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Inleiding 
Doel, functie en opbouw van het schoolplan 
Binnen onze Stichting mijnplein is middels het strategisch beleidsplan en het beleidsdocument kwaliteitszorg 
geformuleerd wat wij belangrijk vinden als het gaat om de kwaliteit van onze scholen. Als afgeleide daarvan 
formuleren wij in dit schoolplan hoe wij daar de komende vier jaar verder vorm aan geven. 
Het doel van het schoolplan is vastgelegd in de wettelijke grondslag. De wetstekst zegt in kernwoorden het volgende: 

 een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs 
 het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en 

verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 
 het beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen 

Het eerste doel is dus het schoolplan als kwaliteitsinstrument. Kwaliteit is het centrale begrip in dit schoolplan.  
 
Het tweede doel is het schoolplan als planningsinstrument. In het schoolplan beschrijft de school hoe zij in de 
komende vier jaar de kwaliteit van het onderwijs wil verbeteren, welke middelen ze daarbij wil inzetten, welke doelen 
er bereikt moeten worden en hoe die doelen (tussentijds) worden geëvalueerd. Het schoolplan is een afgeleide van 
het Strategisch Beleidsplan 2012-2018. De doelen uit het Strategisch Beleidsplan worden vertaald naar een uitwerking 
op schoolniveau in het jaarplan.  
 
Tot slot is het schoolplan een 
verantwoordingsdocument naar onze externe 
partners. De verantwoording over het 
onderwijskundig beleid en het financieel beleid 
wordt door het college van bestuur gegeven in 
het jaarverslag over het afgelopen kalenderjaar 
en elke school maakt een jaarverslag over het 
afgelopen schooljaar. 
Op deze manier wordt de Plan-Do-Act-
Checkcyclus systematisch in alle lagen van de 
organisatie toegepast. 
 
Wij zien dit schoolplan als een “levend”, werkzaam document in de school, dat jaarlijks zal worden aangevuld met een 
evaluatie (jaarverslag) van het voorbije schooljaar en een concreet actieplan voor het nieuwe schooljaar op basis van 
het vierjarige plan van aanpak (hoofdstuk 6).  
 
De kwaliteit van onze school is herkenbaar in: 

 onze visie: duidelijk en herkenbaar en gedragen door iedereen die in de school werkzaam is 
 kernwaarden: veiligheid, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid en kennis/leren 
 de inhoud van het onderwijs: goede resultaten, een dekkend aanbod op basis van de kerndoelen, goede en 

afwisselende lessen en werken aan kennis, vaardigheden en houding 
 het pedagogisch klimaat en de schoolcultuur: een veilig schoolklimaat, iedereen voelt zich gezien en 

gewaardeerd, de school levert maatwerk naar alle geledingen, er is een positieve uitstraling en men gaat 
met plezier naar school 

 de competenties en kennis van het personeel: het personeel is ‘bij de tijd’, men is deskundig en betrokken, 
personeel heeft goede didactische en pedagogische vaardigheden en er is een deskundige, bevlogen en 
ambitieuze schoolleiding 

 de ontwikkeling: elke school is een lerende organisatie en werkt dus constant aan verbetering 
 de verantwoording: tijdig, transparant en in relatie tot de gestelde doelen. 
 Ouderbetrokkenheid: een open en duidelijke communicatie met ouders,  door de participatie van veel 

ouders in diverse commissies, zoals Ouderraad, Medezeggenschapsraad, Tussenschoolse Opvang, 
schoonmaakgroep, wordt de  positieve en enthousiaste uitstraling van de school versterkt. 

 
De totstandkoming van dit schoolplan  
Wij vinden het belangrijk dat  ons schoolplan bekend is en gedragen wordt door team en ouders.  
Dit schoolplan zet voort op het vorige schoolplan. Bij het vorige schoolplan zijn de kinderen betrokken geweest door 
het vormgeven, tijdens een missie-visie dag, van hun ideale school. Ook wordt de leerlingenraad bevraagt m.b.t. de 
schoolontwikkeling, daarnaast hebben de kinderen van groep 5 t/m 8  de vierjaarlijkse schoolvragenlijst ingevuld. 
De ouders zijn, de vorige schoolplan-periode, betrokken geweest door het vormgeven, tijdens een ouderavond in het 
kader van het missie-visie traject, van hun ideale school. Daarnaast zijn de ouders betrokken middels de MR en de 
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Ouderraad, maar ook door de jaarlijkse ouderklankbordgroep-bijeenkomsten Tevens hebben ouders de vierjaarlijkse 
schoolvragenlijst ingevuld. 
Alle gegevens uit bovenstaande contacten  hebben geleid tot de conclusies die mede ons beleid voor de komende vier 
jaar bepalen. De MR heeft met dit beleid ingestemd. 
 
Verwijzingen 
Omdat we het schoolplan als een werkzaam en levend document binnen onze schoolorganisatie willen zien, is 
gekozen voor een compacte vorm. 
In dit schoolplan wordt regelmatig verwezen naar documenten, protocollen en regelingen die op onze school te 
vinden zijn. 
Dit zijn: 

- strategisch beleidsplan mijnplein; www.mijnplein.nl 
- beleidsdocument kwaliteitszorg mijnplein 
- bundel bestuursbesluiten mijnplein 
- groepsmap 
- map leerlingenzorg 
- ondersteuningsplan SWV PO2305: www.2305po.nl/Downloads/tabid/5092/Default.aspx 
- schoolprofiel Passend Onderwijs:www.basisschoolesmoreit.nl 
- wettekst schoolplan 

 
Indeling van dit schoolplan 
De indeling van ons schoolplan 2015-2019 is afgestemd op beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze 
schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de focus voor onze kwaliteitszorg (zie hoofdstuk 4). Dit betekent, 
dat wij deze beleidsterreinen: beschrijven, periodiek (laten) beoordelen en borgen of verbeteren.  
De onderscheiden beleidsterreinen komen (deels) overeen met de kwaliteitsaspecten die de Inspectie van het 
Onderwijs onderscheidt in haar toezichtskader. 
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1.  Onze school 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KBS Esmoreit 
Wispelweg 15, 8105 AA Luttenberg   0572-301623   esmoreit@mijnplein.nl 

www.basisschoolesmoreit.nl          @kbsEsmoreit 
 
Onze school ressorteert onder de stichting mijnplein. 
mijnplein is een stichting voor katholiek, protestant-christelijk en algemeen bijzonder onderwijs in de regio Salland. De 
stichting kent: 

 20 scholen voor basisonderwijs 

 1 school voor speciaal basisonderwijs 

 1 school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs 
Op 1 oktober 2014 bezochten 4055 leerlingen onze scholen. Het aantal personeelsleden lag rond de 420 en mijnplein 
had ongeveer 285 FTE. Voor de meest actuele informatie over de kengetallen van onze stichting verwijzen wij u naar 
het jaarverslag wat u aantreft op onze website. Daar waar het gaat om omgevingskenmerken, leerlingenaantallen en 
prognoses dan is de website www.scholenopdekaart.nl de beste bron. 
 
De scholen hebben naast een verschillende religieuze identiteit ook verschillende onderwijsconcepten. Zo kent 
mijnplein BAS-scholen (Bouwen aan de Adaptieve School), VierKeerWijzerscholen (meervoudige intelligentie / Howard 
Gardner), een Daltonschool en een school met Kernconcepten. De stichting streeft diversiteit na in het 
onderwijskundig aanbod. 
 
De stichting stelt zich tot doel om onderwijs te geven en bij te dragen aan een doorgaande ontwikkelingslijn van 
kinderen van 0 – 20 jaar in Salland. Daarmee is het doelgroep breder dan alleen de leeftijdscategorie van het 
basisonderwijs en geeft het m.n. ruimte om ook in de voorschoolse periode activiteiten te ontplooien. 
 
De stichting wil haar doel bereiken door: 

 scholen op te richten en/of in stand te houden 

 samen te werken, oprichten, overnemen of besturen van en met andere partners in de regio die ook dit doel 
na streven 

 alle middelen te benutten die aan het bereiken van het doel kunnen bijdragen 
 
Voor meer informatie over de grondslag, uitgangspunten en doelstellingen van de stichting mijnplein verwijzen wij 
naar de statuten. 
 
De stichting mijnplein is voortgekomen uit de Stichting Katholiek Onderwijs Salland, opgericht op 31-12-1996. Deze 
naam werd door de komst van de protestants-christelijke scholen op 28-06-2004 gewijzigd in Stichting Christelijk 
Onderwijs Salland. Op 1 januari 2012 werd de huidige naam ‘mijnplein’ ingevoerd. 
 
Het Strategisch Beleidsplan zegt over ons het volgende: 
 
Missie: ons naambordje 
Vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid en een open christelijke / katholieke sociaal bewogen identiteit, 
willen we waarde(n)volle verbindingen leggen tussen onze scholen en partners, om samen te werken aan de 
doorgaande ontwikkeling van kinderen. Juist als bijzonder onderwijs ontlenen wij ons bestaansrecht aan de wezenlijke 
bijdrage die we kunnen leveren aan opvoeding en onderwijs. In een tijd die gekenmerkt wordt door individualisering, 
zakelijkheid en ontzuiling is de roep naar inspiratie en zingeving luider dan ooit. 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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We willen mede het antwoord zijn op het dilemma dat in ons tijdsgewricht voelbaar is: voortschrijdende individualiteit 
en tegelijkertijd een heftig zoeken naar een “wij-gevoel”. Het gedeeltelijk loslaten van kerkelijke en maatschappelijke 
contexten, maar tegelijkertijd een verlangen naar morele duiding en gemeenschappelijke waarden. In ons werk en in 
onze organisatie zoeken wij de balans tussen individu en gemeenschap. 
Wij voegen waarde toe aan het onderwijs. mijnplein kan niet gemist worden! 
 
Visie: onze ankers 
• We handelen vanuit een maatschappelijke opdracht 
• We handelen vanuit een professionele, pedagogische opdracht 
• We handelen vanuit een ideële, levensbeschouwelijke opdracht 
In dit strategische beleidsplan worden (met deze drie ankers) de strategische opties voor de komende jaren 
geformuleerd. Het zou in onze visie merkwaardig zijn als we met dit strategische beleidsplan een andere weg zouden 
inslaan. Onze broncode, ons DNA profiel, is daarmee stevig verankerd en geeft houvast bij de zaken die ons te doen 
staan en de beslissingen die we nemen. Bij onze bedrijfsfilosofie hoort dat wij sterk sturen op de cultuur in de 
organisatie. We werken meer vanuit morele principes dan vanuit beleidsdocumenten en regels. Leidende principes 
waaruit we bewust of onbewust leven en handelen. Alles wat we tegenkomen leggen we langs die meetlat. Dat maakt 
onze organisatie bijzonder en eigenzinnig. Dat was zo als SCOS en dat blijft zo als mijnplein. 
 
Leidende principes: onze huisstijl 
mijnplein is een waarde georiënteerde organisatie. We werken en sturen vanuit waarde(n)volle principes. 
We kiezen zoveel mogelijk voor eenvoud. 
Eenvoudige oplossingen gaan boven ingewikkelde. Vaak wordt in oplossingen en documenten de complexiteit 
gezocht. Veel woorden verdoezelen dan de kern waar het om gaat. Bij keuzes, afspraken, interne en externe 
communicatie laten we ons leiden door eenvoud. 
We zijn samen verantwoordelijk. 
Eigenaarschap is een kernbegrip in onze organisatie. Gebruik je eigen gezonde verstand en verschuil je niet achter 
regels (of het ontbreken van die regels). Geef leiding (aan kinderen, collega’s) zoals je zelf aangestuurd zou willen 
worden. 
Collectieve solidariteit en schoolbelang gaan samen. 
We houden deze paradox in stand. Er zal telkens een goed evenwicht gezocht worden tussen schoolbelang en het 
belang van de gehele organisatie. Die twee staan soms op gespannen voet met elkaar. Door het erkennen van 
verschillende belangen kan gezocht worden naar een goede afweging. 
We werken met ziel en zakelijkheid. 
We werken vanuit professionaliteit met een menselijke maat. We werken vanuit aandacht, betrokkenheid en 
compassie én met een sluitende jaarrekening. Een weg daarbij is het benoemen en onderscheiden van 
inhoud en relatie. 
Steun om te groeien, ruimte om te vliegen. 
Leiding aan mensen geven dient gericht te zijn op het stimuleren van persoonlijke groei. Dat leidt vroeg of laat tot 
groei van je organisatie. Een onmisbaar hulpmiddel daarbij is het geven van vertrouwen en ruimte. Bij mijnplein ligt de 
nadruk niet op controle en controlesystemen. Vrijheid waar dat kan, nabijheid waar het nodig is. 
Ouders als partners in opvoeding en onderwijs. 
Wij zien ouders niet als klanten en consumenten, maar als waardevolle partners in opvoeding en onderwijs aan hun 
kinderen. In een goede wederkerige relatie willen we de juiste aanpak en benadering van de kinderen zoeken en 
afstemmen met hun ouders. 
 
Kbs Esmoreit 
Op onze school wordt onderwijs gegeven aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.  
De groepsverdeling voor het schooljaar 2015-2016 is als volgt: 
Groep 1  22 kinderen (instroom 12) 
Groep 2   18 kinderen  
Groep 3  26 kinderen 
Groep 4  20 kinderen 
Groep 5  27 kinderen  
Groep 6a 18 kinderen 
Groep 6b 21 kinderen 
Groep 7  29 kinderen 
groep 8  33 kinderen 
totaal  214 kinderen 
De groepen zijn ingedeeld volgens het leerstofjaarklassensysteem.   
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De groepen zijn homogene groepen. I.v.m. de schoolorganisatie worden - indien nodig - ook combinatiegroepen 
samengesteld. Daarbij hanteren we het protocol ‘Het plaatsen van leerlingen in groepen’. Daarin wordt o.a. gekeken 
hoe we de combinatiegroepen en de grootte van de groepen kunnen verdelen. 
 
1.1. Kenmerken team 
Het is voor de kwaliteit van de school van belang, dat de werknemers niet alleen beschikken over lesgevende 
capaciteiten. Op onze school wordt veel waarde gehecht aan pedagogische tact van de werknemers en hun 
professionele instelling, aan een juiste beroepshouding.  
Ons personeel: 
 handelt overeenkomstig de missie en de visie van de school; 
 voelt zich collegiaal medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en elkaar; 
 heeft oog voor kinderen en probeert het verschil te maken voor de kinderen; 
 is pedagogisch tactvol; 
 profileert zich als deskundig, gemotiveerd en betrokken; 
 heeft hoge verwachtingen van elkaar;  
 is ontwikkelingsgericht en veranderingsbereid; 
 wordt aangestuurd door een bevlogen en deskundige leiding; 
 is trots op onze organisatie. 
 
Het team bestaat uit 20 mensen:  
14 leerkrachten ( 12 vrouwen, 2 mannen, waarvan 1 WPO-student ), 2 leerkrachten die zijn gedetacheerd vanuit de 
stichting Vierslagleren en de adjunct- directeur en directeur ( vrouw-man ), 1 schoolschoonmaakster en 1 
administratieve medewerkster. 

Specifieke specialismen team 
Er zijn twee interne begeleiders: Ze werken in deeltijd, coördineren de interne begeleiding, waarbij de een 
verantwoordelijk is voor de onderbouw en de ander voor de bovenbouw( samen 3 dagen ) en hebben geen 
eindverantwoording voor een groep.  

Een leerkracht draagt zorg voor de ICT. Hiervoor is hij een middag per week ambulant. 
Een leerkracht is ‘Opleider in School’. Zij coördineert en begeleidt de stagiaires. Hiervoor is zij een ochtend om de 
week ambulant. 
Een leerkracht is Coördinator ‘bieb in de school’. Zij coördineert de bieb, boekpromotie en  
leesbevorderingsactiviteiten in de school. Zij is hiervoor een ochtend om de week ambulant. 
 
Aantal teamleden per 01-08-2015 

 Directie OP OOP 

Ouder dan 50 jaar 1 2 2 

Tussen 40 en 50 jaar  1 2  

Tussen 30 en 40 jaar  0 6  

Tussen 20 en 30 jaar  0 6  

Jonger dan 20 jaar 0 0  

Totaal  2 16 2 

Bij de teamleden tussen 20 en 30 zijn ook de twee collega’s van stichting Vierslagleren meegeteld. 
 
Het ziekteverzuim in 2014 was met 2,9% lager dan het mijnplein gemiddelde van 4,09%. 
Het landelijk gemiddelde lag in 2014 op ± 6 %. Het verzuim is niet werk gerelateerd. 
 
1.2. Kenmerken leerlingen 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen het fijn vinden om op onze school te zijn, omdat aan hun basisbehoeften (een 
veilige omgeving, autonomie, competentie en relaties) wordt voldaan; 
De kinderen zijn trots op onze school en gaan met plezier naar hun school. 
De leerlingenaantallen verspreid over de verschillende wegingscategorieën: 
Op 01 oktober 2014 was het totale leerlingaantal 220 leerlingen. Meer dan 95% had geen weging. 
 
De leerling-populatie van onze school kent globaal de volgende kenmerken: 
 voornamelijk autochtone, blanke kinderen 
 wonend in een gebied met een sterke sociale context 
 relatief grote invloed van het plaatselijke dialect. 
 veel kinderen met matig zelfvertrouwen 
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 achterstand t.a.v. de woordenschat  
 ouders zijn met name werkzaam in handel en industrie, relatief veel ouders zijn werkzaam in de agrarische sector 
 1 leerling met een arrangement  

 
Voor ons onderwijs betekent dat, dat wij specifiek gericht moeten zijn op: 
 Een veilig schoolklimaat, waarin kinderen zich veilig voelen en weten. ( veiligheid en relatie )  
 het versterken van het zelfvertrouwen ( competentie ) 
 het versterken van de eigen verantwoordelijkheid voor het eigen leren ( autonomie ) 
 taalontwikkeling, m.n. begrijpend en studerend lezen en woordenschat. Dit verbinden met de zaakvakken middels 

het onderwijsmodel Vierkeerwijzer (beleving) 
 

1.3. Kenmerken ouders en omgeving  
De ouderpopulatie van onze school kent globaal de volgende kenmerken: 
 Het merendeel van de ouders heeft een MBO opleiding afgerond.  
 De ouders vormen een doorsnee van de gemiddelde Nederlandse beroepsbevolking. De landelijke trend dat beide 

ouders geheel dan wel gedeeltelijk aan het arbeidsproces deelnemen, is ook hier merkbaar. 
 Veel ouders zijn betrokken bij school. Dit blijkt m.n. uit het grote aantal ouders dat actief is met diverse hand en 

span diensten en in diverse commissies. 
 Door een klein aantal ouders wordt de godsdienstige identiteit praktiserend beleefd. Er zijn steeds meer ouders bij 

wie die godsdienstige identiteit een beperkte tot geen rol speelt. 
 Een klein groepje ouders geeft aan het nog steeds moeilijk te vinden naar school te komen; ze ervaren daar - naar 

eigen zeggen - een hoge drempel.  
 Esmoreit is de enige school in Luttenberg. De school staat midden in het dorp. 
 De school biedt buiten schooltijd accommodatie voor diverse activiteiten (speelplek, type- en computerles aan 

kinderen, lessen op muziekinstrumenten, koorgroep, oranjemarkt, feest van de buurt). 
 
Voor ons onderwijs betekent dat, dat wij specifiek gericht moeten zijn op: 
 Een goede tussenschoolse opvang (TSO). 
 Een goede aansluiting met de voor- en naschoolse opvang (BSO). 
 Actief laagdrempelig beleid. De directie is zichtbaar in en buiten de school, zij maken ook actief contact met 

ouders. Zij laten ouders ervaren dat zij er toe doen.  
 Een algemeen bijzonder neutrale profilering in plaats van een expliciete Katholieke profilering. De school is 

toegankelijk (herkenbaar) voor zowel ouders met een Katholieke geloofsovertuiging als voor ouders die een 
andere of geen geloofsovertuiging hebben.  

 
1.4. Prognoses: interne en externe ontwikkelingen  
Externe ontwikkelingen (m.b.t. school, leerlingen en/of personeel) 
1. Een verdere toename van de verscheidenheid aan samenlevingsvormen. 
2. Een meer multiculturele samenleving. 
3. Een steeds nauwere samenwerking met  KDV/PSZ/BSO en daarmee de ontwikkeling naar een Brede school in 

Luttenberg.  
4. Nauwere samenwerking tussen opleidingsinstituten en de stagescholen. (opleidingsschool) 
5. Krimp in leerlingaantal.  
6. Hogere eisen van de maatschappij. 
7. Tekort aan mannelijke leerkrachten. 
8. Parttime banen, bijna geen volledige banen meer binnen het onderwijs. 
9. Passend onderwijs. 
 
De punten 1, 2, 3, 4, ziet de school meer als kans dan als bedreiging. We zullen er vanuit onze missie en visie op 
inspelen. 
De punten  5, 6, 7, 8 ziet de school meer als een bedreiging dan als kans. We zullen er alles aan doen om de eventuele 
nadelige invloed op ons onderwijzen en leren zo klein mogelijk te houden. 
Punt 9 wordt hier apart vermeld, daar de school dit punt zowel als kans als bedreiging ziet. De school zal de 
ontwikkeling en regelgeving nauwgezet volgen en er adequaat op inspelen 
 
Interne ontwikkelingen (m.b.t. school, leerlingen en/of personeel)  
1. De school is in het schooljaar 2011 – 2012 gestart met de ontwikkeling naar een Vierkeerwijzer-school.  

( www.vierkeerwijzer.nl) 
Vierkeerwijzer is een organisatiemodel voor adaptief onderwijs. Het model maakt gebruik van de theorie van 
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professor H. Gardner rond meervoudige intelligentie. 
Het model werkt met 4 stappen (vierkeerwijzer): 
De V van vragen:  
Wat willen we de kinderen a.d.h.v. een bepaald thema leren. Welke vragen zijn er rondom dat thema. 
De I van Ik:    
Wat weet ik ( leerling) al? en Wat zou ik ( leerling ) willen weten? 
De E van experimenteren en ervaren:  
Binnen de thema’s wordt er ruimte gegeven voor de talenten van de kinderen m.b.v. meervoudige intelligentie 
De R van Resultaat en Reflectie:  
elk thema eindigt met het meten van het resultaat. Zijn de vragen beantwoord, weten we wat we wilden weten? 
Hoe heb ik gewerkt? Wat kan/ga ik de volgende keer anders doen? 

