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Basisschool Zeilberg is al meer dan 100 jaar  

een wijk betrokken school in Deurne. 
Uitgaande van de verschillen tussen kinderen geven wij voortvarend en passend 

basisonderwijs aan kinderen uit Zeilberg en omliggende wijken.  
Een school waar de kinderen elkaar kennen en gekend worden.  

Kenmerkend is de hoge betrokkenheid van ouders,  
de fijne en warme sfeer waarbij alle betrokkenen  

zich veilig en prettig voelen. 
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Voorwoord 
 
Voor u ligt het schoolplan 2014-2018 van basisschool Zeilberg,  
bijgesteld voor schooljaar 2015-2016  
 
Dit plan is tot stand gekomen na een grondige analyse van de kwaliteiten van de school en 
alle aandachtspunten die voortkomen uit ontwikkelingen in de samenleving en de directe 
omgeving van de school.  
 
Aan deze analyse hebben het team en de medezeggenschapsraad hun bijdrage geleverd. 
Via diverse instrumenten en middelen zijn andere betrokkenen van de school gehoord en 
gezien en hebben zo hun aandeel in de totstandkoming van het plan gehad.    
 
Het schoolplan is zo opgebouwd dat er een goede weergave is van wat wij als school als 
kwaliteit zien, hoe wij die kwaliteit volgen, welke analyses wij ten aanzien van onze eigen 
kwaliteit maken en hoe die analyses tot stand komen.  
Vervolgens geven we aan welke zaken we prioriteit hebben gegeven en laten we zien hoe 
we aan deze prioriteiten gaan werken.   
 
Het schoolplan is echter nadrukkelijk méér dan alleen een verantwoording van de huidige 
stand van zaken en planning op dit moment. Dit schoolplan is bedoeld als levend 
werkdocument dat waar nodig bijgesteld zal worden aan de hand van jaarlijkse evaluaties 
en ontwikkelingen die plaatsvinden. 
Een plan waarin overzichtelijk alle belangrijke aspecten van ons onderwijs bij elkaar staan. 
Een plan dat we er regelmatig bij pakken wanneer we samen werken aan het op peil 
houden en verbeteren van onze kwaliteit. 
 
We hebben hiermee een goed middel in de hand dat zal bijdragen aan de verdere 
vormgeving van goed onderwijs op onze mooie school! 
 
We wensen alle betrokkenen veel succes bij het uitwerken en verwezenlijken van alle 
plannen, zoals deze voortkomen uit dit schoolplan. 
 
 
 
 
Namens het team en medezeggenschapsraad 
 
Frans van Geesink, directeur basisschool Zeilberg
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1. Onze school  
 

Basisschool Zeilberg ligt  in de wijk Zeilberg van de gemeente Deurne. Ze valt onder het 
bestuur van stichting Prodas. De school heeft op de teldatum 01-10-2015  233 leerlingen. 
Onze leerlingen komen voor 90% uit de wijk Zeilberg en voor 10% uit de omliggende 
wijken. 
Er zijn 20 werknemers in dienst, waarvan 1 directeur en 1 adjunct directeur (tevens 
leerkracht), 13 leerkrachten,  1 onderwijsassistente,  1 administratieve kracht en 3 
medewerkers voor de huishoudelijke dienst. Het fulltime equivalent is 12,3. Hiervan staat 
9,8 fte in de klassen, 1 fte is aan de directie besteed en 1,5 fte aan onderwijsassistentie, 
administratie en huishoudelijke dienst. De school heeft geen conciërge, maar wel de zeer 
gewaardeerde hulp van een aantal vrijwilligers. 
 

Kenmerken van dit voedingsgebied 
Zeilberg kenmerkt zich door een evenwichtige mix van sociale klassen van een middelgroot 
dorp. Van oorsprong is er een agrarisch karakter maar er heeft zich ook een veelzijdige 
industrie gevestigd. Ongeveer 15-20% van de leerlingen komt uit een agrarisch gezin. 
   

