeut, 
clusterschool en alle andere instellingen en partners verbonden aan ons OPF. 
Is geboden ondersteuning op onze scholen niet passend bij wat een leerling met specifieke 
onderwijsbehoeften nodig heeft, wordt samen met de ouders, de SCP en de school naar een andere 
onderwijsplaats gezocht. Dit kan zijn een andere BO school of een plaats op het speciaal 
basisonderwijs of speciaal onderwijs. 
 
Ondersteuning aan de jongste leerlingen 
Onze scholen hebben weinig tot geen VVE-leerlingen. Dit zijn peuters met een taal- of 
onderwijsachterstand. Op dit moment worden hiervoor ook geen specifieke acties ingezet. Mocht dit 
in de toekomst wel aan de orde zijn dan zal worden bekeken hoe we deze kinderen extra 
ondersteunen. 
In groep 1-2 heeft het taalaanbod wel een belangrijke plaats. 
 
Arrangementen 
Voor kinderen van onze scholen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt een zorgarrangement 
aangevraagd bij het ondersteuningsplatform (OPF). 
Ook is er binnen ons samenwerkingsverband een impulsklas en een plusklas.  
 
Taalaanbod 
Op bs. Mariënhof zitten kinderen met een niet Nederlandse achtergrond. Zij krijgen twee keer per 
week een extra taalaanbod door een vrijwilligster en twee keer per week door een NT2 leerkracht. 
In groep 1-2 is er een groot taalaanbod. Het aantal uren voor taal is 8 uur per week. We kiezen 
hiervoor om juist in deze periode de kinderen extra aanbod te geven, omdat zij dan hier erg 
ontvankelijk voor zijn. 
In de groep 3-8 maken we gebruik van een woordenschatmuur, die aansluit op de taallessen 
(Marienhof) of wereldoriëntatie (St. Lambertusschool) en zorgen we voor verdieping van de 
aangeboden woorden. 
We maken gebruik van een lees-media coach die een aanbod verzorgt voor leesplezier. 
We hebben op beide scholen een wisselende schoolbibliotheek die jaarlijks wordt aangevuld. 
 
Procedure schorsen en verwijderen 
De procedure schorsen en verwijderen van onze school is te vinden in het Veiligheidsplan.  
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Wat willen we t.a.v. onze basisondersteuning zien in 2023: 
Een zichtbare samenwerking van ouders, leerling en school bij het doorlopen van een 
ondersteuningsproces. 
Het meer inzetten van de gedragsspecialist. 
Het beter af kunnen stemmen op onderwijsbehoeften van leerlingen door: 

 Traject ‘gepersonaliseerd leren met ICT’. 
 Deskundigheid van buitenaf meer toe kunnen passen binnen de school. 
 Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, door 
meer gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. 
 De groepsoverzichten en blokplannen zijn passend bij de onderwijsinhoud en organisatie op 
de werkvloer. 

 
Toetsen en observaties. Meten we wat we willen weten? 
Om te weten hoe kinderen zich ontwikkelingen maken we gebruik van verschillende soorten toetsen 
en observatie instrumenten. 

Groep 1-2 KIJK 
CITO toetsen M2 
Dagelijkse observaties door de leerkracht 

Groep 3-4 ZIEN (sociaal-emotionele ontwikkeling) 
Sociogrammen 

Methode gebonden toetsen 

CITO toetsen: DMT en AVI, Spelling, Begrijpend 
lezen en Rekenen-Wiskunde 

Bareka toetsen (bs. Marienhof)  
Automatiseringstoetsen Rekenen 

 

Groep 5-8 ZIEN 
Sociale vragenlijst 
Methode gebonden toetsen 
CITO toetsen, DMT en AVI, spellen, begrijpend 
lezen, rekenen 
Bareka toetsen (bs. Marienhof) 
 

Groep 8 Eindtoets, IEP 
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 5. Analyse van het functioneren van de school 
 
Het school- en jaarplan.  
Iedere vier jaar maken we als school ons schoolplan. Het schoolplan van 2019-2022 is een dynamisch 
schoolplan. Ieder jaar stellen we dit schoolplan bij en wordt het jaarplan ons werkdocument.  
Hierin kijken we terug op onze gemaakt plannen en de realisatie daarvan. Vanuit de evaluatie en de 
resultaten kijken we vooruit naar het volgende schooljaar. We continueren zo onze 
schoolontwikkeling. We beschrijven welke maatregelen we nemen om de kwaliteit van ons onderwijs 
op peil te houden en te verbeteren. 
 
Om iets te kunnen zeggen over het functioneren van onze school maken we verder gebruik van de 
volgende bronnen: 

 LTO/MTO/OTO. 