 De onderwijspraktijk van een Vierkeerwijzer-school ziet er als volgt uit: 
 Groep 1 en 2 werken thematisch. 
 Vanaf groep 3 worden ’s ochtends de basisvaardigheden getraind en ’s middags wordt in een periode van 3 

weken thematisch gewerkt met één geschiedenis-, aardrijkskunde- of natuuronderwerp. 
Door de thema’s in volgorde op elkaar af te stemmen ontstaat een samenhangend geheel. Binnen de thema’s 
worden drie belangrijke interventies gehanteerd: 

 De groepsgerichte leerkrachtles. 
De leraar is er voor het vonkje, voor de samenhang, voor de intermenselijke relaties, voor de persoonlijk 
diepgang van ieder kind. Minimaal eenmaal per week geeft de leerkracht zijn of haar themales: Vertelt het 
verhaal, nodigt een deskundige uit, organiseert een excursie, houdt een kringgesprek, benut zijn digitale 
schoolbord, verhaalt zijn belevenissen, geeft instructie, enz. 

 Keuzemomenten. 
Gedurende een aantal momenten per week hebben de kinderen de 
gelegenheid om op hun eigen manier en vanuit hun eigen talenten 
(intelligenties) het thema verder  te verkennen, te onderzoeken en te 
ervaren.  

 De rijke leeromgeving. 
Als we écht adaptief willen zijn, tegemoet willen komen aan de verschillen 
tussen kinderen, talenten willen benutten, dan kunnen wij niet volstaan met 
een leesboek, een werkboekje en een computerprogramma. We willen de 
inrichting en de soorten materialen die de onderbouw heeft doortrekken 
naar boven! Bijvoorbeeld werk- en ontdekhoeken of een zandtafel in groep 
8! 

In de voorgaande jaren ( 2012-2015) zijn de drie wereldoriëntatievakken  
(aardrijkskunde, natuur en geschiedenis) omgebouwd naar dit onderwijsmodel. 
Daarnaast is in 2014-2015 ook de leerlijn ‘Leren presenteren’ ingevoerd. Aan het 
begin van het schooljaar 2015-2016 zal de school haar certificering krijgen en mag zij zich officieel een 
Vierkeerwijzer-school noemen. 

In het schooljaar 2015-2016 wordt gestart met de leerlijn ‘Ik leer zo’. Met deze leerlijn leren wij kinderen en laten 
wij hen ervaren, hoe zij het beste aantekeningen kunnen maken, zowel van teksten als van de leerkrachtgebonden 
lessen. (aanleren van begrijpend lees- en studievaardigheden) 

2. Het team is in de tweede helft van het schooljaar 2014-2015 gestart met het traject Pedagogische Tact. Dit traject 
wordt in het schooljaar 2015-2016 voorgezet en afgerond. Dit traject volgen we in samenwerking met de St. 
Antoniusschool uit Mariënheem en de KPZ uit Zwolle. Het traject wordt begeleid vanuit het NIVOZ. Pedagogische 
Tact houdt in het kort het volgende in: Op het goede moment het juiste doen, ook in de ogen van de leerling. 
Leerkrachten leren achter het gedrag van de leerling te kijken door het standpunt van de leerling in te nemen. 
Hierbij wordt uitgegaan van de drie basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie. Daarbij hebben, tijd, 
ruimte, criteria,  een duidelijke rol bij de regie die de leerkracht neemt. De leerkracht houdt de regie door duidelijk 
te zijn, bijvoorbeeld door aan te geven hoeveel tijd de kinderen krijgen (tijd), waar zij mogen werken en wat ze 
moeten doen (ruimte)  en wat de eisen zijn waar het werk aan dient te voldoen (criteria). 
 

3. Het schoolplein wordt in het schooljaar 2015 -2016 gerenoveerd en opnieuw ingericht. Een werkgroep bestaande 
uit enkele leerkrachten ( onderbouw en bovenbouw ), ouders uit Ouderraad en MR en de directie coördineren het 
geheel. 
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4. De komende jaren blijft de school werken met de kwaliteitskaarten van Cees Bos. 
In 2017 zal school de sociale veiligheid vragenlijsten afnemen bij ouders, leerlingen en leerkrachten. 
In 2019 zal wederom de schoolvragenlijsten worden ingevuld door ouders, leerlingen groep 5-8 en het team. 
Per schooljaar zullen van te voren vastgestelde kaarten middels een quickscan aan de orde komen. Daar waar 
nodig ( matige tot onvoldoende score ) zal een schooldiagnose worden uitgevoerd.  
 

5. Voor de komende vier schooljaren verwacht de school een daling van het leerlingaantal. 
Deze verwachting is gebaseerd op de gemeentelijke cijfers en het aantal kinderen op BSO en PSZ. 

 
1.5. Missie en Visie 
Alle mijnplein scholen gaan uit van de volgende gemeenschappelijke missie: 
Wij geven, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, onderwijs met hoofd, hart en handen, vanuit onze 
kernwaarden en gemeenschappelijke uitgangspunten. Wij doen dat vanuit een katholieke en protestants-christelijke 
identiteit. Wij richten ons met name op kinderen tussen 4 en 12 jaar. 
Het motto van onze stichting is: samen lerend onderweg. 
Het aspect ‘samen lerend onderweg’ wordt op onze school op de volgende wijze zichtbaar: 
 
 Leerlingen: 

 Samenwerkend leren, tijdens instructie en zelfstandig werk momenten 
 Presenteren; leerlingen presenteren aan elkaar het door hen gemaakte / geleerde werk. 
 Diverse vormen van lezen: Tutorlezen, maatjeslezen en aan elkaar voorlezen 
 Kinderen die elkaar helpen en instrueren tijdens het zelfstandig werken. 
 Groepsdoorbrekende werkvormen van samenwerken: groep 8 helpt groep 1 

 Leerkrachten: 
 Professionele Leergemeenschap (PLG): Traject waarin scholen samen optrekken in hun verbetertraject en 

leren van elkaar. Halen en brengen van kennis en werkwijzen. 
 Maatjesleren bij de leerkrachten, onderlinge klassenbezoeken in het kader van Vierkeerwijzer en 

Pedagogische Tact 
 Deelname aan de studiedagen van mijnplein en SWV 2305PO (EPOS) 

 
Bovenstaande willen wij realiseren binnen ons onderwijs in de klas, op school met collega’s onderling en op mijnplein 
niveau tussen de scholen. 
Binnen bovenstaande gemeenschappelijke visie van de mijnplein bepalen de individuele scholen hun eigen visie, 
missie. 
 
Aan de hand van een missie/visie traject o.l.v. de AVS zijn in overleg met team, MR en directie de visie en missie van 
onze school in 2011 bepaald en vastgelegd. De afgelopen schoolplan-periode (2011-2015) is de school volop in 
ontwikkeling geweest om deze missie en visie vorm en inhoud te geven.  
Voor de periode 2015-2019 hebben wij de bewuste keuze gemaakt om door te gaan met de toen ingezette 
schoolontwikkeling. Zoals de subtitel van dit schoolplan al aangeeft: ‘We houden koers’. 
Wij hebben onze missie / visie als volgt geformuleerd: 
 

Missie: ( Ons doel; onze passie; wat willen wij met ons onderwijs bereiken?) 
Wij willen op Esmoreit een inspirerende leef- en leeromgeving zijn, waar we ieder kind de kans bieden zich optimaal 
te ontwikkelen door: 
 een beroep te doen op de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen; 
 een beroep te doen op de behoefte aan ontwikkeling van kinderen; 
 een beroep te doen op de behoefte aan communicatie van kinderen; 
 een interactief onderwijsaanbod en kennis op niveau aan te bieden;  
 talentontwikkeling van kinderen te stimuleren; 
 de kansen van kinderen te zien; 
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Kernwaarden: 
Om tot die inspirerende  leef- en leeromgeving te komen baseren wij ons op de onderstaande kernwaarden: 

 
 
 
Veiligheid: 
Op school is er een klimaat waarin kinderen zichzelf durven en kunnen zijn, 
waarin rekening met elkaar wordt gehouden en naar elkaar wordt 
geluisterd. Een voorspelbare omgeving waarin kinderen zichzelf kunnen 
zijn en zich kunnen ontwikkelen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zelfvertrouwen:              
Een kind ervaart/leert waar zijn/haar talenten liggen, is daar trots 
op, durft voor zichzelf te  kiezen en ervaart daardoor een groeiend 
zelfvertrouwen 
 
 
 
 

 
 
 
Verantwoordelijkheid:  
Leerkrachten, kinderen en ouders voelen zich medeverantwoordelijk en 
zijn medeverantwoordelijk voor de sfeer, het leren, de ontwikkeling van 
school en de kinderen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kennis / leren:                  
Als school stimuleren en begeleiden wij, aansluitend bij hun niveau, de 
kinderen bij het opdoen van kennis en het leren van vaardigheden. 
Daarbij dagen wij kinderen uit om hun  
talent te ontdekken 

  
  
 
 
Visie: (Hoe wij willen werken en met welke uitgangspunten) 
Wij willen, samen met ouders, zorgen voor een veilige en rijke leeromgeving voor de kinderen op onze school. Deze 
rijke leeromgeving willen wij realiseren door functioneel gebruik van het gebouw, gericht op de diverse 
ontwikkelingsgebieden, met inzet van verschillende werkvormen en interne en externe kennis. 
Onze uitgangspunten hierbij zijn: 
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Uitgangspunten: 
Het kind: 
 Ieder kind is waardevol en uniek in karakter en mogelijkheden. 
 Zowel de ontwikkeling als het welbevinden van ieder kind wordt door ons gevolgd. 
 Kinderen die extra zorg nodig hebben, bieden wij zorg op maat. 
 Kinderen ervaren door groepsdoorbrekende activiteiten, dat zij samen met anderen en van elkaar leren en dat zij 

een actieve bijdrage leveren aan ons schoolklimaat. 
 Door eenduidigheid in de schoolstructuur, instructie, zelfstandige leerhouding, coöperatief werken en feedback 

wordt de betrokkenheid van de kinderen bij hun eigen leren verbeterd. Dit maakt de kinderen eigenaar van hun 
eigen leerproces 

 
Het team: 
 De leerkrachten zijn betrokken bij ieder kind en bij elkaar. 
 De leerkrachten reflecteren, in onderling vertrouwen en met wederzijds respect, op ons onderwijs en de 

schoolontwikkeling. 
 De leerkrachten blijven zich, zowel individueel als op teamniveau, ontwikkelen en bijscholen. 
 
De ouders: 
 De ouders zijn onze partners. 
 In een goede tweezijdige relatie zorgen we voor een goede leeromgeving en opvoeding van de kinderen.  
 O.a. via de Medezeggenschapsraad hebben ouders invloed op het beleid van onze school. 
 
Het gebouw: 
 Het gebouw is karakteristiek. 
 Het gebouw heeft een functioneel leerplein met ICT- en werkplekken. 
 In het gebouw is één lokaal ingericht als bibliotheek in de school. 
 In het gebouw is één lokaal ingericht als stille werk- en expositieruimte. 
 
Werkvormen: 
 De gehanteerde werkvormen zijn gericht op de behoeftes en interesses van kinderen; 
 Er is een zichtbare doorgaande lijn in de gehanteerde werkvormen. 
 De werkvormen werken inspirerend en uitdagend voor kinderen. 
 Er is planmatig aandacht voor presentaties, projecten en groepsdoorbrekend werken. 
 Er wordt zowel binnen als buiten het gebouw geleerd, beleefd en gewerkt. 

 
Interne / externe kennis: 
 Kinderen en leerkrachten maken gebruik van elkaars talenten 
 De ervaringsdeskundigheid van ouders wordt ingezet bij zowel begeleidingstrajecten als presentaties aan de 

kinderen (externe deskundige in de klas) 
 De IB-er is coach van de leerkrachten  
 Deskundigen van buiten de school worden waar mogelijk ingezet 
 Het team werkt continue aan de eigen professionalisering 
 
Methodes en materialen. 
 Eigentijdse methodes en materialen die goede differentiatiemogelijkheden bieden en de fantasie en creativiteit 

van de kinderen stimuleren. 
 
1.6 Slogan en kernwaarden 

Esmoreit, waar talent zichtbaar is.  
Vier jaar geleden hebben wij bewust voor deze slogan gekozen. Deze slogan is nog steeds actueel en krachtig!  
Met deze slogan stellen wij ons tot doel om op een actieve wijze (ontluikend) talent zichtbaar te maken. Talent dat 
aanwezig is bij kinderen, leerkrachten en ouders. 
Onze slogan wordt ondersteund door onze vier Kernwaarden:  
 Veiligheid 
 Zelfvertrouwen 
 Verantwoordelijkheid 
 Kennis/leren 
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1.7 De gedroomde school 
Wij hebben streefbeelden van waar wij als school naar toe willen. Over vier jaar willen wij de onderstaande zaken 
hebben gerealiseerd: 

 Een school waarbij het werken met Meervoudige Intelligentie en 
talenten van kinderen volledig is geïntegreerd in het onderwijs, 
zowel bij de zaakvakken als bij begrijpend en studerend lezen, 
kortom een VierkeerWijzer-school.  

 VierkeerWijzer en coöperatief leren zijn een wezenlijk en niet 
meer weg te denken onderdeel van ons onderwijs. 

 Een school waar leerkrachten met Pedagogische Tact (tijd, 
ruimte en criteria) lesgeven en kinderen begeleiden.  

 Een school waar rekening wordt gehouden met eenieders 
behoefte inzake relatie, autonomie en competentie. 

 Een school waar kinderen zichtbaar (mede)eigenaar zijn van hun 
leerproces en hun manier van werken en leren. 

 Een school waar de kinderen per leerjaar in een rapportfolio hun 
ontwikkeling laten zien. Een map dat na 8 jaar een mooi naslagwerk voor het kind is.  

 Een school waar ICT een vast onderdeel is van het leren en werken van en door kinderen 
 Een school waar de talenten van kinderen, leerkrachten en ouders zichtbaar zijn in de dagelijkse onderwijspraktijk 

en in het schoolgebouw. 
 Een brede school waar middels een doorgaande lijn kinderen van 2 ½ tot 12 jaar worden begeleid. 
 Een brede school die intensief samenwerkt met de voor- en buitenschoolse opvang. 
 Een school met een stabiel leerlingaantal van rond de 200 leerlingen. 
 
1.8 Identiteit 
Onze stichting heeft, zoals beschreven in artikel 3 van de statuten, haar wortels in de joods-christelijke westerse 
traditie. Onze inspiratie komt daar vandaan. Wij willen met elkaar werken aan een hoopvolle toekomst voor onze 
kinderen en we doen dat door hun sociale, verstandelijke en creatieve ontwikkeling te bevorderen. Onze scholen 
staan open voor alle kinderen, mits de ouders de uitgangspunten, waarden en de (godsdienstige) identiteit 
onderschrijven of respecteren. 
Onze scholen geven het onderwijs vorm en inhoud vanuit de eigen christelijke achtergrond en uitgangspunten. 
Katholieke scholen geven daar een katholieke invulling aan, protestantse scholen doen dat op een protestantse wijze 
maar in beide gevallen zo dat ouders en leerlingen zich erin zullen herkennen. 
Van al het personeel verwachten wij dat zij de uitgangspunten van de stichting onderschrijven en deze loyaal zullen 
uitdragen. In schoolplan en schoolgids laat de school zien hoe zij de levensbeschouwelijke identiteit uitwerkt. 
Het college van bestuur heeft o.a. tot taak om erop toe te zien dat de statuten worden nageleefd en dat de 
doelstelling en grondslag van de stichting worden bewaakt op onze scholen. 
 
Over identiteit zegt ons strategisch beleidsplan het volgende: 
mijnplein heeft een ideële, levensbeschouwelijke opdracht. 
We hebben als bijzonder onderwijs een bijzondere taak. De school wordt steeds meer een plaats waar kinderen zich 
oriënteren op de maatschappij, op de wereld. Naast het opvoedingsprimaat van de ouders, heeft de school een 
belangrijke rol bij het ontwikkelen van een mens- en wereldbeeld. Als bijzonder onderwijs hebben wij een bijzondere 
opdracht: de wereld beter achterlaten dan we die aangetroffen hebben! 
 
mijnplein heeft bijzondere scholen 
We zijn een bijzondere stichting. Van huis uit zijn onze scholen katholiek of protestants christelijk. mijnplein heeft 
bestaansrecht vanuit een christelijke levensovertuiging. Tegelijkertijd moeten we constateren dat de beleving van de 
levensbeschouwelijke identiteit sterk verandert bij kinderen, ouders en ook leerkrachten. Scholen mogen duidelijker 
dan nu, uitstralen wat de visie, missie en identiteit van de school is. Niet alleen middels schoolgids en schoolplan, 
maar ook bij het binnenkomen van de school dient dat duidelijk zichtbaar te zijn. Wat maakt de school bijzonder? 
De school heeft een eigen verhaal dat gedragen wordt door het personeel. Daarbij hoort ook een mening over de 
levensbeschouwelijke visie van de school. Als bijzonder onderwijs hebben wij de ambitie om een betere wereld achter 
te laten. Vanuit levensbeschouwelijk / pedagogisch perspectief willen we kinderen uitdagen om tot verdieping te 
komen. Leerkrachten moeten de competentie hebben om in verwondering naast kinderen te kunnen staan. Creatief, 
scheppend, samen met de kinderen een nieuwe wereld opbouwen. Aandacht en verbondenheid zijn kernbegrippen 
die herkenbaar moeten zijn op alle scholen en in het handelen van mijnplein als geheel. 
 
 



                                                             schoolplan KBS Esmoreit  2015 – 2019                                                      14 

In het Strategisch Beleidsplan, met als einddatum het jaar 2018, zijn daarbij de volgende doelstellingen geformuleerd: 

 scholen hebben zich uitgesproken over hoe de school bekend wil staan: katholiek, christelijk, oecumenisch of 
algemeen bijzonder; 

 de school heeft de (levensbeschouwelijke) identiteit herkenbaar omschreven en gevisualiseerd; 

 iedere school heeft een levensbeschouwelijk activiteitenplan waarin duidelijk wordt gemaakt hoe de 
identiteit van de school vorm en inhoud krijgt; 

 alle scholen hebben een duidelijke en vastgelegde plaats gegeven aan vieringen binnen de school, als 
uitingsvorm van gemeenschap zijn; 

 alle scholen hebben een duidelijke en vastgelegde plaats gegeven aan solidariteit en meeleven met 
ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld door acties en projecten; 

 alle scholen hebben een programma om kinderen in contact te brengen met andere levensovertuigingen, 
groeperingen en minderheden. 

 er is een algemeen bijzondere school binnen mijnplein met een vernieuwend onderwijsmodel. 
 
Esmoreit 
Onze school werkt vanuit een katholieke  grondslag. 
Wij hebben onze wortels in een traditionele katholieke gemeenschap. Zonder onze achtergrond te verloochenen 
willen wij vanuit onze eigen verantwoordelijkheid zoeken naar antwoorden op de vraagstukken van vandaag en 
morgen. Vanuit onze grondslag staat het onderwijsaanbod op de scholen open voor kinderen met of zonder 
godsdienstige achtergrond, mits de ouders de uitgangspunten, waarden en de levensbeschouwelijke identiteit van de 
school respecteren en akkoord gaan met het gegeven, dat er niet getornd kan worden aan de grondslag van de school. 
Verder stemmen ouders in met het gegeven, dat hun kind aan het godsdienstonderwijs en de godsdienstige vieringen 
in schoolverband deelneemt. 
Bij aanmelding en/of  inschrijving van het kind wordt bovenstaande tekst, staat op het aanmeldingsformulier, aan 
ouders kenbaar gemaakt te worden. Ouders gaan, middels ondertekening, akkoord.  
 
Wij voelen ons met name verwant aan de plaatselijke kerkelijke gemeenschap in ons dorp. Wij werken meer vanuit 
een gelovig perspectief dan vanuit een kerkelijk - institutioneel en hiërarchisch perspectief. 
 
Wij willen werken vanuit idealisme ‘wat je doet, doet ertoe’ en optimisme (het maakt verschil dat jij er bent). 
Op onze school maken wij onze godsdienstige identiteit waar op de volgende wijze: 
 kinderen, ouders, studenten en leerkrachten van alle geloven en levensovertuigingen zijn welkom op onze school. 
 Op verschillende momenten in de week zijn er bezinningsmomenten in elke groep; hierin staat een gebed, een 

gedicht, een gedachte, een lied of een gebeurtenis centraal. 
 Kerkelijke feestdagen (niet alleen Christelijke), afhankelijk of dit tot de belevingswereld van de kinderen behoort, 

worden besproken en eventueel gevierd met de kinderen. 
 We vertellen de kinderen de verhalen rond de Christelijke ( Katholieke) kerkelijke feestdagen. 
 We houden vieringen: o.a. Kerstviering en witte Donderdagviering. 
 De school stelt zich hulpvaardig op bij het voorbereiden en verzorgen van de projecten m.b.t. de Eerste Heilige 

Communie en het Heilig Vormsel. Tevens stelt de school zich hulpvaardig op bij het voorbereiden van andere 
vieringen. 

 Koppeling van thema’s uit de methode ‘Trefwoord’ aan Bijbelverhalen. In deze lessen zijn de eigen ervaringen en 
inbreng van de kinderen belangrijk. De kinderen worden in de lessen gestimuleerd tot kritisch denken, waardoor 
ze een eigen geloofsbeleving kunnen ontwikkelen. 