Leerlingenaantallen 
2011-2012  264 
2012-2013  255 
2013-2014  256 
2014-2015  232 
2015-2016 233 
 

Dit jaar blijft het leerlingen aantal stabiel. Er vertrokken 26 schoolverlaters. Er was dit jaar 
geen verwijzing. Drie gezinnen (4 leerlingen) kozen voor ander onderwijs. Er waren 2 
instromende leerlingen van andere basisscholen. 
Het voorlaatste jaar hadden we liefst 40 schoolverlaters uit gr 8. Daarnaast waren er 9 
verhuizers. Door verwijzing verlieten 2 leerlingen de school en 3 gezinnen (7 leerlingen) 
kozen voor een ander soort onderwijs. We hadden 4 instromende leerlingen van elders.  
 

De totale groep leerlingen kunnen we als volgt karakteriseren:   
Onze leerlingenpopulatie is een afspiegeling van de wijk. 
Er zijn minder dan 5% kinderen met een buitenlandse achtergrond.  
Landen van herkomst (eerste of tweede generatie) zijn vooral Polen en Oekraïne. 
Op dit moment zijn er geen kinderen van vluchtelingen op school. 
 

Er is sprake van een relatief hoog opleidingsniveau bij de ouders. 
Aan ongeveer 8% van de leerlingen is een leerlingengewicht toegekend.  
 

 Percentage leerlingen per 1-10-2014 

categorie 1  
(basisonderwijs/VSO ZMLK tot 13 jaar)  
Leerlingengewicht 1,2 

 
2% 

categorie 2 
(VMBO basis, kader en beroepsgericht)  
Leerlingengewicht 0,3 

 
6% 

categorie 3  
(3 jaar VMBO G/T of hoger)  Leerlingengewicht 
 0 

 
92% 

De verwachting voor de komende jaren is dat onze leerlingpopulatie ongeveer gelijk zal blijven. 
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De leerlingpopulatie kenmerkt zich verder door: 
Aandachtspunten t.a.v. de taalverwerving.  
- Een relatief grote groep kinderen beschikt over een beperktere woordenschat. 
- Dialectisch taalgebruik komt geregeld voor 
- Kinderen lezen thuis relatief weinig, er is op school een redelijke leesmotivatie 

 
De wijk Zeilberg kent een actief verenigingsleven en de kinderen maken vooral gebruik van: 
- Voetbal- en korfbalvereniging ZSV 
- Jeugdvereniging Jong Nederland 
- De majorettes, de blokfluiters en het jeugdorkest van de harmonie Excelsior 
- De Minisoos en Jeugdcarnavalsvereniging De Pötjes 
 

Personeel: leeftijdsopbouw en benoemingsomvang 
Ons onderwijzend team telt 16 leerkrachten, 14 vrouwen en 2 mannen, die beide deel 
uitmaken van de directie. De directeur heeft een effectieve werktijdfactor (wtf) van 0,8 en 
is volledig ambulant waarvan een deel ingezet wordt ten behoeve van Prodas. De adjunct-
directeur heeft eveneens een effectieve wtf van 0,8 waarvan 0,2 ambulante tijd voor 
adjunct taken. De resterende tijd is hij leerkracht.  
De school telt 5 leerkrachten in schaal LB. Daarmee wordt voldaan aan de cao afspraken. 
In totaal hebben we 7 fulltime leerkrachten waarvan er 4 Duurzame Inzetbaarheidsuren 
gebruiken voor verlof. De overige leerkrachten hebben een parttime aanstelling. 
 

De gemiddelde kalenderleeftijd ligt op 1-10-2015 op 48,0 jaar. 
De gemiddelde leeftijd per 1-10-2014 was: 48,8 jaar. De wijziging komt mede door enkele 
wijzigingen in de samenstelling van het team. 
 

Leeftijdsopbouw aantal 
     

Werktijdfactoren 
 

aantal 
aantal 

minus Bapo 

20-29 2  <0,2 0 0 

30-39 2  0,21 - 0,4 2 2 

40-49 2  0,41 - 0,6 3 3 

50-59 7  0,61 – 0,8 2 6 

>60 3  0,81 – 1,0 10 6 
 
 

Als we de wtf mee laten wegen is dat nog 38 jaar. Dat betekent dat de jongere 
werknemers meer werken dan de ouderen. Dat komt mede door opname van Duurzame 
Inzetbaarheidsverlof door oudere werknemers, waardoor ruimte is gekomen voor iets 
jongere werknemers.  
In 2011 lag de gemiddelde kalenderleeftijd boven de 54 jaar. In 2012 op 50,75 jaar. 
 