 Schoolevaluatie. 

 Koersplan SPOM. 

 Analyse van de sociale veiligheid. 

 Analyse van de opbrengsten. 
 
Vanuit de evaluatie van deze documenten zijn de volgende aandachtspunten naar voren gekomen: 

 Het didactisch handelen. 

 Onderwijs. 

 Het welbevinden en veiligheid. 

 De resultaten. 

 Contacten en samenwerking met ouders. 
 
Didactisch handelen. 

Successen  Aandachtspunten  

Korte doelgerichte instructies aangepast aan 
verschillende behoeftes zijn in alle groepen 
zichtbaar. In alle groepen wordt gebruik 
gemaakt van een instructiekring. 
Leerkrachten zetten structureel coöperatieve 
werkvormen in. 
De methode is niet meer leidend er worden 
keuzes gemaakt op basis van wat kinderen 
nodig hebben. 
Roosters in de bovenbouw sluiten aan op 
elkaar. 
Studiedagen en observaties onder begeleiding 
van BCO, Lesson-study en onderlinge 
uitwisseling d.m.v. bordsessies hebben ons 
geholpen bij deze ontwikkelingen. 

De afstemming op de cognitief sterkste 
leerlingen en het vergroten van eigenaarschap 
van kinderen, moet verder verbeterd worden.  
Hierbij denken we aan: 
Passende opdrachten bij WO en meer tijd om 
hieraan te werken. Vergroten van 
eigenaarschap door de weektaak meer af te 
stemmen op de behoefte van de leerlingen. 
Kinderen leren zelf doelen stellen structureel in 
te zetten en beter te volgen. 
Versterken van leerkrachtvaardigheden zal 
gedurende de hele planperiode aan bod komen. 
In de eerste fase m.n. op het gebied van 
rekenen. 
 

 
Onderwijs 

Successen  Aandachtspunten  

Een andere organisatie, inzet van coöperatieve 
wekvormen, meer digitaal verwerken met 
direct zichtbare resultaten en krachtige korte 
instructies hebben ervoor gezorgd dat onze 
kinderen meer betrokken zijn en een actievere 
werkhouding hebben. 

Vanuit het Koersplan zijn de onderwerpen sport 
en bewegen en techniek opgenomen in ons 
jaarplan. Op dit moment krijgt dit nog te weinig 
aandacht. In de komende planperiode streven 
we naar een techniekaanbod voor alle groepen 
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Leerpleinen zorgen voor meer ruimte en 
verantwoordelijkheid. 
Bezoeken van andere scholen hebben ervoor 
gezorgd dat wij de eerste stappen gezet om ons 
onderwijs te veranderen. Deze verandering 
moet ervoor zorgen dat we steeds beter aan 
kunnen sluiten bij wat onze leerlingen nodig 
hebben. 
 

en willen we bewegend leren een structurele 
plaats geven in ons onderwijs. 
 

 
Welbevinden en Veiligheid. 

Successen  Aandachtspunten  

In de afgelopen jaren hebben we intensief 
gewerkt aan het welbevinden en pedagogisch 
klimaat in de scholen. Hiervoor hebben we 
gebruik gemaakt van Klasse(n) Kracht. Inzetten 
van teambijeenkomsten, teamscholing 
waardoor leerkrachten kundiger zijn geworden 
in het omgaan met leerlingen, bordsessies en 
externen. 
 

Het belangrijkste verbeterpunt vanuit het 
OTO/MTO is al in gang gezet: 
-Er zijn vaste aanspreekpunten voor leerlingen 
en ouders als het gaat om pesten.  
-Het anti-pest protocol is in ontwikkeling. 
 

 
Resultaten. 

Successen  Aandachtspunten  

In de afgelopen 2 jaar is het ons gelukt om bij 
de eindtoets boven de ondergrens te scoren. 
Bovenstaande onderwerpen zijn de basis van 
het beter presteren van onze leerlingen. 

We realiseren ons dat we ons nog richten op de 
ondergrens van de inspectie. Komend jaar 
willen we ambitieuze, realistische streefdoelen 
stellen. 
 
We zijn niet tevreden over de rekenresultaten, 
komend jaar zijn er 3 bijeenkomsten gepland 
waarin onze didactisch kennis en vaardigheden 
worden vergroot. 
In groep 3-4 baseren we de blokplannen 
rekenen komend jaar op de leerlijn waardoor 
we het zicht op de ontwikkeling van kinderen 
verder versterken. 
In groep 5-8 vergroten we de 
leerkrachtvaardigheden en starten we met een 
nieuwe methode (Lambertusschool) of 
oriënteren we ons op een nieuwe methode 
(Marienhof) 
De spelling resultaten zijn wisselend. 
Afspraken (uitleg van de regels, pictogrammen 
aanpassen en overal dezelfde werkwijze) zijn in 
het begin van schooljaar 2019-2020 aan bod 
geweest. 
 