 We brengen kinderen normen en waarden bij. Maatschappelijke ontwikkelingen, bijv. n.a.v. het Jeugdjournaal, 
worden met en door de kinderen besproken. 

 We staan kritisch stil bij vragen naar zin en betekenis van wat het 
leven ons biedt (vreugde, verdriet, lijden, dood) en proberen het 
een plaats te geven. 

 Kinderen maken kennis met wereldgodsdiensten. 
 Elk schooljaar besteden wij aandacht aan een goed doel. Een goed 

doel waarbij er altijd een link                             wordt gezocht met de 
beleving van de kinderen en de beleving van de gemeenschap 
waarin de school zich bevindt. 

 
Brede identiteit 
Onze identiteit is uiteraard breder dan alleen de godsdienstige 
identiteit, maar kan er niet los van gezien worden. Ons onderwijs aan 
onze kinderen wordt gegeven vanuit Christelijke waarden en normen. 
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Wij willen de kinderen mede opvoeden tot verantwoordelijke, kritische en mondige burgers die hun plaats in de 
maatschappij kunnen innemen en daar een bijdrage aan willen leveren. 
Uiteraard is er een nauwe samenhang met de domeinen Burgerschap en Integratie, kennismaken met de pluriforme 
samenleving en geestelijke stromingen. Wij gaan tijdens de lessen vanuit Trefwoord en de  Geschiedenis en 
Aardrijkskunde thema’s concreet in op de hierboven genoemde thema’s. Ook de onderwerpen die via het dagelijks 
nieuws (o.a. jeugdjournaal, de krant)  binnen komen, kunnen aanleiding zijn om invulling te geven aan burgerschap, 
integratie, de pluriforme samenleving en geestelijke stromingen. 
De denominatie van de school is de komende jaren onderwerp van bezinning. We zullen nader gaan bepalen welke 
activiteiten wij willen behouden en op welke wijze wij de kinderen willen inleiden in de pluriforme samenleving. 
 
 
 
 

2. Het onderwijs op onze school 
2.1 Doelen en uitgangspunten van het onderwijs 
De doelstellingen en uitgangspunten van het onderwijs op scholen van mijnplein zijn vastgelegd in de volgende 
documenten: 
 de statuten van de stichting mijnplein 
 het strategisch beleid van mijnplein 
 de ondersteuningsplannen van de verschillende samenwerkingsverbanden waarbinnen mijnplein participeert 
 het beleid, zoals dat is opgenomen in de bundel bestuursbesluiten 
 de schoolplannen en ondersteuningsprofielen van de scholen 
 de wet op het primair onderwijs 
Voor de eerste twee doelstellingen verwijzen wij u naar de hoofdstuk 1 en hoofdstuk 1.8.  
De ondersteuningsplannen zijn te vinden op de diverse websites van de samenwerkingsverbanden. Daar waar 
noodzakelijk wordt in dit schoolplan verwezen naar onderdelen uit de bundel bestuursbesluiten. 
 
De wet op het primair onderwijs stelt de volgende doelen en uitgangspunten voor elke school in het primair 
onderwijs: 
 het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen 

doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. 
 het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen 

van creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke 
vaardigheden. 

 gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving, 
 is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en 
 is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en 

culturen van leeftijdgenoten. 
 ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, is het onderwijs gericht op individuele begeleiding 

die is afgestemd op de behoeften van de leerling. 
 

Verder schrijft de wet voor: 
 het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar een schoolondersteuningsprofiel vast 
 de scholen gebruiken een leerling- en onderwijsvolgsysteem waaruit de vorderingen in de kennis en vaardigheden 

blijken op het niveau van de leerling, de groep en de school. Het leerling- en onderwijsvolgsysteem bevat toetsen 
die kennis en vaardigheden van de leerling meten op de terreinen zoals genoemd bij II. 

 de toetsen, bedoeld in het zesde lid, voldoen aan het kwaliteitsoordeel van een door onze minister aangewezen 
onafhankelijke commissie betreffende inhoudelijke validiteit, betrouwbaarheid en deugdelijke normering. Bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften omtrent het leerling- en onderwijsvolgsysteem 
en de daaraan verbonden toetsen worden vastgesteld. 

 de scholen voorzien in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van leerlingen die extra ondersteuning 
behoeven en omtrent leerlingen die onderwijs volgen 

 het onderwijs wordt zodanig ingericht dat: 

 de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende schooljaren de school kunnen doorlopen; 

 de leerlingen in 8 schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs ontvangen, met dien verstande dat de 
leerlingen in de eerste 4 schooljaren ten minste 3520 uren onderwijs en in de laatste 4 schooljaren ten 
minste 3760 uren onderwijs ontvangen, en aan de leerlingen in de laatste 6 schooljaren ten hoogste 7 weken 
van het schooljaar 4 dagen per week onderwijs wordt gegeven, die evenwichtig zijn verdeeld over het 
schooljaar, bij een schoolweek van in beginsel niet minder dan 5 dagen onderwijs, en de 
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onderwijsactiviteiten evenwichtig over de dag worden verdeeld, tenzij afwijking van deze verdeling van 
belang is in verband met activiteiten in het kader van het voorkomen en bestrijden van 
onderwijsachterstanden. 

 het onderwijs wordt zodanig ingericht dat leerlingen die in verband met ziekte thuis verblijven dan wel zijn 
opgenomen in een ziekenhuis, op adequate wijze voldoende onderwijs kunnen genieten. 

 het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt besteed aan 
het bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de beheersing van de Nederlandse taal, waarin ook door 
middel van vroegschoolse educatie kan worden voorzien. 

 het bevoegd gezag rapporteert met inachtneming van het leerling- en onderwijsvolgsysteem over de vorderingen 
van de leerlingen aan hun ouders. 

 
Samengevat vallen de volgende zaken op: 
 Een ononderbroken ontwikkeling 
 Brede vorming en kennis 
 Een pluriforme samenleving waarin actief burgerschap wordt verwacht 
 Aandacht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 
 Een leerlingvolgsysteem met valide toetsen 
 8 jaar en 7520 uur 
 Evenwichtige verdeling van de activiteiten 
 Onderwijs aan zieke kinderen 
 Bestrijding van achterstand bv. via VVE 
 
Scholen van mijnplein richten het onderwijs zodanig in dat aan deze wettelijke doelen wordt voldaan. Daarbij houden 
zij rekening met een leerstofaanbod dat voldoet aan de kerndoelen en de referentieniveaus. 
(zie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vakken-en-kerndoelen-basisonderwijs)  
(zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-referentieniveaus-
nederlandse-taal-en-rekenen.html)  
 
Ons onderwijs heeft de volgende kenmerken: 
 motiveren voor de leertaak: daar waar relevant aansluiten bij de leef- en belevingswereld van de leerlingen 
 dialogisch onderwijzen: leerlingen laten meedenken en meedoen (interactie) 
 gericht op samen leren van en met elkaar 
 zorgen voor afwisselende werkvormen (variatie) 
 stimuleren van eigen initiatief en creativiteit: leerlingen (geleid) zelf zaken laten ontdekken 
 begeleiding van de zelfstandigheid en de motivatie: zelf kiezen, zelf sturen gekoppeld aan taakbewustheid 

(kinderen laten werken naar vermogen) 
 een plezierig pedagogisch klimaat waarin kernwoorden als afspraken, acceptatie, respect, discipline, stimuleren 

en uitdagen van belang zijn. 
 
We streven ernaar om het onderwijs zo effectief mogelijk te laten verlopen. Kernpunten zijn:  
 de leertijd wordt effectief besteed  
 het leren van de leerlingen staat centraal  
 de leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en laten dat merken 
 leerlingen die dat nodig hebben krijgen extra aandacht  
 er wordt gewerkt met het BHV-model (basisstof, herhalingsstof, verrijkingsstof) 
 leerkrachten zorgen voor een ordelijk en gestructureerd klimaat dat geschikt is voor leren en onderwijzen 
 de vooruitgang van de leerlingen wordt systematisch geëvalueerd (CITO-LVS) 
 de communicatie (interactie) tussen de leerkracht en de leerlingen en de leerlingen onderling verloopt geordend  
 het belang van de (bege)leidende en sturende rol van de leerkracht wordt onderkend. 
 
Op elke school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. De methodes worden bij de 
hoofdvakken integraal gebruikt door de leerkrachten. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van 
methode-onafhankelijke en methode gebonden toetsen. Ten aanzien van leerstofaanbod hebben we de volgende 
afspraken opgesteld:  
 de methodes die wij gebruiken (zie overzicht hoofdstuk 2.2) voldoen aan de kerndoelen. 
 het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn en komt tegemoet aan relevante verschillen.  
 het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 de school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap.  
 het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT en in aandacht voor intercultureel onderwijs. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vakken-en-kerndoelen-basisonderwijs
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-referentieniveaus-nederlandse-taal-en-rekenen.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-referentieniveaus-nederlandse-taal-en-rekenen.html
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Op elke school wordt gewerkt aan kennis, vaardigheden en houding. 
Het onderwijs omvat (waar mogelijk in samenhang): 
 zintuiglijke en lichamelijke oefening; Nederlandse taal; rekenen en wiskunde; Engelse taal;  
 de kennisgebieden: aardrijkskunde, geschiedenis, de natuur, waaronder biologie, maatschappelijke 

verhoudingen, waaronder staatsinrichting, geestelijke stromingen. 
 expressie activiteiten (waarbij aandacht wordt besteed aan: de bevordering van het taalgebruik, tekenen, muziek, 

handvaardigheid, spel en beweging). 
 bevordering van sociale redzaamheid. waaronder gedrag in het verkeer; 
 bevordering van gezond gedrag. 
Daarbij ligt de nadruk (ook in tijd) op de instrumentele vaardigheden: taal, lezen en rekenen. 
Voor bovenstaande onderwijsactiviteiten geldt dat deze gegeven worden volgens vaste methodieken en methoden 
die voldoen aan de kerndoelen, zoals die landelijk door het ministerie zijn vastgesteld. Deze kerndoelen geven een 
beschrijving van kwaliteiten van leerlingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden. 
 
Binnen bovenstaande gemeenschappelijke mijnplein onderwijsdoelen en uitgangspunten heeft onze school het 
volgende onderwijskundige concept: 
 De school werkt handelingsgericht. Dit houdt in dat we uitgaan van de onderwijsbehoeften van de kinderen en dat 

de ouders ervaringsdeskundig zijn. 
 De resultaten van het CITO-LVS, worden twee keer per schooljaar ( midden en eind ) door de Intern Begeleider en 

de directie besproken. Tevens worden, na elk toetsmoment, de resultaten doorgesproken door Intern Begeleider 
en groepsleerkracht. De bevindingen worden dan gekoppeld aan de resultaten van de methodegebonden toetsen, 
presentaties en observaties. 

 De school is een VierkeerWijzer-school. 

 Wij gaan uit van de theorie omtrent meervoudige intelligentie 

 Wij geven betekenisvol thematisch onderwijs 

 Wij trainen en geven kinderen kans om te beleven 
 ICT is een vast en niet meer weg te denken onderdeel van ons onderwijs. 
 
Evaluatie: 
 DE  CITO-LVS resultaten ( eind schooljaar 2014-2015 ) liggen voor de groepen 3 t/m 6 op het gewenste niveau; De 

groepsgemiddelden zijn  gelijk of hoger aan een II-score. Meer dan 50% van de kinderen heeft een I of II score bij  
Begrijpend Lezen, rekenen en wiskunde , woordenschat. DMT scoort 40% een I of II score.  

 Groep 7 en 8 zitten met hun groepsgemiddelde rond een III score. Rond de 33% scoort een I of II score bij 
Begrijpend Lezen, rekenen en wiskunde , woordenschat en DMT.    

 HGW is onze standaard. Bij kinderen met extra zorg worden zowel kind als ouders als gesprekspartner gezien. In 
goed overleg wordt een handelingsplan opgesteld. 

 Leerkrachten houden steeds meer rekening met de verschillen tussen kinderen. Zij gaan steeds meer uit van de 
theorie van H. Gardner. Er is meer oog in variatie m.b.t. mogelijkheden om vast te stellen wat kinderen hebben 
geleerd. ( toets, presentatie, mindmap,…) 

 
Verbeterpunten: 
 De scores worden na analyse door IB en directie door de IB-ers met de groepsleerkrachten besproken en doelen 

worden gesteld en vastgelegd. Leerkrachten nemen met de groepsoverdracht aan het eind van het schooljaar ook 
de scores van de groep en de verwachting voor het komend schooljaar door. De doelen voor het nieuwe 
schooljaar worden dan vastgesteld. Streven van school is dat alle groepen minimaal een II score als 
groepsgemiddelde hebben bij alle vakgebieden. (50 % of meer van de kinderen scoort een I of II score) 

 
2.2 leerstofaanbod en toetsinstrumenten 

 vakgebied gebruikte methode Jaar 
aanschaf 

Gepland 
jaar ver-
vanging 

Toetsinstrumenten 

1.  zintuiglijke oefening PRAVOO, Schatkist 
als 
naslag/ideeënboek 

2015 2024 PRAVOO 

2.  lichamelijke oefening PRAVOO 2015 2024 PRAVOO 

3.  spel en beweging methode ‘Bewegen 
samen regelen’ 

2015 
2007 

 
2017 

PRAVOO, toetskaarten en 
observaties  

4.  Nederlandse taal Schatkist (naslag 
ideeënboek 

2007 
2007 

2017 
2017 

-Methode gebonden  
CITO LVS: 
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Taal Actief (Versie 3) -taal voor kleuters 
-taalschaal 
-spelling 
-ww.spelling 

5.  aanvankelijk lezen Veilig leren lezen 2008 2018 -Methodegebonden  
-DMT 
-AVI 
-dyslexieprotocol 

6.  technisch lezen Timboektoe 
Leesboeken 
literatuur 

2013 2021 AVI,DMT 

7.  begrijpend / studerend 
lezen 

Kidsweek 
Blits 
Ik leer zo 
(vierkeerwijzer) 

2011 
2014 
2015 

2019 
 
2023 

Methodegebonden 
toetsen 

8.  rekenen en wiskunde De Wereld in 
Getallen 

2014 2022 -Methodegebonden 
CITO LVS; 
-rekenen voor kleuters 
-rekenen en wiskunde 

9.  Engelse taal Take it Easy 2014 2022 Methodegebonden 
toetsen 

10.  aardrijkskunde Thema’s 
VierkeerWijzer 

2013 2021 toetsen, presentaties 

11.  geschiedenis Thema’s 
VierkeerWijzer 

2012 2021 toetsen, presentaties 

12.  natuurkunde (biologie) Thema’s 
VierkeerWijzer 

2014 2021 toetsen, presentaties 

13.  maatschappelijke 
verhoudingen 

    

14.  tekenen Creatief Anders 
(Vierkeerwijzer) 

2014   

15.  muziek Moet je Doen 
Muzieknetwerk 
Salland 

2002 
2014 

  

16.  handvaardigheid Creatief Anders 
(Vierkeerwijzer) 

2014   

17.  drama School vol theater 2015   

18.  sociale redzaamheid.  Beter omgaan met 
jezelf en met de 
ander 

   

19.  verkeer Op Voeten en Fietsen 
JeugdVerkeersKrant 

   

20.  gezond gedrag     

21.  sociaal / emotionele 
vorming 

Beter omgaan met 
jezelf en met de 
ander 
situatiekaarten  

 
 
 
2015 

 Sociogram 
VISEON ( LVS )  
 
ontwikkeld door 
stageleergroep 

22.  multicultureel onderwijs Trefwoord 
Vierkeerwijzer 
(aardrijkskunde) 

2008 2016  

23.  catechese Trefwoord    

24.  techniek Maak ’t maar 
Techniek binnen 
VierkeerWijzer 

2010 2018  

25.  Actief burgerschap  Verweven in andere 
vakken W.O. middels 
Vierkeerwijzer 

  Overzicht in ‘gouden’ map 
vierkeerwijzer 
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Wij volgen in algemene zin de lijn van bovenstaande methoden. Waar op deelaspecten afgeweken wordt van deze 
methoden of indien niet alle opgenomen leerstof wordt behandeld, staat dit per jaargroep aangegeven in de 
groepsmap.  
 
Evaluatie: 
 De nieuwe methoden, Kidsweek, Take it easy, Timboektoe, De wereld in getallen en Blits, die in de vorige 

schoolplan-periode zijn aangeschaft voldoen aan de verwachtingen. Zij zijn helder, doelgericht en dagen de 
kinderen goed op niveau uit. Daarnaast bieden zij de leerkracht een goede ondersteuning. 

 Muziek heeft een impuls gekregen middels het project ‘Leerorkest muzieknetwerk Salland’. 
 
Verbeterpunten: 
 Het Gouds Ontwikkelsysteem voor Kleuters ( GOVK) is verouderd en wordt in augustus 2015 vervangen door het 

kleutervolgsysteem van PRAVOO. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Peuterspeelzaal ‘De Eekhoorntjes’. 
Hiermee wordt een doorgaande lijn gerealiseerd van peuterspeelzaal en basisschool. 

 Het leerorkest wordt in het schooljaar 2015-2016 aangevuld met de pilot leerlijnen muziek. Een project waarin 
muzieknetwerk Salland, de KPZ en school samenwerken. 

 
2.3 Leertijd 
Visie en afspraken: 
Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor 
het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we ze voldoende 
leertijd geven om zich het leerstofaanbod eigen te maken. In principe trachten we zo alle leerlingen in acht jaar de 
einddoelen basisonderwijs te laten halen. Onze afspraken zijn: 
 Leerkrachten bereiden zich schriftelijk voor: programma en tijd(en)  
 Leerkrachten zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd) 
 Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland   
 Leerkrachten hanteren heldere roosters  
 Leerkrachten plannen extra tijd voor taal (gelet op de behoeften van onze populatie)  
 Leerkrachten variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften    
 
Op onze school is de beschikbare leertijd als volgt over de groepen verdeeld: 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag totaal 

groep 1 3,25 5,5 3,75 5,5 3,25 21,25 

groep 2-4 5,5 5,5 3,75 5,5 3,25 23,50 

groep 5-8 5,5 5,5 3,75 5,5 5,5 25,75 

Minimaal aantal uren onderbouw ( groep 1t/m4 ):       3520;   uren op Esmoreit:   3604,50 
Minimaal aantal uren bovenbouw ( groep 5 t/m 8 ):     3760;   uren op Esmoreit:   4034,00 
Verplicht aantal uren over 8 schooljaren:                        7520;   uren op Esmoreit:   7638,50 
 
We hebben er bewust voor gekozen de kinderen in groep 1 vrij te geven op maandag- en vrijdagmiddag. Gezien hun 
jonge leeftijd kunnen zij zich zo op een prettige wijze het schoolritme eigen maken.  
Groep 2 gaat maandagmiddag wel naar school, deze middag staat dan de taal- en rekenontwikkeling centraal. 
In totaal hebben de kinderen meer onderwijsuren dan het landelijk minimum. Die extra uren vinden wij belangrijk 
gezien de behoefte van de leerling-populatie m.n. bij de vakgebieden taal. 
 
Evaluatie: 
 De afspraken m.b.t leertijd worden in het schooljaar voorafgaand aan een nieuw schoolplan geëvalueerd door 

team en directie. Leertijd is ook een onderdeel dat door de inspectie van het onderwijs wordt beoordeeld. 
 School heeft in de afgelopen schoolplanperiode 2011-2015 het continurooster wel besproken maar zag nog geen 

aanleiding om dat al in te voeren. 
 

Verbeterpunten: 
 School zal zich in de komende periode, 2015-2019, wederom oriënteren op het continurooster voor alle groepen. 

Dit in combinatie met de ontwikkeling van de brede school en de oriëntatie naar de aansluiting van  sport- en 
hobbyfaciliteiten op de schooltijden. 
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2.4 ICT 
ICT is een vast en niet meer weg te denken onderdeel van ons huidige onderwijs. 
Het vormt een haast onuitputtelijke informatiebron voor leerkrachten en kinderen. 
Kinderen maken gebruik van vaste computers, laptops en tablets. Deze laatste 
worden voornamelijk gebruikt als opzoek- en oefenmiddel.  
In groep 8 bestaat voor de kinderen de mogelijkheid om hun eigen smartphone 
mee te nemen ( bring your own device). 
 
ICT vraagt van school wel een goede begeleiding van kinderen hoe zij om kunnen 
gaan met de informatie en hoe zij deze informatie kunnen checken. Ook in de 
communicatie is ICT niet meer weg te denken. 
 
 
Bij ons ICT-onderwijs hanteren wij de volgende uitgangspunten: 
 ICT wordt ingezet bij de gekozen methodische leerlijnen met het oog op het verbeteren van het leerrendement. 
 ICT wordt ingezet voor meer onderwijs op maat. We kiezen daarbij voor differentiatie waarbij rekening wordt 

gehouden met minder begaafden maar eveneens met hoger begaafden. 
 ICT moet waar mogelijk winst opleveren voor de leerkrachten. Winst in termen van meer leerkrachttijd om 

zwakkere kinderen te kunnen  begeleiden, maar ook in termen van leerkrachtondersteuning. D.w.z. dat ICT 
informatie oplevert om kinderen beter te kunnen begeleiden. 

 ICT biedt kinderen goede opzoek mogelijkheden en ook een grote variatie aan oefenstof.  
 Leerkrachten begeleiden de kinderen in het werken met ICT, sociale media e.d. 
 Keuze voor software die de leerkracht ondersteunt in de uitvoering van taken. Als kinderen met behulp van ICT 

bepaalde leerroutes volgen, moet een leerkracht de mogelijkheid hebben om naderhand de ontwikkeling / 
vorderingen van de leerling te kunnen volgen en kan aansluitend daarop actie worden ondernomen.  

 M.b.t. internetgebruik gaan we uit van een positief gebruik door de kinderen. Samen met de kinderen bespreken 
wij  hun internet gebruik en stellen wij afspraken vast. Wij willen de kinderen een attitude bijbrengen in zorgvuldig, 
verantwoord en kritisch gebruik van het internet.  

 
De communicatie met externen verloopt steeds meer middels de schoolsite. Hierop staat relevante informatie o.a. de 
schoolgids, schoolplan, en jaarkalender. Ook de tweets van school staan op de site. 
De nieuwsbrieven worden digitaal verspreid via de schoolsite. De leerkrachten maken in hun contact met ouders 
gebruik van klassenmail. 
De komende jaren zal de teamcommunicatie ( agenda, notulen, verslagen etc ) meer en meer via sharepoint gaan. 
School heeft zich, qua hardware, al ingericht voor de Office 365 omgeving. 

 
De ICT-er op school is Niek Nikamp. 
Hij is verantwoordelijk voor de hardware, het onderhoud en de contacten met de leverancier.  Daarnaast verzorgt hij 
de schoolsite en oriënteert hij zich op nieuwe software.  
Contactgegevens: ICT@basisschoolesmoreit.nl    
Voor verdere informatie: zie bijlage 4 
 
Evaluatie: 
 Het werken met ICT heeft een vaste plaats in ons dagelijks onderwijs gekregen. 
 Het vernieuwde draadloze netwerk voorziet in de behoefte aan steeds meer draadloze apparatuur en de 

ontwikkeling richting office 365. 
 
Verbeterpunten: 
 Kinderen werken met ICT. In de komende periode ( 2015-2019 ) komt ook ‘leren programmeren’ op het 

lesprogramma. 
 
2.5 pedagogisch klimaat 
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten 
van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, 
wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: 
zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. 
 
 

mailto:ICT@basisschoolesmoreit.nl
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Onze leerkrachten hebben (onder meer) een vormende opvoedende) taak: ze: hun leerlingen op te voeden tot goede 
burgers. Leerkrachten creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en 
gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel waarde aan een 
positieve en motiverende leraar, een begeleider die ervoor zorgt, dat 
de leerlingen het werk zelfstandig (samen met anderen) kunnen 
doen. Daarbij hanteren we duidelijke afspraken:    
 De leerkrachten gaan positief en belangstellend met de leerlingen 

om 
 De leerkrachten hanteren de afgesproken regels en afspraken  
 De leerkrachten zorgen voor een ordelijke klas  
 De leerkrachten zorgen voor een functionele en uitdagende 

leeromgeving  
 De leerkrachten zorgen voor interactie met en tussen de 

leerlingen 
 De leerkrachten bieden de leerlingen structuur  
 De leerkrachten zorgen voor veiligheid  
 De leerkrachten laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken  
 
Om de leerkrachten meer en betere handvatten te geven voor de pedagogische taak wordt de teamscholing 
Pedagogische Tact gevolgd.  Zie hoofdstuk 1.4 Prognoses en externe ontwikkelingen. 
Pedagogische Tact houdt in dat een leerkracht op het goede moment het juiste doet, óók in de ogen van de leerling. 
Een kind heeft vertrouwen nodig van zijn omgeving om zelfvertrouwen te ontwikkelen. Een leerling heeft vertrouwen 
nodig van zijn leraar om vanuit zelfvertrouwen aan het werk te gaan. 
Voor meer informatie over Pedagogische tact: www. Nivoz.nl 
 
Evaluatie: 
 Het werken aan de hand van de afspraken komt ter sprake tijdens de officiële klasbezoeken door de directie, 

maar ook tijdens de dagelijks onderwijspraktijk. 
 De bevindingen kunnen, indien daar aanleiding voor is, tijdens de functioneringsgesprekken aan de orde komen. 

Dan worden daar ook verbeterdoelen over afgesproken.   
 
Verbeterpunten: 
 De verbeterplannen worden zowel middels een voortgangsgesprek als tijdens het functioneringsgesprek 

besproken door directie en betrokken leerkracht. 
 Leerkrachten bewaren hun verbeterplannen in hun bekwaamheidsdossier. 
 
2.6 didactisch handelen 
Op onze school geven de leerkrachten op een effectieve wijze gestalte aan adaptief onderwijs. We geven onderwijs op 
maat, en daarom differentiëren we bij de instructie (directe instructie) en de verwerking (zowel naar inhoud als naar 
tempo). Omdat we veel waarde hechten aan de zelfstandigheid van de leerlingen, laten we leerlingen waar mogelijk 
samenwerken. Onze afspraken (zie kwaliteitskaart) zijn:  
 De leerkrachten geven ondersteuning en hulp  
 De leerkrachten laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren   
 De leerkrachten zorgen voor stofdifferentiatie  
 De leerkrachten zorgen voor tempodifferentiatie 
 Lessen zijn goed opgebouwd 
 De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus 
 De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus 
 De leerkrachten geven les volgens het model Directe Instructie  
 De leerkrachten zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen 
 De leerlingen werken zelfstandig samen 
 
Evaluatie: 
 Het werken aan de hand van de afspraken komt ter sprake tijdens de officiële klasbezoeken door de directie, 

maar ook tijdens de dagelijks onderwijspraktijk. 
 De bevindingen kunnen, indien daar aanleiding voor is, tijdens de functioneringsgesprekken aan de orde komen. 

Dan worden daar ook verbeterdoelen over afgesproken.   
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Verbeterpunten: 
 De verbeterplannen worden zowel middels een voortgangsgesprek als tijdens het functioneringsgesprek 

besproken door directie en betrokken leerkracht. 
 Leerkrachten bewaren hun verbeterplannen in hun bekwaamheidsdossier. 
 
2.7 Zorg en begeleiding  
Elke school van mijnplein participeert binnen een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs  (SWV PO). Onze school 
neemt deel binnen het SWV PO2305. 
Het Samenwerkingsverband kent een ondersteuningsplan, waarin de basiszorg voor alle scholen is vastgelegd en 
waarin de ondersteuningsstructuur, waar onze school gebruik van kan maken, wordt toegelicht. Het 
ondersteuningsplan treft u aan de op de website van het samenwerkingsverband, waar ook andere relevante 
documenten te vinden zijn. 
Het SWV PO 2305 kent 7 deelregio’s. Onze school bevindt zich in de deelregio Salland, een deelregio welke wordt 
aangestuurd vanuit het Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland (EPOS). Voor de deelregio is een deelregioplan 
opgesteld, waarin de uitwerking van het ondersteuningsplan is opgenomen. U treft dit deelregioplan aan op de 
website van EPOS http://www.epos-salland.nl  
 
Elke school kent een eigen ondersteuningsprofiel. In het Ondersteuningsprofiel is opgenomen op welke wijze: 
 de school de basiszorg, zoals afgesproken in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband, vorm geeft; 
 welke specifieke vormen van zorg de school nog extra kan bieden naast de basiszorg. 
 
Het Ondersteuningsprofiel van onze school kunt u vinden op de site van onze school en als bijlage bij dit schoolplan. 
 
Visie en afspraken 
Onze school besteedt veel aandacht aan de leerlingenzorg. Om goed zicht te krijgen op (zorg)-leerlingen gebruikt de 
school methodegebonden toetsen, CITO-toetsen, AVI-toetsen, Viseon (LVS sociale ontwikkeling)  en de GOVK  
(m.i.v. 2016 wordt dit vervangen door PRAVOO). De Citoscores zijn indicatief: Ook aan andere aspecten van het kind 
besteden we aandacht. De zorg richt zich op het verbeteren van de leer- en sociale prestaties. Hierbij heeft het 
groepsplan een ondersteunende rol. Kinderen met een IV of V-score krijgen een handelingsplan welke is opgenomen 
in  het groepsplan; ze worden zoveel mogelijk in de klas door de eigen leerkracht begeleid. Hierbij is sprake van 
adaptiviteit: instructie, tempo en verwerking worden aangepast aan wat het kind nodig heeft. In specifieke situaties  
kan hulp aan kinderen, middels RT of preteaching, worden gegeven buiten de klas.  
Samengevat:  
De school treft zo goed mogelijk voorzieningen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, waarbij er steeds 
wordt gekeken naar hetgeen het kind in deze situatie in deze klas en bij deze leerkracht(en) nodig heeft en of het 
verantwoord blijft voor het kind, de klas en de leerkracht(en). 
 
De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De Intern Begeleider coördineert de zorg en begeleiding. 
Onze afspraken zijn:  
 De leerkrachten kennen de leerlingen; 
 De leerkrachten signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben; 
 Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind; 
 Externe partners worden –indien noodzakelijk- betrokken bij de zorg voor leerlingen; 
 De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties 

en de ontwikkeling van de leerlingen; 
 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens, bepaalt de school de aard en de zorg voor zorgleerlingen; 
 De school voert de zorg planmatig uit; 
 De school gaat de effecten van de zorg na. 
 
De school heeft voorzieningen getroffen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: 
 Anderstalige leerlingen. 
 Leerlingen met leer- en gedragsmoeilijkheden. 
 Meer- en Hoogbegaafden. 
 Leerlingen met een bijzondere handicap. 
 
De zorgstructuur op onze school. 
De zorgstructuur op onze school staat beschreven in ons ondersteuningsprofiel. Dit document is op school aanwezig 
en staat op de site.  
 

http://www.epos-salland.nl/
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De school heeft als één van haar uitgangspunten ‘Kinderen die extra zorg nodig hebben, bieden wij zorg op maat’. Dit 
houdt voor ons in, dat wij kinderen die extra zorg nodig hebben, op een verantwoorde wijze en handelingsgericht 
gespecialiseerde begeleiding aanbieden. Daarbij wordt steeds gekeken wat het kind in deze situatie in deze klas en bij 
deze leerkracht(en) nodig heeft en of het verantwoord blijft voor het kind, de klas en de leerkracht(en).  
De school heeft een laag doorverwijzingpercentage, in de afgelopen 4 jaar zijn er 2 kinderen naar het SBO verwezen. 
(minder dan 1%).  
Ter controle van en het zicht houden op het proces van de leerlingbegeleiding heeft de Intern Begeleider elke 6 weken 
een groepsplangesprek met de leerkracht over de (zorg)kinderen in zijn/haar klas.  
 
Evaluatie: 
 Het beleid, de afspraken worden tweejaarlijks beoordeeld en geëvalueerd door IB-ers en directie.  

( zie  hoofdstuk 5.8; het evaluatieplan) 
 Zorg en begeleiding is tevens een onderdeel dat wordt beoordeeld door de inspectie van het onderwijs. 
 Er wordt veel tijd een aandacht besteed aan de begeleiding van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte. 
 Het werken met groepsplannen is in school geïmplementeerd. 
 
Verbeterpunten: 
 De inspanningen die de school pleegt m.b.t. het begeleiden van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte 

zichtbaarder maken 
 

2.8 sociaal-emotionele ontwikkeling (waaronder sociale veiligheid en actief burgerschap) 
algemeen 
Van het onderwijs mag verwacht worden dat het inspeelt op 
maatschappelijke veranderingen. De school dient bewust aandacht te 
hebben voor maatregelen die de sociale integratie bevorderen en 
discriminatie voorkomen. 
Omdat onze samenleving steeds individualistischer en pluriformer is 
ingesteld, wordt het des te belangrijker om bewust aandacht te 
schenken aan het samenleven met anderen, rekening houden met 
anderen en het accepteren en waarderen van verschillen tussen 
mensen (en uiteraard dus ook tussen kinderen).   
Onze school besteedt veel aandacht aan dit thema.  
Als belangrijkste basis geldt het begrip “betrokkenheid” (mede 
geïnspireerd door onze godsdienstige identiteit). Als school zijn wij 
betrokken op elkaar, leerkrachten en kinderen en ouders. Wij willen ook betrokken zijn op de wereld om ons heen.  
Daarnaast kiezen wij het woord “openheid” als basis voor onze omgang met elkaar. 
 
sociale veiligheid 
Eén van onze vier kernwaarden is veiligheid. Dit is voor ons een zeer belangrijke, zo niet dragende,  kernwaarde. 
Zonder veiligheid is er geen kans om te leren, te beleven, te creëren en te ervaren. Daarom wil onze school een veilige 
plek zijn, waar leerlingen omgaan met diversiteit. Wij willen een veilige sfeer creëren, waarbij wij openheid en respect 
in de school bevorderen. 
Wij vragen regelmatig aan leerlingen en personeel naar hun welbevinden en gevoel van veiligheid. 
Wij geven hier vorm aan door: 
 Ouder en kind gesprekken; 
 gebruik van Viseon ( LVS sociale ontwikkeling );  
 enquêtes ( WMK-sociale veiligheid ); 
 hanteren van school-/klasafspraken; 
 afspraken t.a.v. preventie; 
 ontruimingsprotocol ( BHV); 
 omgangsprotocol: ter voorkoming van pesten; 
 Klachtencommissie / Vertrouwenspersoon; 
 Schoolgids  informatie;  
 
Voor het beleid t.a.v. preventie, signaleren en actie verwijzen wij naar: 
- bundel bestuursbesluiten (document “veiligheid op school”) 
- omgangsprotocol 
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actief burgerschap en sociale integratie 
Een belangrijke doelstelling van onze school is dat we kinderen willen inleiden in de maatschappij. 
Burgerschapsvorming is het helpen vormen van wie je bent (identiteit), mogelijkheden aanreiken om te kunnen 
deelnemen aan de samenleving (participatie) en kennis verwerven van en leren omgaan met de principes van 
democratie. 
Wij onderkennen daarbij de volgende invalshoeken: 
 identiteitsvorming aan de hand van levenbeschouwing 
 d.m.v. begrippen als eerbied, verwachting, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, christelijke waarden en 

normen. 
 de school als samenleving 
 d.m.v. aandacht voor en waarderen van verschillen tussen kinderen en leerkrachten, aandacht en begrip voor 

verschillen tussen cultuur en levensbeschouwing, omgaan met conflicten en straffen, gelijke behandeling en 
solidariteit. 

 Het hanteren van regels en afspraken (meedoen aan gesprekken in de groep, nakomen van afspraken die in de 
groep gemaakt zijn, spelen er werken in gemengde groepen).  

 de school als pedagogisch normatief instituut  
 d.m.v. het bewust ontwikkelen van een normbesef bij kinderen, bespreekbaar maken en bediscussiëren van 

opvattingen en uitingen.    
 de school midden in de samenleving 
 d.m.v. contacten met maatschappelijke en culturele organisaties, kerken, musea, acties voor goede doelen    

 kennis van politieke en maatschappelijke praktijken (monarchie, dictatuur, democratie, gemeentebestuur en 
landsbestuur).  
 d.m.v. aandacht voor actuele gebeurtenissen, 5 mei, verkiezingen 

 Europees en wereldburgerschap 
 d.m.v. uitwisseling met andere scholen, culturele en derdewereld projecten, ontwikkelingswerk. 

 
Op onze school geven wij vorm aan het bovenstaande middels: 
 schoolvieringen 
 projecten, waaronder acties voor goede doelen 
 catechesemethode 
 intercultureel onderwijs 
 excursies 
 leerlingenraad  

 
Evaluatie: 
 de ouder-kindgesprekken ( vanaf groep 5) aan het begin van het schooljaar , in november, in maart en eventueel 

in juni, zijn zowel bij leerkrachten als leerlingen en ouders goed bevallen. De gesprekken hebben een goede 
diepgang en leiden tot concrete afspraken. 

 De vertrouwenspersoon van school is voor kinderen niet genoeg bekend. 
 
Verbeterpunten: 
 M.i.v. het schooljaar 2015-2016 heeft school een nieuwe vertrouwenspersoon. Deze zal zich aan het begin van 

het schooljaar in elke groep komen voorstellen en vertellen wat kinderen van haar kunnen en mogen verwachten. 
Dit zal elk schooljaar worden herhaald. Om dit te borgen komt het als vast onderdeel op de jaarplanning te staan.  

 Vanuit het onderzoek door de stageleergroep 2014-2015, zijn situatiekaarten ontwikkeld, voor elke groep een 
passende set bij de leeftijd. Met deze kaarten kan de leerkracht wekelijks met de groep voor de kinderen 
herkenbare situaties uitspelen en nabespreken. ( zie hoofdstuk 2.9 opleidingsschool ) 

 
2.9 Opleidingsschool 
Mijnplein en de Katholieke PABO Zwolle vormen sinds 2009 een samenwerkingsverband Opleiden in de School. Dit 
samenwerkingsverband is gebaseerd op de subsidieregeling Opleidingscholen. Deze regeling is te vinden op 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025839/geldigheidsdatum_04-01-2011 
 
Het partnerschap met Katholieke Pabo Zwolle kenmerkt zich door: 
 studenten worden opgeleid op de Pabo en de opleidingsschool; 
 Opleiding en school delen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een goede opleiding en voor goed 

onderwijs op de betrokken scholen. Het uitgangspunt is de integraliteit van schoolontwikkeling en opleiden; 
 de opleidingsscholen bieden een werk- en leercontext aan waar een sterk accent ligt op opleiden en onderzoek; 
 dit partnerschap biedt kansen om vorm te geven aan integraal personeelsbeleid en de schoolontwikkeling; 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0025839/geldigheidsdatum_04-01-2011
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 er kan gewerkt worden aan gezamenlijke kennisontwikkeling; directe verbinding met actuele kennis door 
samenwerking met studenten. 

Binnen dit samenwerkingsverband zijn er drie soorten scholen. Mijnplein heeft: 
 11 werkplekopleidingscholen 
 7 opleidingsscholen 
 2 aspirant academische opleidingsscholen 
 
Kbs Esmoreit is een opleidingschool omdat het o.i. in het belang van het onderwijs aan onze kinderen is, dat 
leerkrachten goed worden opgeleid en goed opgeleid blijven. De school ziet het mede opleiden van aanstaande 
collega’s dan ook als een verantwoordelijkheid.  Samen met de KPZ (PABO)  in Zwolle leiden we de nieuwe 
leerkrachten op.  Door deze samenwerking worden aanstaande leerkrachten ingevoerd in de cultuur van de school 
maar ook van het onderwijs als geheel. 
Dat betekent dat we als school mede de kwaliteit van onze nieuwe collega’s vorm geven,  maar ook dat door de 
inbreng van de studenten de zittende leerkrachten zich verder professionaliseren.  
Zo maakt het samen opleiden deel uit van onze ambitie de kwaliteit van het onderwijs steeds te verbeteren. 
Daarnaast werken we samen met de Landstede, waar studenten worden opgeleid tot onderwijsassistent. 
 
Wat betekent dit in de praktijk? 
Elk schooljaar betrekken we minimaal vier studenten van de KPZ, van elk leerjaar één. 
Tevens lopen er een aantal studenten van de Landstede stage op onze school. 
Deze studenten werken samen in de stageleergroep, die onder leiding van de Interne Coördinator Opleidingen (ICO-
er) staat.  In overleg met het team kiest de stageleergroep een onderwerp dat past bij de schoolontwikkeling en hun 
eigen ontwikkeling. 
 
De vierdejaarsstudent van de KPZ volgt een Werk-Plek-Opleiding (WPO). 
Dit betekent dat hij/zij twee dagen, als junior-collega, zelfstandig voor de groep staat en hiervoor ook 
verantwoordelijkheid draagt. De WPO-er is tevens een actieve deelnemer van de stageleergroep. 
  
De Opleider in School ( OIS-er)  bij ons is Kirsten de Jonge-Wessels. Zij is 
verantwoordelijk voor het aansturen en begeleiden van de 
stageleergroep, de mentoren en de studenten. Zij volgt voor deze 
functie de opleiding ICO aan de KPZ. 
De leerkracht van de groep waar de student stageloopt is de mentor van 
de student. Dit schooljaar gaan wederom een aantal leerkrachten de 
cursus voor mentoren volgen, zodat zij hun student nog beter kunnen 
begeleiden en beoordelen. 
  
In het schooljaar 2014-2015 was het onderwerp van de stageleergroep: 
sociaal emotionele ontwikkeling en hoe school daar aandacht aan 
besteed.  
De stageleergroep heeft hiervoor een onderzoek gehouden onder de leerlingen en de leerkrachten. Vanuit hebben zij 
aanbevelingen opgesteld voor de school en voor elke groep kaartjes met diverse situaties ontworpen. Situaties die 
passen bij de leeftijdscategorie. Met behulp van deze kaartjes kunnen kinderen en leerkracht een situatie uitspelen en 
daarna met elkaar bespreken wat een verkeerde en een goede oplossing kan zijn voor de op het kaartje geschetste 
voorbeeld. Elke keer krijgen de kinderen de vragen: Wat doe je? Hoe reageer je? 
Afgesproken is om wekelijks aandacht aan een kaartje te besteden en dat leerkrachten, evt. samen met de kinderen, 
komend schooljaar ook zelf kaartjes gaan maken.          
 
Elk schooljaar in oktober , zodra de stageleergroep van dat schooljaar bekend is, zal zij, in overleg met het team en de 
KPZ, een nieuw onderwerp kiezen. 
De stageleergroep heeft 8 bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten komt de informatie, de samenwerking, het 
groepsproces, het persoonlijk leerdoel van elke student en het plan van aanpak ter sprake. 
 
In de Opleidingengids mijnplein is deze samenwerking uitgebreid beschreven. Daarnaast treft u daar de informatie aan 
over de samenwerking met een tweetal andere partners te weten Windesheim en ROC Landstede. 
De Opleidingengids kunt u opvragen bij de directeur of de stagecoördinator van onze school. 
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Evaluatie: 
 Doordat alle leerkrachten de mentoren training hebben gevolgd worden studenten eensluidend begeleid en 

beoordeeld. 
 De opgeleide Opleider in school (OIS-er) heeft de stageleergroep gestimuleerd om de leerkrachten te bevragen, 

te bekritiseren en te waarderen. Dit heeft geleid tot een professionalisering van de leerkrachten. 
 De bijdrage van de stageleergroep zorgt ervoor dat de kwaliteit van ons onderwijs verbeterd. Studenten en 

leerkrachten komen, aangestuurd door het onderzoek van de stageleergroep, tot goede inhoudelijke gesprekken. 
  

Verbeterpunten: 
 Voorafgaand aan de stageperiode bespreekt de  OIS-er met de mentoren de stagebegeleiding. Ook na de 

stageperiode evalueert de OIS-er samen met de mentoren de begeleiding van de studenten. Hierdoor komt er 
nog meer een doorgaande lijn in de begeleiding en beoordeling van de studenten.  
 