Wanneer we het accent op een bepaald vak 
leggen merken we dat de resultaten van andere 
vakken soms terug lopen. Bij het monitoren van 
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de resultaten bespreken we hoe we dit zoveel 
mogelijk kunnen voorkomen. 

 
Externe contacten en contacten met ouders 

Successen  Aandachtspunten  

Ouders geven aan dat zij zich betrokken voelen 
bij onze scholen. 
Zij worden tijdig geïnformeerd over hun kind, 
groepsgebeuren en ontwikkeling van kinderen. 
In de afgelopen jaren hebben we hier bewust 
op ingezet. Sneller een oudergesprek, ouders 
informeren wanneer het in een groep niet 
lekker loopt en tijdig informatie in de 
Nieuwsflits. 
Leerkrachten hebben meer zicht gekregen op 
de behoeften van ouders en sluiten hier beter 
bij aan.  
Klasbord geeft ouders een goed beeld van wat 
er op school gebeurt. 
 

Samenwerking met de peuterspeelzalen is 
reeds in gang gezet.  
Komende planperiode zetten we in op 
inhoudelijke afstemming en doorgaande lijn. 
Ouders geven aan meer te worden betrokken 
als partner bij het onderwijsleerproces van hun 
kind. Er zijn al veel intensieve oudercontacten, 
op allerlei manieren. We zullen onderzoeken 
hoe we dit verder vorm kunnen geven. Een van 
de onderwerpen voor de komende periode is 
de wijze waarop we ouders willen informeren 
over de ontwikkeling van hun kind. Dit betekent 
een verandering van ons rapport. 
 

 
Personeel 

Successen  Aandachtspunten  

Vanuit het OTO, teambijeenkomsten en 
gesprekken uit onze gesprekkencyclus is 
gebleken dat op beide scholen het welbevinden 
groot is. 
-De onderlinge samenwerking tussen collega's 
is goed. Medewerkers voelen zich betrokken bij 
de organisatie. 
-In onze organisatie/school is er ruimte om uit 
te proberen en fouten te mogen maken. 
-De mogelijkheden tot persoonlijke 
ontwikkeling en scholing zijn goed. 
-Leerkrachten gaan over het algemeen met 
plezier naar hun werk en halen energie en 
inspiratie uit hun werk. 
-Er is een laag ziekteverzuim. 
-leerkrachten doen veel aan professionalisering. 
-Er is op beide scholen sprake van een echt 
team. 
 

De mogelijkheden om werkdruk tegen te gaan, 
dit blijft een continue punt van aandacht. 
Medewerkers leren om elkaar aan te spreken 
op de wijze waarop uitvoering wordt gegeven 
aan hun werk. 
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 6. AMBITIES EN MEERJARENBELEID OP HOOFDLIJNEN 
 
Om te komen tot een beredeneerd meerjarenbeleid zijn de volgende bronnen ingezet: 

 OTO-MTO-LTO. 

 Koersplan. 

 Schoolevaluatie. 

 Analyse sociale veiligheid. 

 Analyse opbrengsten. 

 Evaluatie jaarplan schooljaar 2018-2019. 
We zijn tot 4 hoofdthema’s gekomen en 3 kleinere thema’s. Dit zijn onze focuspunten voor de 
komende 4 jaar. 
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Hoofdthema’s: 

1. Spelonderwijs. 

Jonge kinderen leren het beste spelenderwijs en vanuit hun eigen motivatie. Hier willen wij bij 

aansluiten met een leeromgeving die uitdaagt tot spelen met rijke themahoeken voor groep 1-2-3. 

Komen tot een doorgaanlijn met de Peuterspeelzaal. 

 

2. Onderwijsresultaten/opbrengstgericht werken. 

De resultaten van rekenen en begrijpend lezen op of boven de SPOM-norm (AB ˃ 50% en DE ˂25%) 

Omdat de groepen op onze school klein zijn is het niet altijd mogelijk om deze norm te halen. Het 

moet daarom mogelijk zijn dat een enkele groep deze norm niet haalt. 

 

3. Omgaan met verschillen. 

We willen tegemoetkomen aan verschillen en leerbehoeftes van kinderen. Het SLIM-Fit model is 
hiervoor ons uitgangspunt. In de komende 4 jaar streven we ernaar om veld 6 te bereiken 
Dit betekent: 

 Vergroten van eigenaarschap en verantwoordelijkheid. 

Dag- en weektaken. 

Maken van keuzes (werkplek, moment van verwerken, eigen doelen) 

Overstap naar een andere vorm van rapportage. 