 
 

3. Ondersteunende processen 
3.1  Bestuurlijke organisatie 
In een organisatie met de omvang van mijnplein is het voor de hand liggend dat over belangrijke thema’s centrale 
afspraken worden gemaakt en op stichtingsniveau beleid wordt afgesproken. Zeker: ons uitgangspunt blijft dat de 
school een grote beleidsruimte heeft, maar centrale regie op een aantal thema’s kan niet ontbreken. Wij streven 
ernaar om steeds de juiste balans te vinden tussen centraal en decentraal. Het bestuur stuurt daarbij op hoofdlijnen 
en geeft de kaders aan waarbinnen de scholen het eigen beleid kunnen vormgeven.  
Het stichtingsbeleid wordt vastgelegd in de bestuursbundel, waarin alle beleidsdocumenten zijn opgenomen. Deze 
bundel kent de volgende onderdelen: 

I. algemeen: statuten, bestuursreglement 
II. personeel 

III. financiën 
IV. beheerszaken 
V. onderwijs 

VI. medezeggenschap 
De procedure voor het opnemen van beleidsdocumenten in de bestuursbundel is achtereenvolgens: 
 een voorgenomen besluit genomen door het college van bestuur, soms naar aanleiding van een advies van een 

beleidsgroep; 
 bespreking hiervan in de directeurenraad. De directeurenraad heeft een adviserende rol. Het advies is in  veel 

gevallen  voorbereid in een van de beleidsgroepen, die binnen de directeurenraad zijn gevormd; 
 bespreking van het voorgenomen besluit in de GMR. Afhankelijk van de status zal hier op basis van het GMR-

reglement sprake zijn van advies- of instemmingsrecht; 
 het voorgenomen besluit wordt nogmaals voorgelegd in de directeurenraad en wordt in zijn geheel van een 

positief of negatief advies naar het college van bestuur voorzien; 
 eindbesluit door het college van bestuur en opname in de bestuursbundel. 
Voor een aantal onderdelen, welke statutair zijn vastgelegd, geldt dat ook de raad van toezicht hierover advies of 
instemming moet geven. In dat geval wordt deze stap, voorafgaand aan het eindbesluit van het college van bestuur 
opgenomen in de procedure. 
 
Het college van bestuur onderschrijft en volgt de Code Goed Bestuur, zoals die voor de sector Primair Onderwijs is 
opgesteld. Op basis van de principes uit de code is de organisatie ingericht, waarbij centraal staat dat de scheiding 
tussen bestuur en toezicht is geregeld. Voor de volledige tekst van de Code Goed Bestuur verwijzen wij naar 
https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur.pdf 
 
De koers tot 2018 is vastgelegd in het Strategisch Beleidsplan. Onze uitgangspunten en te behalen doelen zijn hierin 
vastgelegd. Jaarlijks wordt de voortgang van het beleidsplan in kaart gebracht. 
 
Het college van bestuur overlegt met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) over het gevoerde en 
voorgenomen beleid. Dit overleg wordt gedaan op basis van het GMR-statuut en het GMR-reglement.  
Op schoolniveau voert de directie het overleg met de Medezeggenschapsraad. Ook dit overleg  wordt gedaan op basis 
van het MR-reglement. Daarnaast overlegt de directie over praktische zaken met de Ouderraad van de school. De 
wijze waarop dit overleg is ingericht is aan het overleg tussen de directie en de Ouderraad. 
Over de wijze van verantwoording verwijzen wij naar hoofdstuk 4. 

https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur.pdf
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3.2  Financieel beleid 
Het uitgangspunt voor de besteding van de financiële middelen is dat die ten goede komen aan het onderwijs op de 
scholen. Er moet o.i. een herkenbare relatie zijn tussen de onderwijskundige doelen van de stichting en de school en 
de financiële middelen. 
 
De stichtingsbegroting kent twee onderdelen: 

a. het collectieve deel met daarin op genomen de bestuurlijke kosten en de kosten, die voor de gehele stichting 
zijn; 

b. de schoolbegroting. 
De schoolbegroting en de meerjaren-schoolbegroting worden jaarlijks door de directeur opgesteld en besproken met 
de MR. Met de instemming van de MR stelt het college van bestuur de begroting vervolgens vast. De begroting is 
taakstellend en vormt de richtlijn voor het financieel beleid van de school.  
De personele kosten vormen de grootste deel van de begroting en zij liggen vaak voor langere tijd vast. Uiteraard 
heeft de directeur de ruimte om binnen afgesproken marges eigen beleid te voeren. 
 
De bewaking van de begroting wordt gedaan door Onderwijsbureau Meppel (ObM). De directeur heeft kan altijd een 
actueel overzicht van de situatie bij ObM inzien. Ook het bestuur kan de voortgang van de school op financieel gebied 
volgen. 
 
Na afloop van het kalenderjaar wordt de jaarrekening op stichtingsniveau opgesteld. De financiële situatie van de 
school vormt hier een onderdeel van. Zowel de directeur als het college van bestuur geven een toelichting op de 
jaarcijfers. De externe accountant voert voor de jaarrekening de voorgeschreven controle uit. 
 
3.3.  Huisvesting 
Tot 1 januari 2015 waren de gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwbouw en de uitbreiding van schoolgebouwen 
in het primair onderwijs en voor het buitenonderhoud en de aanpassing ervan. Op 1 januari 2015 werd de wet 
gewijzigd en werd de verantwoordelijkheid en het budget voor buitenonderhoud en aanpassing overgeheveld van de 
gemeenten naar de schoolbesturen. De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor nieuwbouw. 
Deze nieuwe situatie betekent dat op bestuursniveau er een actueel zicht moet zijn m.b.t. de staat van het gebouw. 
Het college van bestuur zal dit oppakken in samenwerking met Onderwijsbureau Meppel. 
 
Op schoolniveau is de directeur verantwoordelijk voor het (klein) onderhoud van het gebouw. 
 
3.4   Personeelsbeleid 
Medewerkers bij mijnplein hebben een bestuursaanstelling: zij zijn in dienst van de stichting en werken vervolgens: 
 op een van de scholen of 
 bij het bestuurskantoor of 
 bij het Expertisecentrum Passend Onderwijs (EPOS) 
Ook kan het voorkomen dat medewerkers op basis van een detacheringsovereenkomst werkzaam zijn bij een andere 
(onderwijs-)werkgever. Mijnplein participeert ook bestuurlijk binnen de stichting Vierslagleren. Vanuit deze stichting 
wordt personeel gedetacheerd naar onze scholen. 
 
De kaders van het personeelsbeleid worden vastgesteld door het college van bestuur. Mijnplein heeft twee 
medewerkers, die zich specifiek met personeelsbeleid bezig houden: de beleidsmedewerker Personeel & Organisatie 
en de coördinator vervangingspool/invalleerkrachten. De uitvoering van het personeelsbeleid is ondergebracht bij 
Onderwijsbureau Meppel. 
 
Mijnplein volgt voor haar medewerkers de CAO Primair Onderwijs. 
 
Personeelsbeleid is, naast financiën, gebouwen en communicatie, een van de middelen om goed onderwijs te 
bereiken. Binnen het personeelsbeleid zijn er daarom verschillende beleidsterreinen, die een bijdrage moeten geven 
aan die doelstelling: 
 beleid voor de deskundigheidsbevordering van het personeel en het opbouwen van het personeels- en 

bekwaamheidsdossier 
 beleid gericht op veiligheid van leerlingen, ouders en medewerkers: ARBO, BHV 
 beleid gericht op (het voorkomen van) ziekteverzuim, de inzet van vervangers en de begeleiding van nieuw 

personeel en mobiliteit 
 beleid gericht op een goede werkverdeling: het taakbeleid, deeltijdarbeid 
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Samen vormen al deze beleidsonderdelen het Integraal Personeelsbeleid (IPB) en draagt het bij aan het afstemmen 
van de stichtings- en schooldoelstellingen op de kennis, interesses en vaardigheden van onze medewerkers. 
 
Alle functies, die er bij mijnplein zijn, zijn beschreven in het document Functiehuis. Voor elke functie zijn de inschaling, 
de functieomschrijving en de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschreven. 
 
Binnen de stichtingskaders heeft de directeur de beleidsvrijheid om eigen keuzes te maken welke zijn gerelateerd aan 
de schooldoelstellingen. Op die manier is het personeelsbeleid ondersteunend aan deze doelen. 
 
Jaarlijks voert het college van bestuur met de directeur een gesprek over de personele inzet (de formatie) voor het 
komende schooljaar. In dat gesprek wordt de personele ruimte bepaald waarover de directeur kan beschikken en 
wordt tevens gekeken naar aspecten als mobiliteit, de functies in de school, (ziekte-)verzuim en vervangingen. 
 
3.5   Interne communicatie 
Goede communicatie is een belangrijke voorwaarde om de processen in de school en binnen de stichting goed te 
laten verlopen. We kunnen bij de communicatie een onderscheid maken tussen: 
 de formele communicatie: Medezeggenschapsraad, (team-)vergaderingen, Ouderraad, werkgroepen, 

directeurenraad e.d. 
 het informele overleg: gesprekken tussendoor, een onverwacht oudergesprek e.d. 
In alle communicatie zijn we ons er van bewust dat onze communicatie professioneel en correct van toon en inhoud 
dient te zijn. Medewerkers van mijnplein zijn immers de deskundige professionals, die het werk in het belang van 
leerlingen en ouders verrichten. 
 
Op stichtingsniveau kent de interne communicatie- en vergaderstructuur de volgende onderdelen: 
 raad van toezicht 
 college van bestuur 
 directeurenraad, waaronder ook de beleids- en werkgroepen vallen 
 gemeenschappelijke medezeggenschapraad 
Daarnaast participeert mijnplein in verschillende samenwerkingsverbanden of werkt samen met diverse 
samenwerkingspartners: 
 samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs 
 samenwerking met het Voortgezet Onderwijs 
 samenwerking met de gemeenten in LEA en OOGO 
 samenwerking met kinderopvangorganisaties 
 samenwerking met de Katholieke PABO Zwolle en bestuurlijke partners 
Deze opsomming is niet volledig: daar waar nodig kunnen nieuwe overlegsituaties gestart worden. Wel zijn wij kritisch 
of het overleg ook een bijdrage levert aan onze organisatie. De communicatie met deze partners moet uiteraard weer 
intern haar plek en gevolgen hebben. 
 
Op schoolniveau bestaat de interne communicatie uit: 
 team-, bouw-, zorg-, en commissievergaderingen 
 overleg met de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad 
 directieoverleg of directeur/IB-overleg 
 overleg externe hulpverlening en IB/leerkracht ( kinderfysiotherapeut, dyslexiebegeleiding etc)  
 groepsplangesprekken tussen IB en leerkracht 
 groepsoverdrachtgesprekken (vooruit kijken: wat heeft de groep komend schooljaar nodig? Waar wordt op 

ingezet?) 
 

Bij de communicatie vinden we de volgende criteria van belang: 
 Zaken worden op de juiste plaats besproken    
 In beginsel spreekt iedereen namens zichzelf  
 we spreken met de betrokkenen en niet over hen 
 we stellen ons professioneel, betrokken en respectvol op 
 de communicatie is tijdig en zorgvuldig 
 we bereiden de communicatie goed voor en verwachten van elkaar een actieve deelname 
 Iedereen krijgt de notulen en deze worden ook digitaal bewaard. 
 we accepteren feedback en onderbouwde kritiek en geven dat ook met respect aan elkaar. Het is dan gericht op 

het waargenomen gedrag en nooit op de persoon.  
 Communicatie over kinderen is altijd gericht op de kansen en mogelijkheden voor het kind in zijn ontwikkeling 
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Communicatie kunnen we ook onderscheiden in mondelinge en schriftelijke communicatie. Op stichtingsniveau 
kennen we de volgende vormen van schriftelijke interne communicatie: 
 agenda’s en notulen van vergaderingen en bijeenkomsten 
 directiememo: de interne nieuwsbrief t.b.v. directeuren en tevens een onderdeel van de communicatie t.b.v. de 

directeurenraad 
 de nieuwsbrief voor onze medewerkers 
 het monitorverslag en het verslag van het 3-jaarlijkse teamgesprek 
 beleidsdocumenten 
 rapportages voor de raad van toezicht en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
 jaarplan en jaarverslag (stichting en school) 
Ook dit overzicht is niet uitputtend. Veel schriftelijke communicatie gaat immers ook ‘even tussendoor’ via de mail. 
Mijnplein zal intern gebruik gaan maken van Office 365. Via dit online medium kan informatie vlotter tussen personen 
en groepen worden gedeeld. Dit wordt stapsgewijs ingevoerd. 
Op schoolniveau kennen we de volgende vormen van schriftelijke interne communicatie: 
 agenda’s  en notulen van vergaderingen en bijeenkomsten 
 team-memo 
 jaarverslag, jaarplan 
Ook dit overzicht is niet uitputtend. Veel schriftelijke communicatie gaat immers ook ‘even tussendoor’ via de mail. 
School zal ook aansluiten op de ontwikkeling binnen mijnplein inzake Office 365. 
 
Evaluatie: 
 De afspraken ( doelen) worden vierjaarlijks beoordeeld door directie en het team. ( Zie hoofdstuk 5.8; het 

evaluatieplan ) 
 De agenda van vergaderingen wordt nog teveel bepaald door de directie. 
 
Verbeterpunten: 
 De agenda van de vergaderingen komen ‘in de cloud’ waardoor leerkrachten en directie deze zelf kunnen vullen.  

De uiteindelijke agenda wordt door directie opgesteld. De eigen inbreng vooraf stimuleert het eigenaarschap van 
de leerkracht en hun actieve betrokkenheid.  

 
3.6   Communicatie met ouders 
Een organisatie, die de verantwoordelijkheid heeft voor het onderwijs en de opvoeding van kinderen, hoort goed en 
open met ouders te communiceren. Ouders zien wij als partners en vanuit dat uitgangspunt hoort de communicatie, 
daar waar het gaat over het individuele kind, gelijkwaardig te zijn. De criteria voor goede communicatie, zoals die in 
3.5 zijn beschreven gelde hier onverkort. 
Ook hier is het goed om onderscheid aan te brengen in de vormen van communicatie met ouders. Dat zijn: 
 De (formele) communicatie met ouders over het individuele kind. 
 Hier gaat het dan om rapportgesprekken, 15-minutengesprekken, intake- of exitgesprekken, zorggesprekken 

e.d. Bij al deze gesprekken staat het belang van de leerling voorop en gelden de algemene regels van privacy en 
vertrouwelijkheid. Van veel van dergelijke gesprekken zal in de regel een (kort) verslag worden gemaakt wat 
ouders tekenen voor gezien of akkoord. 

 De formele communicatie met ouders over beleids- en organisatorische aangelegenheden van de school. 
 Hier gaat het in de meeste gevallen om overleg met de Medezeggenschaps- en Ouderraad. Dit overleg wordt 

dan gedaan op basis van het reglement wat hiervoor is vastgesteld. 
 Daarnaast kan er overleg zijn met: 

- de leiding en vrijwilligers, die betrokken zijn bij de Tussenschoolse Opvang 
- bestuur of leden van een aan de school verbonden stichting of vereniging (Stichting Ouderraad…..) 
- ouderklankbord-bijeenkomsten één of meerdere thema’s 
- de informatieavond 

Kenmerkend voor al deze vormen van overleg is dat nooit over een individueel kind gaat. 
 
Bij de contacten met ouders is het goed om steeds aandacht te hebben voor: 
 de school ziet er verzorgd uit 
 de school is een veilige school  
 leerkrachten (onderling) en leerlingen (onderling) gaan respectvol met elkaar om  
 de school staat altijd open - de leerkrachten zijn bereikbaar    
 ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten 
 leerkrachten stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders 
 ouders worden betrokken bij (extra) zorg 



                                                             schoolplan KBS Esmoreit  2015 – 2019                                                      30 

 ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs 
 ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind 
 leerkrachten stimuleren ouders tot onderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie     
 
Evaluatie: 
 De afspraken ( doelen) worden vierjaarlijks beoordeeld door directie en het team. ( Zie hoofdstuk 5.8; het 

evaluatieplan ) 
 Het informeren van ouders middels de digitale nieuwsbrief en twitter functioneert naar tevredenheid. We 

ervaren niet dat ouders de nieuwsbrief niet ontvangen. Op tweets wordt regelmatig door ouders op een positieve 
wijze gereageerd/ge-retweet. 

 School kan nog meer een informerende rol aannemen richting ouders inzake onderwijs en 
opvoedingsvraagstukken 

 De informatieve ouderavond, samen met de Ouderraad en MR, wordt wisselend door ouders bezocht. School is 
voornamelijk ondersteunend.  

 
Verbeterpunten: 
 Voor de  jaarlijks, door Ouderraad, MR en school,  georganiseerde informatieve ouderavond met een centraal 

thema gaat school een meer adviserende dan ondersteunende rol aannemen.  
 
3.7   Externe contacten: netwerkvorming 
Mijnplein voert op een groot aantal plekken overleg met diverse partijen. Dat vindt niet alleen plaats op 
stichtingsniveau, maar uiteraard is er op het niveau van de scholen overleg met verschillende instanties en 
betrokkenen. In het onderstaande overzicht op stichtingsniveau zijn de meest relevante contacten opgenomen.  
 
 

 Externe contacten Status Opmerkingen 

1 Gemeente Raalte, Olst-Wijhe, Deventer en 
Dalfsen: 

- Op Overeenstemming Gericht 
Overleg (OOGO) 

- Lokaal Educatieve Agenda (LEA) 

Verplicht overleg Zowel het OOGO als het LEA 
wordt geïnitieerd door de 
gemeente. 

2 Landelijke overheid: Ministerie van OCW 
en de Onderwijsinspectie 

Verplicht overleg  

3 Bestuurlijk overleg 
Samenwerkingsverbanden Passend 
Onderwijs 

Verplicht overleg In SWV PO 2305 participeert 
mijnplein in het Dagelijks 
Bestuur, in de andere 
samenwerkingsverbanden in het 
Algemeen Bestuur of de 
Algemene Ledenvergadering. 

4 Gemeente Raalte en Olst-Wijhe: Voor- en 
Vroegschoolse Educatie 

Verplicht Overleg Een gezamenlijk overleg met 
beide gemeenten, stichting De 
Mare en de partners in de 
Kinderopvang. 

5 Bestuursorganisaties in het primair 
onderwijs: PO-raad, Verus 

mijnplein is bij deze 
organisaties aangesloten 

Overleg gaat via de Algemene 
Ledenvergadering 

6 Sallandse Onderwijskamer: het bestuurlijk 
overleg primair en voortgezet onderwijs in 
Salland 

Dit overleg vindt plaats 
op basis van het 
afgesloten convenant. 

Partners zijn hier stichting De 
Mare, EPOS, Carmel College 
Salland, De Capellenborg Wijhe 
en De Ambelt. 

7 Samenwerkingsverband Opleiden in de 
School / Regeling Samenwerking 
Leerkrachtenopleidingen en scholen 

Dit overleg is op basis 
van de subsidieregeling 
Opleiden in de School 

De samenwerking is met de 
Katholieke PABO Zwolle en de 
diverse besturen, die ook 
deelnemen in de andere 
samenwerkingsverbanden 
Opleiden in de School. 
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8 Overleg met andere bestuurlijk partners in 
de regio. 

Dit overleg kent geen 
reguliere basis maar is 
op grond van 
gemeenschappelijke 
thema’s. 

Een voorbeeld is hier het 
Fredeshiemoverleg 

9 Middelbaar Beroepsonderwijs Dit is in Salland 
Landstede. 

Het raakvlak zijn hier de MBO-
studenten en de deelname in de 
Raad van Advies van Landstede. 

 
 
In het onderstaande overzicht op schoolniveau zijn de meest relevante contacten opgenomen.  

 Externe contacten Status Opmerkingen 

1 Basisscholen van mijnplein Verplicht: directie, IB-
niveau 

Ook teams hebben steeds 
frequenter contact 

2 Alle basisscholen binnen SWV 
EPOS 

Verplicht op IB-niveau  

3 Gemeente Raalte   

4 Scholen voor Voortgezet 
Onderwijs 

Overdracht groep 8-VO 
verplicht 

Vnl. met Carmel College Salland 

5 Katholieke Pabo Zwolle  Directie en Opleider in school 

6 Landstede  Opleider in school en 
leerkrachten 

7 Particuliere begeleiding( o.a. 
OBALO) 

Op basis van begeleiding 
van individuele kind 

IB- en leerkrachtniveau 

8 Inspectie Vierjaarlijks ivm basis- 
arrangement 

 

9 PSZ  ‘De Eekhoorntjes’ en  
kdv ’t Schanebroekie  ( ivm VVE ) 

 Leerkracht niveau 

10 KOOS   directieniveau 

 
 
 
 

4.  Kwaliteitsbeleid 
4.1 uitgangspunten en inrichting van kwaliteitszorg 

De wetstekst over het schoolplan beschrijft in artikel 12, 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 
onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de 
kwaliteit van het onderwijs. 
Daarmee geeft de wetgever aan dat in het schoolplan de kwaliteit van het onderwijs de centrale plaats inneemt en dat 
de school (en uiteraard ook de stichting) permanent moet werken aan het behouden en verbeteren van de kwaliteit. 
Kwaliteit in het onderwijs is een breed begrip. Het gaat dan niet alleen om leeropbrengsten, maar ook om de 
deskundigheid van personeel, de (sociale) veiligheid en het welbevinden, de leerlingenzorg, het doelmatig besteden 
van middelen enz. Kortom: als we het hebben over een onderdeel van de kwaliteit van het onderwijs dan moeten we 
dat goed definiëren welke aspecten we bedoelen en hoe we die beoordelen.  
 