 Verbeteren van de taakwerkhouding, kinderen bewust maken van de eigen doelen. 

Groepsdoelen gedrag. 

Groepsdoelen inhoud. 

Onderzoeken: 

Individuele doelen 

 Instructie en ondersteuning flexibel inzetten, door onze huidige organisatie is dit 

gemakkelijker te organiseren.  

Flexibele organisatie zorgt ervoor dat we kinderen gemakkelijker passende instructie en begeleiding 

kunnen geven 

 Talentontwikkeling voor alle kinderen. 

Uit OTO en leerkrachtervaringen komt naar voren dat we kinderen meer betrokken kunnen maken 

door ze te laten werken aan onderwerpen waar ze enthousiast van worden. Dit werkt positief op 

taakwerkhouding. 

 

4. Pedagogisch klimaat. 

Een goed pedagogisch klimaat en een veilige omgeving is een voorwaarde om tot leren te komen. 

Ook willen we dat kinderen leren hoe ze met elkaar en met leerkrachten om moeten gaan. De weg 

die we in de afgelopen jaren zijn ingeslagen houden we vast en we zoeken naar verdieping zodat we 

het pedagogisch klimaat nog verder verbeteren. 

Het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van hun kind en bij het belang van school zal aan bod 

komen in de komende 4 jaar. 

We willen samen met ouders optrekken. Kijk op kinderen, resultaten en sociaal emotionele 

ontwikkeling met elkaar afstemmen en zoeken naar dezelfde lijn. 
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Vier kleine onderwerpen: 

1. Bewegen 

Kinderen krijgen voldoende kansen op te bewegen tijdens de les, op de speelplaats en in de gymles. 

Dit vergroot de betrokkenheid en meer bewegen in de klas helpt bij het leren. 

 

2. Techniek 

Kinderen enthousiast maken voor techniek en in aanraking brengen met verschillende technieken. 

Hierin is verbinding met talentontwikkeling 

 

3. Ondersteuning en zorgstructuur 

Onderdelen uit de ondersteuning structuur planmatiger in zetten. Hier denken we aan: 

-Leerling- en groepsbesprekingen. 

-Ondersteuning aan kinderen met een speciale behoefte. 

 

4. Kwaliteitscultuur, de school kent een professionele kwaliteitscultuur 

-Leerkrachten bereiden gezamenlijk lessen voor.  

-Leerkrachten weten wat de schooldoelen zijn, kunnen ze formuleren en tonen hoge betrokkenheid. 

-We handelen vanuit een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling, maken gebruik van specialisten 

binnen het team en geven elkaar feedback. 
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GERELATEERDE DOCUMENTEN SCHOOL: ROUTE MEDEZEGGENSCHAP (MR) 
Meesturen met het schoolplan 

 Jaarplan. 

 Beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële bijdragen, niet zijnde ouderbijdragen of op 

onderwijswetgeving gebaseerde bijdragen, indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op 

zich neemt waarmee de leerlingen binnen de schooltijden en tijdens activiteiten die worden 

georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het 

overblijven worden geconfronteerd (-> sponsorgelden). 

 De wijze van invulling van de identiteit. 

 Veiligheidsvragenlijst (bovenbouw), inclusief actiepunten. 

 

Overige documenten (in de vierjaren cyclus) 

 Jaarverslag (evaluatie meerjarenplan, onderwijsleerproces, enzovoorts). 

 Uitkomsten en analyse tevredenheidsonderzoeken. 

 Beschrijving ouder- leerlingenpopulatie. 

 Kwaliteitszorg: auditrapportages, zelfevaluaties, kwaliteitskaarten. 

 RI&E/Arbomeester (inclusief ziekteverzuim). 

 Zorgplan, trendanalyses (leerlingenzorg). 

 Schoolondersteuningsprofiel. 

 Scholingsplan (school specifiek) 

 

GERELATEERDE DOCUMENTEN BESTUUR: ROUTE MEDEZEGGENSCHAP (GMR) 
 Strategisch beleidsplan. 

 Competentiecyclus. 

 Scholingsplan (bestuur). 

 Veiligheidsplan. 

 Procedure schorsen en verwijderen. 

 

 

Verwijzing naar: 

 Draaiboek klassenkracht 

 Zelfevaluatie juni 2019 

 MTO-OTO 

 Conclusies en aanbevelingen uit de laatst afgenomen tevredenheidonderzoeken 

 Jaarplan 2019-2020). 

 Veiligheidsplan 2019-2020). 

 Activiteiten in het kader van burgerschap 

 Analyse van de sociale veiligheid. 

 Analyse van de opbrengsten. 
 

 