Kwaliteitszorg gaat over de wijze, het systeem, waarmee we de kwaliteit in kaart brengen en beoordelen. De effecten 
van deze metingen en beoordelingen hebben effect voor beleidsterreinen als het onderwijscurriculum, 
personeelsbeleid, beleid rond leerlingenzorg, arbobeleid e.d. Kwaliteitszorg is daarmee niet vrijblijvend: het verplicht 
ons ertoe om verbeteringen aan te brengen. 
 
De uitgangspunten voor de kwaliteitszorg bij mijnplein nemen wij over uit het toezichtskader van de 
onderwijsinspectie. Dat is voor ons de minimale norm van kwaliteit. Uitgebreide informatie over dit toezichtskader 
treft u aan op http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/publicaties/2012/brochure-toezichtkader-po-
vo-2012.pdf 
(op het moment van schrijven geldt het toezichtskader 2012. De inspectie werkt aan een nieuw kader wat in de 
komende jaren zal worden ingevoerd) 

http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/publicaties/2012/brochure-toezichtkader-po-vo-2012.pdf
http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/publicaties/2012/brochure-toezichtkader-po-vo-2012.pdf
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Daarmee stellen we ook vast dat elke school van mijnplein minimaal moet voldoen aan het basisarrangement van de 
inspectie. 
Samengevat moet dit toezichtskader aan de volgende criteria (indicatoren) voldoen: 
 de school heeft inzicht in de onderwijsbehoefte van haar leerlingen 
 er zijn doelen waaraan de kwaliteit getoetst kan worden 
 de kwaliteitszorg is systematisch en cyclisch 
 kwaliteit wordt geborgd o.a. in documenten 
 de school rapporteert en verantwoordt zich aan belanghebbenden: bestuur, inspectie, ouders, e.d. 
 de kwaliteit wordt cyclisch beoordeeld door leerlingen, ouders en personeel 
De kwaliteitszorg op onze school voldoet aan de hierboven genoemde zes indicatoren van het toezichtskader. 
Deze indicatoren geven ons richting bij het vormgeven aan de zorg voor kwaliteit. 
 
De volledige kwaliteitszorg voor de scholen van mijnplein is opgenomen in de bestuursbundel 5 C Kwaliteitszorg +  
monitorgesprek  
 
 
 
In het volgende schema treft u een korte weergave aan van de verschillende onderdelen en de frequentie hiervan 
binnen een schoolplanperiode. 

 Instrument 1e jaar 2e jaar 3e jaar  4e jaar 

1 Gesprekken met 
leerkrachten – 
gesprekscyclus 

X X X X 

2 Klassenbezoeken X X X X 
3 Schoolbezoek inspectie Minimaal 1 x 

per 4 jaar 
   

4 Data leerlingvolgsysteem X X X X 
5 Monitorgesprek college van 

bestuur 
X X X X 

6 Schooldiagnose instrument 
kwaliteit WMK – kaarten op 
basis van schoolplanning 

X X X X 

7a Ouderenquête 
 

1x per vier jaar    

7b Ouderklankbord  
(peiling deelgebied) 

X X X X 

8 Leerling tevredenheids-
onderzoek  ( o.a. VISEON) 

X X X X 

9 Tevredenheidsonderzoek 
personeel 

1 x per vier jaar    

10 Teambezoeken door college 
van bestuur 

1 x per 3 jaar    

11 Scan strategisch doelen 
beleidsplan 

X X X x 

12 Risico-inventarisatie en 
evaluatie ( RI&E) 

1 x per vier jaar    

13 Monitor basiszorg SWV PO Jaarlijks op 
bestuursniveau 

   

14 Audits Opleidingsschool Jaarlijks, maar 
nog in 
ontwikkeling 

   

 
Op Esmoreit onderscheiden wij kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na (zie de afspraken bij de 
verschillende beleidsterreinen) en we zorgen ervoor, dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de afspraken 
systematisch en cyclisch (zie evaluatieplan) en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit.  
Van belang is ook, dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar, dat 
onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. 
Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. Onze 
afspraken (zie kwaliteitskaart) m.b.t. kwaliteitszorg zijn:  
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Bij ons op school zijn de volgende uitgangspunten leidend voor de wijze waarop wij vorm geven aan kwaliteitsbeleid: 
 De schoolleiding stuurt de kwaliteitszorg aan. De directie van de school speelt een cruciale rol als het gaat om de 

aansturing van kwaliteitszorg. Uiteraard is de zorg voor de (eigen) kwaliteit een zorg die bij iedere medewerker of 
betrokkene van de school hoort te liggen, maar de wijze waarop de school de kwaliteit bepaalt, bewaakt en 
bevordert is de verantwoordelijkheid van de schoolleiding. 

 De kwaliteitszorg is verbonden met de visie op leren en onderwijzen zoals geformuleerd in het schoolplan. De 
kwaliteitszorg van onze scholen richt zich op de doelen van mijnplein en de doelen van de school. Daar willen we 
voor staan en daar mogen anderen ons op aanspreken.  

 De schoolleiding zorgt voor een professionele schoolcultuur. Voor een professionele schoolcultuur is een 
professionele schoolleiding nodig, die kan beschikken over professionele medewerkers. Om de medewerkers zo 
goed mogelijk te kunnen faciliteren en begeleiden bij hun taak op school, heeft het mijnplein in de afgelopen jaren 
impulsen gegeven aan Integraal PersoneelsBeleid (IPB).  

 Bij de zorg voor kwaliteit zijn personeel, directie, leerlingen, ouders/verzorgers en bestuur betrokken. In dit 
schoolplan wordt aangegeven op welke wijze de diverse groepen hierbij betrokken worden. 

 De kwaliteitszorg kan niet los gezien worden van het toezicht van de onderwijsinspectie. Er is in ieder geval 
afstemming met het toetsingskader van de inspectie. 

 Het gaat bij de kwaliteitszorg niet alleen om het verzamelen van informatie en hanteren van instrumenten. Het 
gaat veel meer om het analyseren van de verkregen gegevens en daar een waarde oordeel aan koppelen (wanneer 
vinden wij het goed?). 

 
Bij ons op  school vinden wij dat de kwaliteit van een school in hoge mate te maken heeft met de volgende 
elementen: 
Visie: de school heeft een duidelijke onderwijsvisie en draagt die visie gezamenlijk uit, 
Competenties personeel: de school heeft gemotiveerde en betrokken leerkrachten, 
Verantwoording: de school is transparant en verantwoordt wat ze doet, 
Communicatie: de school kent een heldere overlegstructuur en goede informatievoorziening,  
Schoolleiding: school heeft bevlogen en deskundige leiding 
Cultuur: de school heeft een goed veilige sfeer, kinderen gaan met plezier naar school, 
Ouders: School en ouders zien elkaar als partners in opvoeding en onderwijs, 
Ontwikkeling: de school werkt voortdurend aan ontwikkeling en groei van kinderen en personeel. 
Sfeer: er is ontspannen sfeer, waar op een prettige wijze geleerd en gewerkt wordt en waar ook gelachen wordt. 
 
Op onze school leggen wij voor de schoolplan-periode 2015-2019 de volgende accenten: 
 In het jaar 2015 zijn wij gestart met het traject Pedagogische Tact. Dit loopt door in het schooljaar 2015-2016. 

Hiermee geven wij onszelf handvatten om op het juiste moment het goede te doen, ook in de ogen van het kind. 
Wij creëren, samen met kinderen en ouders een veilig schoolklimaat waarin ieder kind tot ontplooiing komt. 

 In het schooljaar 2015-2016 starten wij met Zo leer ik ( Vierkeerwijzer); een manier waarop kinderen leren hoe zij 
het beste kunnen leren en begrijpend kunnen lezen. Dit is een vervolg op het PLG-traject binnen mijnplein. 
Het is ook het logische vervolg op Vierkeerwijzer  Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuur Anders.  
Kinderen trainen de vaardigheden voor Begrijpend Lezen en het maken van aantekeningen en gaan hiermee 
werken ( experimenteren) tijdens het thematisch werken.  

 Met ingang van het schooljaar 2015-2016 worden de opbrengsten vooraf met de nieuwe leerkracht besproken. In 
samenspraak met de IB-er worden de doelen gesteld voor het eerstkomende halfjaar. Deze doelen sluiten aan bij 
de op schoolniveau vastgestelde doelen. Daarnaast heeft elke leerkracht heeft om de 6 weken een 
groepsplangesprek met de IB-er over zijn/haar groep, de opbrengsten, de ontwikkelingen in de groep en de 
actieve handelingsplannen. 

 In 2016 starten we met het onderzoeken welke nieuwe taalmethode het beste bij ons onderwijs past. Het doel is 
dat in het schooljaar 2016-2017 met een nieuwe taalmethode gestart gaat worden. 

 Ook wordt in het schooljaar 2015-2016 gestart met het project leerlijnen Muziek. In samenwerking met 
muzieknetwerk Salland en de KPZ participeren wij in deze pilot met als doel het muziekonderwijs een nieuwe 
impuls te geven en blijvend op de kaart te zetten. 

 Ook de cultuureducatie krijgt komend schooljaar een impuls. Door het aanstellen van een cultuurcoördinator 
staat dit onderwerp al geregeld op de agenda. In het schooljaar 2015-2016 zal het ook concreet in het 
onderwijsaanbod aan de orde komen. 

 De krimp in leerlingaantal zal tijdens deze schoolplanperiode ( 2015-2019 ) haar invloed hebben. De komende 
jaren zullen we ons beraden op de keuzes die wij dienen te maken door de krimp. Gaan we werken met de 
traditionele combinatieklassen of zoeken we een andere, bij ons onderwijs, passende oplossing? 
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4.2 Bepaling van de kwaliteit (diagnose)  

Om te weten hoe het gesteld is met de kwaliteit van ons onderwijs, moeten wij gegevens hebben over onze school. 
Op basis van de gegevens kunnen wij een analyse maken van die onderdelen die goed gaan of extra aandacht 
behoeven en actiepunten voor de komende jaren bepalen.  
Om gegevens te krijgen maken we gebruik van de volgende middelen: 
1. Gesprekken met leerkrachten 

Binnen de gesprekscyclus worden functioneringsgesprekken en doelstellingengesprekken (POP gesprekken) 
gehouden tussen medewerkers en een lid van de directie. Het doel van deze gesprekken is de kwaliteit te 
vergroten en het welbevinden van de medewerkers te verhogen. De directeur heeft dit type gesprek met de 
voorzitter college van bestuur.  

2. Klassenbezoeken 
De directie houdt tenminste jaarlijks klassenbezoeken. De bezoeken staan in het teken van een vooraf gesteld doel 
op het gebied van pedagogisch klimaat, didactisch handelen of een actueel onderwerp m.b.t.  de 
schoolontwikkeling Vierkeerwijzer. 

Daarnaast komt de directie, middels flitsbezoeken, regelmatig in de klassen. 
3. Schooltoezicht inspectie 

Regelmatig (tenminste één keer in de vier jaar) bezoekt de inspectie de school. Van deze bezoeken wordt een 
rapport gemaakt dat informatie geeft over de stand van zaken ten aanzien van de kwaliteit van ons onderwijs.   

4. Leerlingvolgsysteem 
Het leerlingvolgsysteem geeft, op basis van methode-onafhankelijke toetsen, informatie over de vorderingen van 
de leerlingen van de school. Deze informatie is een belangrijk fundament voor de groepsplangesprekken en 
afspraken omtrent de gestelde doelen. 

5. Onderlinge visitatie 
Visitatie door andere mijnplein scholen binnen onze stichting is, als vast onderdeel van kwaliteitszorg, structureel 
ingevoerd. Dit zal gedurende de schoolplanperiode 2015-2019 worden vervangen door audits. 

6. Schooldiagnose instrument kwaliteit 
De mijnplein scholen hebben gekozen voor het instrument “werken met kwaliteitskaarten”(WMK) van Kees Bos. 
Ook voor de schoolplanperiode 2015-2019 is gekozen om hiermee te blijven werken. Elk jaar vindt een een 
scholingsmoment voor directies plaats waarin o.a. de vernieuwingen in het instrument worden toegelicht. 
In de kwaliteitsmeter dienen de volgende onderstaande onderdelen ( punt 7, 8 en 9) aan de orde komen. 

7. Ouder schoolvragenlijst 
Tenminste eenmaal per vier jaar wordt een uitgebreide ouderenquête gehouden. In deze enquête wordt de 
mening van ouders gevraagd over de kwaliteit van onze school en de tevredenheid over de school. Daarnaast vindt 
er jaarlijks een kortere peiling onder (een gedeelte van) de ouders plaats t.a.v. deelgebieden. Dit doet school 
middels twee ouderklankbord-bijeenkomsten. 

8. Leerling schoolvragenlijst 
Ieder schooljaar zal aan de groepen 5 t/m 8 een gestandaardiseerde vragenlijst worden voorgelegd (mondeling of 
schriftelijk), gericht op de gehele schoolperiode. 

9. Leerkrachten schoolvragenlijst (Tevredenheid onderzoek personeel) 
Eens per vier jaar wordt er een leerkrachten schoolvragenlijst afgenomen.   

 
De onderdelen 6 t/m 9 zullen worden gekoppeld aan de cyclus van de schoolplannen. 
In het algemeen zullen instrumenten, die de school gebruikt voor zelfevaluatie, aan de volgende criteria moeten 
voldoen: 
- Dekking: is er voldoende dekking? 
- Relevantie: zijn het onderdelen waar ook de inspectie naar kijkt? Sluit het aan bij de schoolontwikkeling? 
- Betrouwbaarheid: zijn de resultaten voldoende representatief? 
- Normering: waar leg je de lat, wanneer ben je tevreden? 
 
Om alle onderdelen die betrekking hebben op onze scholen te kunnen meten en analyseren, is het handig om gebruik 
te maken van een ordeningskader. Hiervoor gebruiken wij het toetsingskader van de inspectie.  
 

Aandachtsveld: 
 

Instrumenten 
die we hier voor gebruiken 

Aanbod: 
Inhoud: 

 voldoet het aanbod aan de wettelijke eisen / kerndoelen en zijn er 
afspraken vastgelegd hoe men met de methode werkt. Voldoet het 
aanbod aan de doorgaande lijn. 

 
 
c. toezicht inspectie 
f. schooldiagnose 
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Betrouwbaarheid: 

 Is er een oordeel van buiten de school hier over of een beschrijving 
door een externe instantie 

Tijd: 
Inhoud: 

 voldoet het aan de wettelijke eisen. 
Betrouwbaarheid: 

 Is er een analyse van de verdeling van de tijd over de vakken (en is 
er een samenhang met die keuze en de kenmerken van de 
leerlingpopulatie). 

 
c. toezicht inspectie 
f. schooldiagnose 

Pedagogisch en didactisch handelen: 
Inhoud: 

 de evaluatie moet de kern-indicatoren dekken. 
 

Betrouwbaarheid: 

 Is er een oordeel van de leerlingen hier over en/of een externe 
visitatie en is er een analyse van de school van die gegevens. 

 
 
c. toezicht inspectie 
e. visitatie 
f. schooldiagnose 
h. leerlingvragenlijst 

 

Schoolklimaat: 
Inhoud: 

 hoe wordt de schoolveiligheid door leerlingen, ouders  en 
leerkrachten ervaren. 

 
Betrouwbaarheid: 

 Minimaal een beoordeling van ouders en leerlingen. 

 
f. schooldiagnose 
g. oudervragenlijst 
h. leerlingvragenlijst 
i. tevredenheidsonderzoek             
   personeel 

 

Zorg en begeleiding: 
Inhoud: 

 Uitspraken over signalering, diagnose en het begeleiden van 
zorgleerlingen (handelingsplannen). 

Betrouwbaarheid: 

 Minimaal beoordeling door ouders of door een externe instantie. 

 
c. toezicht inspectie 
e. visitatie  
f. schooldiagnose 
g. oudervragenlijst 
 

Opbrengsten: 
Inhoud: 

 genormeerde toetsuitslagen  
 

Betrouwbaarheid: 

 Eigen evaluatie: welke norm hanteert de school (hoe hoog wordt 
de lat gelegd). Wat vindt de school van de uitslagen ? 

 
 
c. toezicht inspectie 
d. leerlingvolgsysteem 
f. schooldiagnose 

 
Aanvullend voegen wij daar nog twee aspecten aan toe: 

Leiderschap: 
De manier waarop de leiding van de schoolorganisatie de koers 
bepaalt, deze vertaalt naar de dagelijkse werkelijkheid en in steeds 
wisselende omstandigheden vernieuwt om de overeengekomen 
strategie en doelstellingen te realiseren. 

 
g. oudervragenlijst 
h. leerling vragenlijst 
i. tevredenheidsonderzoek             
   personeel 

Waardering  
door de maatschappij: 
Hoe beoordeelt de maatschappij, de inspectie, externe betrokkenen, 
het bestuur de inspanningen van de schoolorganisatie. 
door medewerkers: 
Hoe ervaren, beleven en waarderen de medewerkers de inspanningen 
van de organisatie om een aantrekkelijke werkgever te zijn. 
door deelnemers: 
Hoe waarderen ouders en kinderen de inspanningen van de 
schoolorganisatie om aan hun eisen en wensen te voldoen 

 
c. toezicht inspectie 
f. schooldiagnose 
mijnplein jaarverslag 
 
i. tevredenheidsonderzoek 
  personeel 
 
g. oudervragenlijst 
h. leerlingvragenlijst 
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4.3 Beleidscyclus 

Het kwaliteitsbeleid binnen onze organisatie kent een cyclisch proces, waarbij wij gebruik maken van de 
kwaliteitscyclus via de zgn. PDCA cirkel.  
P: PLAN  

 Kwaliteitsbepaling: visie ontwikkelen en doelen stellen:  
wanneer zijn we tevreden ? 
Beslis wat je belooft. 

 Kwaliteitsplanning: opschrijven hoe je het gaat doen. 
Formulering van het gewenste resultaat en hoe (en wanneer)  
getoetst gaat worden of het gewenste resultaat is bereikt.  

D: DO  
Kwaliteitsbeheersing: afspraken uitvoeren. 
Doe wat je hebt opgeschreven.  
C: CHECK  
Kwaliteitsbewaking: kijk of het gelukt is. 
Organiseren van feedback en daarop reflecteren.  
A: ACT (of: ADAPT) 
kwaliteitsrapportage: leg verantwoording af. 
Bijstelling: kan en moet het beter.  
Borgen en bijstellen waarna de school aan de volgende verbetering kan beginnen en de cirkel opnieuw doorlopen 
wordt.  
 
De instrumenten (zoals hier boven beschreven) zijn het beginpunt. Op basis van de gegevens uit de inventarisatie 
wordt een plan gemaakt voor de komende periode, wordt het plan zoals beschreven uitgevoerd, wordt een evaluatie 
gehouden en worden zo nodig nieuwe afspraken gemaakt.  
Na het doorlopen van de stappen binnen deze cirkel is het van belang dat veranderingen en verbeteringen geborgd 
worden. Zonder borging lopen we de kans na een aantal jaren weer van voren af aan te moeten beginnen.  
De evaluatie-instrumenten worden cyclisch in een periode van 3 of 4 jaar afgenomen. De stappen die de school 
vervolgens zet, worden opgenomen in de meerjarenplanning van de school als onderdeel van het schoolplan (zie 
hoofdstuk 5).  
 
De volgende instrumenten worden in de komende jaren ingezet:   
 

Instrument     / Jaar van afname 2015 2016 2017 2018 2019 

personeelsvragenlijst X    X 

oudervragenlijst X    X 

leerling-vragenlijst X    X 

vragenlijst naar sociale veiligheid   X   

      

collegiale visitatie/ audit opleidingsschool   X   

      

 
4.4 Keuze in kwaliteitskaarten 
Binnen onze stichting is gekozen om te werken met de kwaliteitskaarten van Cees Bos. 
De school maakt uit de hoeveelheid kaarten (mede op basis van de quickscan en de enquêtes) een keuze voor de 
komende vier jaar. Naast deze eigen keuze die de school kan maken, worden in ieder geval de kaarten “pedagogisch 
klimaat’, “didactisch handelen” en “beroepshouding” behandeld. 
De evaluaties gebeuren middels evaluatievergadering, gesprekken IB-er en directie en a.d.h.v. de kwaliteitskaarten 
van Cees Bos. 
Voor onze school staat de planning bij onderdeel 5.7. 
Wij willen de evaluaties, m.n. de kwaliteitskaarten van Cees Bos aan laten sluiten bij de schoolontwikkeling. De 
mogelijkheid bestaat, dat we door keuzes in de toekomst, afwijken van de, in dit schoolplan, vermelde planning. Dat 
zal worden verantwoord in het jaarverslag. 

 
4.5 Verantwoording en rapportage 
Van het gehele proces zoals dat hier boven is beschreven (resultaten, verandering, evaluatie), dient ook 
verantwoording afgelegd te worden aan de belanghebbenden. Deze verantwoording dient transparant te zijn. 
Bovendien zullen alle onderdelen een cyclisch verband dienen te hebben. 
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Binnen de gezamenlijke afspraken die in dit schoolplan gemaakt worden, kunnen de scholen zelf keuzes maken. De 
scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting van de kwaliteitszorg 
Verantwoordelijk zijn, betekent ook: verantwoording afleggen. 
Op Stichtingsniveau wordt er jaarlijks door het bestuur verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht, aan de 
deelnemende scholen, en aan gemeentelijke instanties en relaties. 
Dit gebeurt d.m.v. een jaarverslag, waarin de relevante kengetallen op de verschillende beleidsterreinen zijn 
opgenomen. 
 
Op schoolniveau wordt door de scholen jaarlijks verantwoording afgelegd over de kwaliteit van het onderwijs. De 
school is verantwoording schuldig aan de leerlingen en hun ouders; het bestuur; de collega-scholen; en de inspectie 
van het onderwijs als vertegenwoordiger van de maatschappij.  
De leerlingen en ouders worden geïnformeerd over het onderwijs en de gerealiseerde kwaliteit via de schoolgids 
en/of de nieuwsbrief.  
Daarnaast worden de ouders en leerlingen uiteraard uitgebreid geïnformeerd over de uitkomsten van de 
tevredenheidsmetingen die onder deze groepen worden gehouden. In deze rapportage wordt tevens opgenomen wat 
er met de uitkomsten in de komende jaren gedaan wordt.  
De inspectie wordt geïnformeerd via het beleidsplan kwaliteitszorg en de stukken waarnaar in dit document wordt 
verwezen.  
 
Op onze school is de verantwoording als volgt geregeld: 
verticaal toezicht 
 de jaarrekening (verantwoording naar het bestuur) 
 jaarlijks monitorgesprek (en verslag) met het bestuur 
 tweejaarlijks bezoek van het bestuur aan de school 
 het jaarverslag (verantwoording naar ouders en bestuur)  
 rapportage inspectie (verantwoording aan de overheid) 
 
Horizontaal toezicht 
Bij meervoudig publieke verantwoording legt de school verantwoording af aan al haar belanghebbenden: 
 de ouders via de schoolgids (o.a. rapportage van schoolresultaten aan ouders) en jaarverslagen. 
 de collega mijnplein scholen (via overzichten van quickscan en vragenlijsten en via de collegiale visitatie/audits die 

komende jaren gaat plaats vinden). 
 de toeleverende scholen (komen onze leerlingen goed terecht?);  
 de hulpverlenende instanties (werken wij goed samen?);  
 de buurt (bezorgen onze leerlingen geen overlast, kan de buurt gebruik maken van onze faciliteiten?);  

In het algemeen zijn belanghebbende organisaties of personen diegenen die beïnvloed worden door de school of die 
invloed uitoefenen op de school. Bij meervoudig publieke verantwoording onderhoudt de school een dialoog met haar 
belanghebbenden en legt de school verantwoording af over haar functioneren en over de effecten ervan aan de 
onderscheiden belanghebbenden. 
 
Klachtenregeling 
Mijnplein beschouwt een goede klachtenregeling als wezenlijk onderdeel van kwaliteitsbeleid. Op alle scholen zijn 
contactpersonen aangesteld en in de schoolgids van onze scholen is informatie opgenomen over de klachtenregeling.  
Op bestuursniveau zijn er drie vertrouwenspersonen. 
Als organisatie dragen wij er zorg voor dat de ervaringen met klachtafhandeling (zowel in het informele als formele 
traject) worden benut als materiaal voor de school als lerende organisatie.  
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5.  Evaluatie 
5.1 Zelfevaluatie 
De schoolplanperiode 2011-2015 stond in het teken van het vorm en inhoud geven aan de in 2010-2011 ontwikkelde 
misse en visie.  In de afgelopen 4 jaar heeft school zich georiënteerd op een passend onderwijsmodel en heeft zij het 
gevonden concept Vierkeerwijzer gefaseerd ingevoerd. 
Daarnaast heeft school in de afgelopen 4 jaar verouderde schoolmethodes vervangen: 

Vakgebied  Nieuwe methode 

Geschiedenis, Aardrijskunde, Natuur  Thema’s van Vierkeerwijzer 

Begrijpend Lezen Kidsweek en Blits 

Rekenen De Wereld in Getallen 

Engels Take it Easy 

Voortgezet Technisch lezen Timboektoe 

 
Ook heeft de school fors geïnvesteerd in ICT; beamers en vaste computers zijn vervangen, daarnaast zijn er ook 
laptops en tablets aangeschaft. Tevens is het draadloos netwerk up to date ( klaar  voor office 365 ) gemaakt 
Kortom er is veel veranderd in de afgelopen 4 jaar. Ook de wijze van begeleiding door de IB-er van de leerkrachten bij 
het opstellen en uitvoeren van groepsplannen is de afgelopen 4 jaar geïntensiveerd. 
Bij de missie-visieontwikkeling zijn o.a. de onderstaande opmerkingen en doelen vastgelegd: 
 Schoolontwikkeling:  talentontwikkeling, groep doorbrekend werken, leerlijnen geven richting,  

doorgaande lijn in alle facetten 
 Leerlingen:  mede-eigenaarschap, ontdekkend leren, van en met elkaar leren  
 Leerkrachten: begeleider, handelingsgericht, creatieve werkvormen, planmatig werkend 
 Zorgstructuur: zorg in de klas, IB-er als coach en coördinator, IB-overleg planmatig 
 Gebouw:  leerplein, diverse werkplekken buiten de lokalen, brede school 
 Ouders:  ervaringsdeskundig, partner in school, talent van ouders in de school 
Terugkijkend op de afgelopen 4 jaar kunnen we concluderen dat de cursief-gedrukte onderwerpen geïmplementeerd 
zijn in de dagelijkse schoolpraktijk en dat de onderstreepte onderwerpen actueel zijn maar nog niet volledig 
geïmplementeerd.  
 
5.2  Analyse inspectierapport  
Het laatste inspectiebezoek vond plaats op 4 februari 2013. Dit bezoek is afgelegd vanwege de verplichting van de 
inspectie om scholen voor primair onderwijs ten minste eenmaal per vier jaar te bezoeken. 
Reflectie op de uitslagen en de bevindingen 
 De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op Esmoreit op de onderzochte onderdelen op orde 

is. Het aan school toegekende basisarrangement blijft vanaf februari 2013 gehandhaafd. 
 Bij begrijpend lezen scoorde groep 6 in 2013 nipt onder de ondergrens. Het team had toen inmiddels al actie 

ondernomen om dat te verbeteren. School scoorde geen enkele onvoldoende of slecht. Voor het onderdeel 9.3 
De school evalueert regelmatig het onderwijsproces scoorde school zelfs een goed.  

Mogelijke verbeterpunten (zie ook kwaliteitsprofiel) 
 Begrijpend Lezen: de nipte score van groep 6 verbeteren. 
 De inspectie gaf aan dat school het tijdpad met de hieraan gekoppelde tussendoelen scherper kan vastleggen, 

zodat het ingezette proces  niet aan kracht gaat verliezen.  
Gekozen verbeterpunten die school heeft opgepakt en verbeterd.  
 Bij Begrijpend Lezen is ingezet op het verbeteren van de instructie en mondeling door de leerkracht. 

 Daarnaast is naast Begrijpend Lezen een methode Voortgezet Technisch Lezen aangeschaft en de methode Blits 
( studievaardigheden) Vanuit het project Professionele Leer Gemeenschap (PLG) is er een datamuur gemaakt 
met de gegevens van woordenschat, technisch lezen en begrijpend lezen. 

 School heeft ervoor gekozen om m.n. woordenschat en begrijpend lezen te verbeteren. Woordenschat is 
inmiddels verweven in de thema’s van Vierkeerwijzer, in samenwerking met de stageleergroep. 

 School heeft per schooljaar vastgelegd welke onderdelen zij wilde verbeteren en de evaluatiemomenten in de 
jaarplanning vastgelegd. 

 Doelen op groepsniveau worden door groepsleerkracht en IB-er vastgesteld en door de IB-er bewaard en 
bewaakt.     
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5.3 Analyse leerkracht-schoolvragenlijst. 
De school scoort een 3,44. Daarmee geven de leerkrachten de school een ruim voldoende ( score tussen 3,25 - 3,50 ). 
Na overleg met het team komen vanuit deze vragenlijst de volgende verbeterpunten naar voren: 
 Op onze school wordt voldoende tijd besteed aan sociaal-emotionele vorming 
 Op school hebben we goede afspraken gemaakt over het huiswerk. 
 Onze school maakt een verzorgde indruk 
 Onze school heeft voldoende oog voor creatieve vorming 
 
Actiepunten: 
 In het schooljaar 2015-2016 wordt er een duidelijk en eensluidend protocol huiswerk ontwikkeld. 
 Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over het opruimen van de lokalen en gemeenschappelijke ruimtes. 
 Creatieve vorming ( culturele en muzikale vorming) wordt als verbeterpunt uitgewerkt voor het schooljaar 2015-

2016. Middels Creatief Anders krijgen de leerlingen al een gefundeerd aanbod met tekenen en handvaardigheid. 
 Middels het traject Pedagogische Tact krijgen leerkrachten kennis van de eigen ‘bagage’ en goede handvatten 

waarmee zij: 

  kinderen zowel individueel als in de groep kunnen begeleiden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling  

 een veilig schoolklimaat kunnen creëren en garanderen. 
 
Als uitstekende punten ( score > 3,75 ) kwamen naar voren: 
 De leerkrachten bij ons op school toen veel belangstelling voor de leerlingen. 
 Leerkrachten voelen zich betrokken bij school. 
 Leerlingen worden goed begeleid bij de keuze voor vervolgonderwijs. 
 Er zijn voldoende mogelijkheden voor persoonlijke professionalisering. 
 Leerkrachten voelen zich veilig op school 
 
5.4 analyse ouder-schoolvragenlijst 
De school scoort een 3,36. Daarmee geven de ouders de school een ruim voldoende ( score tussen 3,25 - 3,50 ). 
Echter de ouder-schoolvragenlijst is  ingevuld door slechts 22% van de ouders, ondanks dat alle ouders persoonlijk een 
uitnodiging hebben ontvangen. De scores zijn, door de lage respons, onvoldoende representatief.  
De onderstaande verbeterpunten nemen wij mee in de schoolontwikkeling: 
 De directie/leerkrachten vragen mij regelmatig wat ik van de school verwacht. 
 De school biedt goede hulp bij leer- en/of gedragsproblemen. 
 Op school wordt gezorgd dat mijn zoon/dochter geen last heeft van pesten, treiteren, digitaal pesten en/of 

uitschelden. 
 
Actiepunten: 
 Middels het traject Pedagogische Tact leren wij leerkrachten en kinderen hoe zij elkaar kunnen helpen en 

versterken in het op een positieve en ondersteunende wijze met elkaar om te gaan. 
 Bij kinderen die extra zorg/begeleiding krijgen de ouders nog bewuster en duidelijker mee nemen in het gehele 

proces van onderzoeken, plan maken en begeleiden en ouders daar een actieve rol in geven. 
 Leerkrachten en directie gaan tijdens contactmomenten met ouders hen vaker en bewuster bevragen.  
 
Als uitstekend punt ( score > 3,75 ) kwam naar voren: 
 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan het werken in thema’s. 
 
5.5 analyse leerling-schoolvragenlijst 
De school scoort een 3,39. Daarmee geven de leerlingen de school een ruim voldoende ( score tussen 3,25 - 3,50 ). 
De onderstaande verbeterpunten nemen wij mee in de schoolontwikkeling: 
 De leerlingen mogen meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken 
 De leerkracht vertelt wat ze anders en beter willen gaan doen. 
 De leerkrachten besteden aandacht aan muziek 
 De leerkrachten laten de kinderen zelf werk kiezen 
 
Actiepunten: 
 De leerlingenraad is veelvuldig betrokken bij schoolzaken. In het schooljaar 2015-2016 laten wij, bewuster,  de 

leerlingenraad schoolzaken in de klas laten bespreken. Tevens zal de leerkracht vaker de kinderen bevragen naar 
de gang van zaken in de klas ( zowel sfeer, leerstof als manier van werken )  
Het traject Pedagogische Tact zal de leerkrachten hiervoor handreikingen geven. 
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 Middels de schoolontwikkeling m.b.t. cultuureducatie wordt muziek een vast onderdeel va n het dagelijks 
onderwijs ( zie jaarplan 2015-2016) 

 Aan het eind van het schooljaar 2014-2015 is er geëxperimenteerd met weektaken. Met ingang van het schooljaar 
2015-2016 wordt in groep 1 t/m 8 gewerkt met een weektaak. Hiermee hebben de leerlingen een stuk 
eigenaarschap m.b.t. het plannen en zelf kiezen van hun werk. 
 
Als uitstekend punt ( score > 3,75 ) kwamen naar voren: 

 Ik vind onze school een goede school. 
 De leerkracht zet op bord wat we gaan doen. 
 Ik voel mij veilig in de klas. 
 
5.6 Analyse opbrengsten 
De opbrengsten worden jaarlijks door het team beoordeeld. Daarbij staan centraal de monitor die we invullen voor de 
Inspectie van het Onderwijs, de CITO-eindresultaten en de kengetallen uit het LVS. De IB-er levert gegevens aan. Op 
basis van de uitslagen en de analyse worden verbeterpunten vastgesteld. ( Voor de opbrengsten: zie bijlage 3 ) 
reflectie op de uitslagen 
 De school heeft geconstateerd dat scores van de CITO-eindtoets van 2013 t/m 2015 onvoldoende waren.  
 Entree 2013 en eind 2014 

 Vanuit de entree is ingezet op begrijpend lezen en op verhoudingen, procenten en breuken. 

 Bij de eindtoets bleek dat begrijpend lezen voldoende scoorde, maar dat rekenen en wiskunde over de gehele 
linie onvoldoende was gemaakt. Met name getallen en bewerkingen viel erg tegen. 

 Entree 2014 en eind 2015  

 Vanuit de entree is ingezet op begrijpend lezen, woordenschat en spelling. Rekenen en studievaardigheden 
scoorden voldoende. 

 Bij de eindtoets bleek dat begrijpend lezen inderdaad was verbeterd en ook het opzoeken (hanteren 
informatiebronnen) 

 rekenen scoorde voldoende, wel met een lichte achteruitgang. 

 Studievaardigheden: verbanden leggen ( is terug te vinden bij rekenen ) is voldoende 
 Entree 2015. 

 Vanuit de entree 2015 zien we dat de groep voldoende scoort bij woordenschat en nog nipt onvoldoende bij 
begrijpend lezen. Spelling is nog onvoldoende. 
studievaardigheden is voldoende, maar studieteksten, informatiebronnen scoren onvoldoende 

 Algemeen:  

 bij de begrijpend en studerend leesonderdelen zien we dat de kinderen vooruit zijn gegaan. 

 Bij rekenen scoren de groepen wel voldoende maar is er wel een achteruitgang merkbaar. 
 Woordenschat blijft onvoldoende scoren 
 
Gekozen verbeterpunten opnemen in schoolplan 2015-2019 
 Planmatig na de ‘midden’ en de ‘eind’ afname van CITO-LVS analyses maken en bespreken met managementteam 

( IB-ers en directie ). Dit terugkoppelen aan de individuele leerkrachten en aan het team.  
 Vanuit de in het vorige punt genoemde analyses doelen stellen per groep en deze teambreed kenbaar maken. 
 Vanuit de entreetoets 2015: 

 Inzetten op Begrijpend lezen, woordenschat en spelling blijft. M.n. begrijpend en studerend lezen krijgt 
verdieping met de implementatie van ‘Ik leer zo’ en middels transfer naar de thema’s van Vierkeerwijzer. 

 
5.7 Conclusies 
School is goed op weg naar een Vierkeerwijzer school waarbij het talent van zowel kinderen, als ouders en 
leerkrachten steeds zichtbaarder wordt. Er is de afgelopen schoolplanperiode ( 2011-2015 ) fors geïnvesteerd in het 
implementeren van het onderwijsmodel Vierkeerwijzer, het ‘up to date’ maken van diverse methoden en ICT-
hardware en het didactisch en pedagogisch handelen van de leerkrachten. Dat laatste heeft een vervolg gekregen in 
het traject Pedagogische Tact. 
Ook worden de doelen per schooljaar samen met het team helder en smart geformuleerd. 
School laat in al haar handelen zien een plaats te willen zijn waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en waar 
zij ‘breed’ leren, kortom waar hun talent zichtbaar wordt.  
We merken dat kinderen steeds beter het mede-eigenaarschap van hun eigen leren inhoud kunnen geven, dat zij hun 
eigen verantwoordelijkheid steeds beter oppakken. Ook merken we dat zij zeer betrokken zijn bij de thema’s, bij 
elkaar tijdens presentaties en bij de aan de thema’s gekoppelde woordenschatlessen en dat ze zich veel kennis eigen 
maken.  
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De tussenopbrengsten  met Rekenen en Begrijpend Lezen zijn t/m groep 6 voldoende tot ruim voldoende, helaas zijn 
deze opbrengsten in groep 7 en 8 nog onvoldoende. De school ziet wel een stijgende lijn in de scores. 
Bij de voorgaande hoofdstukken ( 5.1 t/m 5.6 ) heeft school haar verbeterpunten en actiepunten al genoteerd. 
 
5.8 Het evaluatieplan 
In de schoolplanperiode worden alle beleidsterreinen –zoals aan bod gekomen in dit schoolplan- met een zekere 
regelmaat geëvalueerd. Welk beleidsterrein wanneer geëvalueerd wordt, staat aangegeven in onderstaand schema. 
De opbrengsten evalueren we halfjaarlijks en de beleidsterreinen die gerelateerd kunnen worden aan onderwijs en 
leren en schoolcondities evalueren we met een lagere frequentie. In onze jaarplannen nemen we steeds op welke 
beleidsterrein wanneer in het jaar geëvalueerd wordt. Over de uitkomsten van de evaluaties wordt gerapporteerd aan 
het bevoegd gezag, de GMR en de ouders.     
Afkortingen in onderstaand schema: 
QS= Quick scan ( leerkrachtvragenlijst ) 
OV= Oudervragenlijst 
LV=  Leerlingvragenlijst 
 X =  evaluatie van dit beleidsterrein/onderdeel op een  team-, IB- of directieniveau. 
 

Kaart 
Vervangen door nieuwe van Cees Bosch 
Laatste bijeenkomst 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Kwaliteitszorg X X X LV OV QS 

2. Aanbod X X X LV OV QS 

3. Tijd    LV OV QS 

4. Pedagogisch Handelen  QS  LV OV QS 

5. Didactisch Handelen  QS  LV OV QS 

6. Afstemming (HGW)    LV OV QS 

7. Actieve rol leerlingen    LV OV QS 

8. Schoolklimaat    LV OV QS 

9. Zorg en begeleiding  X X X LV OV QS 

10. Opbrengsten X X X LV OV QS 

11. Integraal Personeelsbeleid QS   QS 

12. Contacten met ouders  QS   

13. Interne communicatie    LV OV QS 

14. Externe contacten   QS  

15. Inzet van middelen   QS  

16. Schooladministratie    QS  

17. Beroepshouding   QS  QS 

18. De schoolleiding  QS  QS 

19. Levensbeschouwelijke identiteit QS    

20. Kwaliteitszorg actief burgerschap  X  X  

21. Aanbod actief burgerschap X  X  

22. ICT  X  X 

23. Taalleesonderwijs QS    

24. Rekenen en wiskunde QS    

25. Handelingsgericht werken groep  QS  LV OV QS 

26. Handelingsgericht werken school  QS  LV OV QS 

27. Klassenmanagement QS   LV OV QS 

 
Op onze school zijn we m.i.v. het schooljaar 2015-2016 een gecertificeerde Vierkeerwijzer-school. De evaluaties 
gebeuren middels evaluatievergadering, gesprekken IB-er en directie en a.d.h.v. de kwaliteitskaarten van Cees Bos. 
Wij willen de evaluaties, m.n. de kwaliteitskaarten van Cees Bos aan laten sluiten bij het onderwijsmodel 
Vierkeerwijzer, zodat deze kaarten als een onafhankelijk evaluatiemiddel kunnen dienen. Daar houden we met de 
keuzes van de kwaliteitskaarten rekening mee. De mogelijkheid bestaat, dat we door keuzes in de toekomst, afwijken 
van bovenstaande planning. Dat zal worden verantwoord in het jaarverslag. 
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6. Beleidsvoornemens 2015-2019 

Voor het vaststellen van de onderstaande (mogelijke) verbeterpunten is gebruik gemaakt van:  
a. Het strategisch beleidsplan van de mijnplein 
b. Het ondersteuningsplan SWV PO2305 
c. Het mijnplein kwaliteitsbeleidsplan 
 
en de uitslagen en analyses van :  
a. Het meest recente inspectierapport  
b. Schoolvragenlijsten; leerling, ouder en leerkracht 
c. Cito toetsen; Eind, Entree en LVS 
 
Op basis van de resultaten van de inventarisatie is bepaald wanneer welke veranderingsonderwerpen verder 
besproken en uitgewerkt moeten worden. Deze meerjarenplanning ziet er voor onze school als volgt uit: 
  
6.1 Planning 

 Onderwerp  2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

1 Algemeen Doelstelling      

 Leerlingtevredenheid ( WMK )   X  X 

 Krimp Toekomstbeeld en beleid 
opstellen ism bestuur 

 X   

2 Onderwijskwaliteit en opbrengsten       

 Opbrengsten – onderwijskwaliteit 
(referentieniveaus taal en rekenen)  

 X X X X 

 Methoden aanbod  Onderzoek nieuwe methode 
Taal 
Aanschaf nieuwe methode Taal 

X  
 

X 

  

 Pedagogisch klimaat / sociale 
veiligheid 

Traject Pedagogische Tact X    

 Pedagogisch handelen  Traject Pedagogische Tact X    

 Schoolprofilering  
Hoogbegaafdheid  

Veranderingstraject  X X   

 Cultuur educatie   X    

 Continurooster  Oriëntatie en beleid opstellen 
Evt. invoering continurooster 

X  
X 

  

3 Ouders en marktpositie       

 Oudertevredenheid ( WMK )   X  X 

4 Samenleving en Partners       

 Relatie met inspectie  Nieuw toezichtskader X    

 Relatie met Vroegschoolse 
voorzieningen/ VVE 

 X X X X 

6 Medewerkers       

 Gesprekscyclus / 
bekwaamheidsdossiers 

 X X X X 

 Schoolklimaat  RI&E    X 

 Begeleiding nieuw personeel   X    

7 Financiën en faciliteiten       

 Schoolterrein   X    

 
Dit schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per schooljaar wordt vervolgens het vorige schema meer 
gedetailleerd weergegeven. Voor het eerste jaar vormt het een onderdeel van het schoolplan. Voor de overige jaren 
wordt dit als losse bijlage (zie bijlage A) toegevoegd aan het schoolplan en aan het bestuur van mijnplein en de 
inspectie gestuurd.  
Deze verbeterdoelen worden dan uitgebreider beschrijven (SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder schooljaar 
zullen we terugblikken, of we verbeterdoelen en in voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe 
jaarlijks een evaluatiemoment ( evaluatie-planningsvergadering). Tevens bespreken we tijdens de evaluatie de 
opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.  Dit jaarverslag wordt naar het 
bestuur van mijnplein, de inspectie en alle ouders  gestuurd. Ook komt het jaarverslag op de schoolsite te staan. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 Uitwerking voor het schooljaar 2015-2016 
Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 

Beleidsterrein onderwerp 

Aanbod/Didactisch handelen Implementeren van de methodiek ‘Ik leer zo’ bij het Begrijpend en 
Studerend Lezen 

Schoolklimaat / pedagogisch handelen Pedagogische Tact ( NIVOZ) 

Aanbod / kwaliteitszorg Verandertraject meer- en hoogbegaafden 

Aanbod  Cultuureducatie ( drama ) 

 
 

schooljaar: 2015-2016 Begrijpend Lezen  
implementatie 
Vierkeerwijzer© 

 ‘ik leer zo’ 

Pedagogische tact 
IRIS-connect 

Verandertraject meer- 
en hoogbegaafden 

Cultuureducatie  

1. wat hoopt de school 
aan het eind van het 
jaar bereikt te hebben ? 

 De werkvormen van 
‘Ik leer zo’ is in alle 
groepen 
geïmplementeerd 
en verbonden met 
begrijpend lezen 

 De leerkrachten 
werken vanuit 
pedagogische tact 
en gebruiken de 
techniek van IRIS-
connect bij het 
verbeteren van 
hun pedagogisch 
handelen en 
instructie 

 De leerkrachten 
hebben meer kennis 
over meer / 
hoogbegaafdheid 

 Er is een stuurgroep 
meer / 
hoogbegaafdheid die 
zich bezighoudt met 
de vorm en inhoud 

 Er is contact gelegd 
met scholen i.v.m 
‘good practice’  

 Er is een beleidsstuk 
opgesteld 

 
 

 

 Het team weet 
wat Cultuureducatie 

inhoudt. Aan het 

eind is bepaald of 

school proces- of 

productgericht gaat 

werken 

 Leerlijn drama 
geïmplementeerd. 

 Leerkrachten van gr. 
1 t/m 4 hebben 
leerlijnen beeldende 
kunst (SLO). Zij 
passen de 
opdrachten aan de 
thema’s aan. 

2. welke rol speelt de 
directie daarbij ? 

 Contact 
onderhouden met 
begeleider 
klasse(n)Advies 

 Planning 
studiedagen 

 Aansturen van 
proces 

 Informeren, 
stimuleren, 
faciliteren, 
controleren van de 
leerkrachten 

 Opstellen protocol 
‘Begrijpend en 
Studerend Lezen’ 

 Contact 
onderhouden met de 
begeleiders van het 
NIVOZ en van IRIS-
connect 

 Aansturen van 
proces 

 Informeren, 
stimuleren, 
faciliteren, 
controleren van de 
leerkrachten 

 Pedagogische tact op 
agenda van elke 
teamvergaderingen 

  

 De adjunct-directeur 
volgt de schoolleider 
opleiding.  

 Het verandertraject 
is het 
afstudeeronderwerp 
Hierdoor zal de 
adjunct-directeur dit 
traject als totaal 
begeleiden. 

 De directeur zal dit 
proces volgen, 
bewaken en daar 
waar nodig bijsturen. 

 Faciltering team 
m.b.t. 
schoolbezoeken  

 Directie onderhoudt 
contact met de ICC-
er en begeleiders. 

 Planning 
studiedagen. 

 Faciliteren, 
stimuleren, 
informeren team 
 
 
 
 

3. wat wordt van het 
team verwacht ? 

 Theoretische 
verdieping in ‘Ik leer 
zo’, en modeling 

 Bewust inzetten 
maatjesleren, 
consultatie 

 Mee 
opstellen/formulere
n van het protocol 
Begrijpend en 
Studerend Lezen 

 Theoretische 
verdieping in 
pedagogische tact 

 Met behulp van IRIS-
connect zichzelf 
filmen, terugkijken 
en feedback van 
collega, IB-er of 
begeleider IRIS-
connect vragen. 

 

 Theoretische 
verdieping in meer / 
hoogbegaafdheid 

 Bezoeken andere 
scholen ‘mijnplein’ 
i.v.m. ‘good practice 
en samenwerking 

 Vanuit de stuurgroep 
een start maken met 
het opzetten van 
protocol/beleidsstuk 

 Neemt deel aan de 
verplichte 
bijeenkomsten. 

 Maakt zich de 
geleerde 
vaardigheden eigen. 

 Onderbouw 
gebruikt de SLO 
doelen bij het 
bedenken van 
opdrachten 
beeldende kunst. 
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4. welke externe 
ondersteuning wordt 
eventueel ingezet  

 Begeleiding door 
begeleider 
klasse(n)Advies 

 Begeleiding door 
begeleiders NIVOZ 
en IRIS-connect 

 Expertise/ good 
practice ‘mijnplein 
scholen. 

 Novilo: informeren  
en mogelijk 
begeleiden van 
team. 

 Epos:informatie en 
expertise vanuit het 
samenwerkings-
verband. 

 Workshop 
“Cultuureducatie 
door Karin Kotte. 

 Implementatie 
drama door 
theatergroep ‘The 
young Ones’. 
 

5. hoe evalueert de 
school dit proces 

 Tijdens 
teamvergaderingen 

 Evaluatie- 
planningsvergaderin
g 

 A.d.h.v. opgestelde 
protocol Begrijpend 
en Studerend Lezen 

 Tijdens 
teamvergaderingen 
en studiedagen. 

 Evaluatie-
planningsvergadering 

 Tijdens 
teamvergaderingen 
vast onderdeel op de 
agenda. 

 Evaluatie plannings-
vergadering 

 Tijdens 3 
teamvergaderingen. 

 Tijdens de studie 
bijeenkomsten. 

 Evaluatie plannings- 
vergadering  

6. hoe wordt de 
bereikte verandering 
geborgd? 

 Jaarlijks 
VierkeerWijzer-
terugkomdag o.l.v. 
begeleider 
Klasse(n)Advies 

 Werkwijze wordt 
vastgelegd in 
protocol Begrijpend 
en Studerend Lezen 

 Jaarlijks tijdens de 
eerste vergadering 
van het nieuwe 
schooljaar worden 
de afspraken 
besproken. 

 Tijdens de evaluatie-
planningsvergadering 

 Jaarlijks tijdens de 
eerste vergadering 
van het nieuwe 
schooljaar bespreken 
van de afspraken die 
in het protocol zijn 
vastgelegd. 
 

 Terugkomdagen 
van Yvon Haan voor 
drama in schooljaar 
2016-2017. 

 Lessen noteren op 
de voorafwijzer. 

 Noteren van 
opdrachten 
beeldende kunst in 
de voorafwijzer.  

7. hoe wordt 
verantwoording 
afgelegd naar buiten 
(ouders, bestuur, 
inspectie) 

 Nieuwsbrieven en 
jaarverslag 

 Nieuwsbrieven en 
jaarverslag 

 Nieuwsbrieven en 
jaarverslag  

 MR-vergadering 

   Nieuwsbrieven 
   Schoolplan: 

“Cultuureducatie” 
 

8. middelen 
 
 

 nascholingsgelden  nascholingsgelden 
vanuit subsidie 
samenwerken 
versterken ( o.a. KPZ 
–mijnplein )  

 lerarenbeurs   Subsidie ivm pilot  

 
Naast deze vier veranderingsonderwerpen heeft de school nog enkele speerpunten die zij wil verbeteren: 
 Het leerorkest wordt in het schooljaar 2015-2016 aangevuld met de pilot leerlijnen muziek. Een project waarin 

muzieknetwerk Salland, de KPZ en school samenwerken 
 Onderzoek nieuwe taalmethode 
 Bevordering leesbeleving; vervolg op de bieb in de school 
 ‘Ik presenteer zo’; doorgaande lijn in presentatievormen 
 Bespreekbaar maken van de krimp in leerlingaantal. Gaan we werken met de traditionele combinatieklassen of 

zoeken we een andere, bij ons onderwijs, passende oplossing? 
 

 
 



                                                             schoolplan KBS Esmoreit  2015 – 2019                                                      45 

Bijlage 2 Kengetallen: in- door- en uitstroom  
 

Teldatum  Aantal  Instroom 
Groep 1 

Instroom  
Groep 2-8 

Uitstroom  
Groep 1-7 

Uitstroom  
Groep 8 

Totaal  

1-10-2013 237 22 0 0 38 221 

1-10-2014 220 21 0 1 30 212 

1-10-2015 212 14* 0* 0* 33* 193* 

1-10-2016       

1-10-2017       

1-10-2018       

1-10-2019       

*prognose 
 
Overzicht verlengde kleuterperiode  

Jaar Groep 1 Groep 2 

2012-2013 4 0 

2013-2014 0 0 

2014-2015 4 0 

2015-2016   

2016-2017   

2017-2018   

2018-2019   

 
Overzicht van zittenblijvers  

Jaar Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7 Gr. 8 

2012-2013 1 1 0 0 0 0 

2013-2014 0 1 0 0 0 0 

2014-2015 1 0 0 0 0 0 

2015-2016       

2016-2017       

2017-2018       

2018-2019       

 
Overzicht van versnellers  

Jaar Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7 Gr. 8 

2012-2013 0 0 0 0 0 1 0 0 

2013-2014 0 0 0 0 1 0 0 0 

2014-2015 0 0 0 0 0 0 0 0 

2015-2016         

2016-2017         

2017-2018         

2018-2019         

 
Overzicht onderzoeken door externe deskundigen 

Jaar SBD (EPOS)  Jeugdzorg Elders 

2012-2013 4 0 3 

2013-2014 8 1 4 

2014-2015 18 ( waarvan 12 NIO ) 0 1 

2015-2016    

2016-2017    

2017-2018    

2018-2019    
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Overzicht externe verwijzingen 

Jaar SBO Elders 

2012-2013 0 0 

2013-2014 0 0 

2014-2015 1 0 

2015-2016   

2016-2017   

2017-2018   

2018-2019   

 
 
 
Overzicht doorstroom naar het Voortgezet Onderwijs 

Schooltype Aug. 
2012 

Aug. 
2013 

Aug. 
2014 

Aug. 
2015 

Aug. 
2016 

Aug. 
2017 

Aug. 
2018 

Aug. 
2019 

VMBO-PRO 0 0 0 0     
 

VMBO-BBL 0 
 

1 0 3     

VMBO-KBL 

 
0 6 10 3     

VMBO-GTL 
 

7 10 9 5     

VMBO-TL - HAVO 3 1 4 4     
 

HAVO-VWO 12 16 8 11     
 

VWO-Gymnasium 5 10 7 4     
 

TOTAAL 
 

27 44 38 30     
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Bijlage 3  Eind- en tussenopbrengsten 

  
Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven zo hoog mogelijke opbrengsten na met name 
bij Taal, Rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We achten het van belang, dat de leerlingen 
presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol) 
vervolgonderwijs. Onze afspraken (zie kwaliteitskaart) zijn:       
a. De leerlingen realiseren aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten (op grond van hun 

kenmerken)   
b. De leerlingen realiseren tussentijds de verwachte opbrengsten (op grond van hun kenmerken)  
c. De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat verwacht mag worden (op grond van 

hun kenmerken)  
d. Leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden 
e. De leerlingen doorlopen de basisschool in acht jaar 
f. De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs 
g. De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs  
 
CITO-entreetoets (gemiddeld aantal goed) 

Jaar Taal Rekenen Informatie / 
studievaardigheden 

Totaal in % 

2012 152     (69,5%) 81,6      (68%) 58,3     (72,9%) 69,7% 

2013 152     (69,2%) 82,2      ( 68,5%) 56,4     (70,5%) 69,4% 

2014 155,4  (70,6%) 89,0      (74,2%) 58,2     (72,7%) 72,5% 

2015 153,5  (69,7%) 82,7      (68,9%) 57,4     ( 71,8%) 69,9% 

2016     

2017     

2018     

2019     

 
CITO-eindtoets (gemiddeld aantal goed) 

Jaar Taal Rekenen studievaardigheden  Wereldoriëntatie  Totaal in % 

2012 71,2   (71,2%) 43,1   ( 71,8%) 30,7   ( 76,8%) 69,8   ( 77,6%) 74,1% 

2013 68,2   ( 68,2%) 36,6   ( 61%) 26,7   (66,8%) 62,4   (69,3%) 66,3% 

2014 70,9   ( 70,9%) 36,3   ( 60,5%) 30,2   (75,5%) 61,9   ( 68,8%) 68,9% 

Centrale eindtoets PO 

 Taal  Rekenen Wereldoriëntatie Totaal excl WO Totaal incl WO 

2015 95,1  (70,4%) 61,8    (72,7%) 62,5 (69,4%)  156,9 (71,3%) 219,4 (70,8%) 

2016      

2017      

2018      

2019      

CITO-eindtoets (standaardscores)  
 

Jaar Schoolgroep Eindscore 
(ongecorrigeerd) 

Landelijke score 
(ongecorrigeerd) 

Aantal leerlingen Meegedaan 

2012 2 535,6 535,1 27 27 

2013 2 531,7 534,7 44 44 

2014 7 533,1 534,4 38 38 

2015 5 532,5 (534,7)* 534,8 33 33  

2016      

2017      

2018      

2019      

*534,7 score indien er drie kinderen buiten de score worden gehouden ivm met of een te laag IO en/of hun 
beperkte cognitieve capaciteit op het gebied van rekenen en taal in groep 7 en 8. 
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Bijlage 4 ICT 
Eis uit het waarderingskader Verwezenlijkt op school 
A1 De school heeft de huidige 
situatie met betrekking tot ICT 
beschreven. 
 
 
 

1. De school heeft inzicht in de bereikte ICT-doelen en 
informatievaardigheden van leerlingen.  

2. De school heeft zicht op de tijd die leerlingen uit verschillende 
leerjaren ICT gebruiken voor het leerproces.  

3. De stand van zaken wat betreft de behoefte aan ICT-
infrastructuur, educatieve en andere software en beheer is 
geïnventariseerd.  

4. De school heeft een rooster opgesteld waarin de ICT-uren van 
de groepen staan vastgesteld. 

A2 De ICT-doelen maken deel uit van 
een samenhangende visie op leren 
en onderwijzen. 

1. De school schenkt in de visie expliciet aandacht aan de 
veranderende rol van de leerkracht en de onderwijskundige 
inzet van ICT. ( in ontwikkeling ) 

A3 De school heeft toetsbare doelen 
voor de inzet van ICT geformuleerd 

1. De doelstellingen voor de ICT-infrastructuur, educatieve en 
andere software en beheer zijn afgeleid van de behoefte.  

2. De school heeft een richtlijn voor de tijd die leerlingen met ICT 
bezig zijn in het leerproces.  

A4 De school werkt planmatig aan de 
realisering van de ICT-doelen. 

1. De activiteiten zijn begroot  
2. De planning, beleggen van verantwoordelijkheden, bepalen van 

activiteiten en planmatige evaluatie. is in ontwikkeling  
A5 De school evalueert systematisch 
de effecten van de inzet van ICT. 

1. Motivatie en tevredenheid van leerlingen, onderwijzend en 
onderwijsondersteunend personeel  

2. Administratieve efficiëntie  
A6 De schoolleiding gebruikt ICT voor 
een effectieve interne en externe 
communicatie. 

1. De school probeert ouders via ICT te bereiken en bij de school 
te betrekken.  

2. De school maakt gebruik maken van e-mail.  
3. De school geeft ouders inzage in digitale dossiers.  

B1 Het feitelijke ICT-aanbod is 
dekkend voor de kerndoelen, 
examenprogramma’s en algemene 
informatievaardigheden. 

1. Het ICT-aanbod is voldoende breed. (Het past in een relevante 
maatschappelijke context en is dus breder dan kerndoelen en 
eindtermen.)  

2. Er is voldoende tijd voor leerlingen voor het bereiken van de 
ICT-doelen.  

B2 Het ICT-aanbod is 
gedifferentieerd en afgestemd op de 
onderwijsbehoeften van individuele 
leerlingen. 

1. Er is ruimte voor individuele activiteiten:  
2. voor hoog-begaafden  
3. voor extra oefening  
4. leerlingen kunnen zelf keuzes maken t.a.v. ICT-gebruik  
5. leerkrachten bieden gevarieerd aanbod van ICT-toepassingen  

B3 Het ICT-aanbod vertoont 
samenhang 

1. Er is een doorgaande lijn in de ontwikkeling van informatie 
vaardigheden in leerjaren en binnen vakken.   

C1 ICT-middelen worden in 
voldoende mate en functioneel 
gebruikt in klassikale en niet-
klassikale leersituaties. 

1. ICT wordt gebruikt voor: 
-simulatie – demonstratie - naslag en info verzameling  
- bewerken van gegevens -  
- presenteren – communicatie - oefenen  
- samenwerken - toetsen  

C2 De inzet van ICT bevordert een 
efficiënt gebruik van de 
onderwijstijd. 

1. ICT wordt ingezet als instrument bij toetsafname ter 
bevordering van de flexibiliteit, de validiteit, nieuwe vormen 
van toetsing en de analyse van toetsen.  

2. ICT ondersteunt adaptief onderwijs.  
3. De computers hebben een hoge bezettingsgraad.  
4. ICT wordt gebruikt voor absentieregistratie.  
5. ICT wordt gebruikt om het leren meer onafhankelijk van tijd en 

plaats te maken.  
C3 De inzet van ICT draagt bij aan het 
realiseren van een uitdagende 
leeromgeving. 

1. ICT bevordert gevarieerd werken.  
2. Er is voldoende educatieve software of de leerlingen en 

leerkrachten weten de weg naar adequate software te vinden  
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3. Er is een rijk aanbod aan multimediale bronnen.  
4. Er worden gevarieerde ICT-middelen gebruikt.  

D1 De leerlingen zijn actief bezig in 
leer- en lessituaties waarbij ICT 
wordt gebruikt. 

1. Leerlingen hebben een duidelijke taak bij het werken met ICT.  
2. Bij werken in tweetallen of groepjes achter de pc heeft elke 

leerling een rol. Die rollen wisselen met enige regelmaat.  
D2 De leerlingen gebruiken ICT in 
voorkomende gevallen om in een 
betekenisvolle context te werken. 

1. De opdrachten sluiten aan bij de leef-en ervaringswereld van 
leerlingen.  

D3 De leerlingen leren hun opgedane 
ICT-kennis en ervaring in nieuwe 
situaties te gebruiken. 

1. Leerlingen kunnen praktische ICT-vaardigheden in andere 
situaties direct toepassen. (Er is sprake van transfer.)  

D4 De leerlingen kunnen onder 
woorden brengen waarom ze in een 
bepaalde situatie een bepaald 
hulpmiddel hebben gebruikt. 

1. Leerlingen hebben een bewuste keuze voor het ICT-hulpmiddel 
gemaakt.  

D5 De leerlingen gebruiken ICT om in 
toenemende mate de 
verantwoordelijkheid voor hun eigen 
leerproces te krijgen. 

1. Door de leerjaren heen wordt de eigen verantwoordelijkheid 
van de leerlingen groter. Daarbij is ICT een ondersteunend 
hulpmiddel.  

D6 De leerlingen gebruiken ICT om 
gericht samen te werken. 

1. Er zijn projectgroepen die gezamenlijk werken en daarbij ICT 
gebruiken.  

E1 De school volgt de prestaties (en 
eventueel de ontwikkeling) van 
leerlingen met behulp van ICT. 

1. De school heeft een adequaat en goed werkend digitaal 
leerlingvolgsysteem dat ook door alle betrokkenen wordt 
gebruikt. 

E3 De school gebruikt ICT bij de 
begeleiding van de keuzemomenten 
tijdens de schoolloopbaan van de 
leerlingen. 

1. Bij deze keuzemomenten wordt gebruik gemaakt van het LVS  

E5 De school gebruikt ICT voor het 
signaleren en analyseren van 
hulpvragen. 

1. diagnostische toetsen op de computer  
2. digitaal leerlingvolgsysteem met specifieke informatie over 

leerlingen  
3. gebruik van externe expertise via internet  

E6 De school gebruikt ICT voor het 
bieden van specifieke hulp bij 
leerachterstanden of 
leermoeilijkheden. 

1. De school gebruikt ICT voor remediale hulp.  

F1 De school zorgt ervoor dat ICT-
gebruik plaatsvindt met voldoende 
en adequate apparatuur en 
voorzieningen voor leerlingen en 
personeel. 

1. Er zijn voldoende computers voor onderwijsdoeleinden 
werkend beschikbaar en qua aantal passend bij de ambities van 
de school (minimaal 1:10)  

2. De kwaliteit van de apparatuur is goed in relatie tot het 
beoogde gebruik.  

3. Er is een voldoende snelle on-line verbinding tussen alle 
schoolcomputers en internet.  

4. Er zijn voldoende leerruimten.  
5. Er is voldoende ruimte voor personeel om ICT te gebruiken.  
6. De school heeft e-mailvoorzieningen voor leerlingen en 

leerkrachten.  
Het gebruik 
De school zorgt ervoor dat de ICT 
door leerlingen en personeel 
gebruikt kan worden in een 
aangename, motiverende en veilige 
omgeving. 

1. De computers zijn voldoende toegankelijk.  
2. De computers staan in een rustige leeromgeving.  
3. De opstelling van de computers is adequaat.  
4. Er is een goede klimaatbeheersing.  
5. Er is een protocol met huisregels voor ICT-gebruik.  
6. Er is voldoende toezicht in de ICT-ruimtes.  
7. Ongewenst ICT-gebruik wordt tegengegaan.  
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Bijlage 5 Jaarverslagen / evaluaties 
 
Het jaarverslag 2014-2015 zal eind september aan dit schoolplan worden toegevoegd. 
Tevens is het dan middels de schoolsite aan ouders kenbaar gemaakt en is een exemplaar aan de inspectie en 
het schoolbestuur verzonden. 
 
 