Onze school als gebouw 
Het gebouw is in 1998 geheel gerenoveerd en in 2002 uitgebreid met 3 lokalen. Met nog 
enkele kleinere ingrepen is het op dit moment prima toegerust voor de huidige 
onderwijstaken. Het gebouw is transparant, veilig, ordelijk en voorzien van diverse 
multifunctionele ruimten.  
Anders dan de eerste aanblik van de buitenzijde doet vermoeden is de binnenzijde  
verrassend ruim. Door vormgeving, kleurgebruik en veel raampartijen biedt het gebouw 
een prettige omgeving voor kinderen, ouders en onderwijsgevenden. 
Er zijn 13 leslokalen en voldoende andere onderwijsruimten.  
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2. Uitgangspunten schoolbestuur 
 

De stichting PRODAS heeft voor haar scholen een aantal richtlijnen vastgesteld voor de 
vormgeving van het onderwijs. In dit kader is er een missie en een visie op bestuursniveau 
geformuleerd. Deze richtlijnen zijn vertaald naar een strategische koers met vier 
speerpunten waarbij globale doelstellingen voor de organisatie van het onderwijs zijn 
aangegeven. Deze doelstellingen zijn terug te vinden in de beleidskaders van PRODAS. De 
scholen wordt gevraagd om deze richtlijnen om te zetten in schoolspecifiek beleid passend  
bij de kenmerken van de actuele populatie, de wijk waarin de school gelegen is en de 
mogelijkheden van personeel, middelen, financiën en huisvesting. Stichting PRODAS 
streeft ernaar dat haar scholen in het schoolplan een zichtbaar en oorzakelijk verband 
laten zien tussen de wijze waarop het onderwijs is georganiseerd en de kenmerken en 
omstandigheden van de school. De vier speerpunten van het Prodasbeleidskader zijn: Het 
ontluikende kind, Samenwerken met ouders, School en samenleving en Eigentijdsleren. 
 

3. Schoolconcept  
 

Onze school gaat uit van een duidelijke koers. Deze geven we aan in onze missie en visie.  
 

3.1 Missie  
In de missie omschrijven we de bestaansreden van de school en in de kernwaarden geven 
we aan hoe mensen met elkaar omgaan 
 

Onze kernwaarden zijn: veiligheid, respect, rust, eigenheid en resultaatgerichtheid. 
We richten ons nadrukkelijk niet alleen op de cognitieve, maar ook op de sociaal 
emotionele ontwikkeling van de kinderen. 
Het is onze missie om bewust, beredeneerd en planmatig om te gaan met de eigenheid 
van elk kind en ervoor te zorgen dat het zich optimaal kan ontwikkelen. Wij willen goed 
omgaan met de verschillen tussen kinderen om ieders eigenheid te bewaren.  
Kenmerkend zijn de hoge betrokkenheid van ouders, de fijne en warme sfeer waarin alle 
betrokken zich veilig en prettig voelen en alle geledingen goed samenwerken.  
 

3.2 Visie  
In de visie beschrijven we uitgangspunten en uitspraken die richting geven aan de manier 
waarop wij het onderwijs willen vormgeven vanuit levensbeschouwelijke, pedagogische en 
onderwijskundige keuzes. 
 

3.2.1 Levensbeschouwelijke visie / identiteit 
Onze leerlingen groeien op in de dorpse wijk Zeilberg van de gemeente Deurne, waar van 
oudsher volgens de katholieke waarden en normen respect voor mens, dier en ding wordt 
aangeleerd. Wij geven daar een eigentijdse invulling aan waarbij deze waarden en normen, 
respect en goed omgaan met elkaar centraal staan.  
Onze school staat open voor en erkent ieders eigenheid. Alle kinderen zijn welkom zonder 
onderscheid van godsdienst of levensovertuiging. 
 

3.2.2 Onze Pedagogische visie 
Wij vinden leren en werken vanuit plezier en betrokkenheid belangrijke voorwaarden om 
tot ontwikkeling te komen. Onze school  kenmerkt zich door een hoge mate van 
welbevinden van de leerlingen, leerkrachten en ouders. De sociaal emotionele 
ontwikkeling is expliciet opgenomen in ons aanbod. Daarnaast werken we vanuit 
gemeenschappelijke afspraken structureel aan een veilige omgeving waarin respectvol met 
elkaar wordt omgegaan.  
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3.2.3 Onze Onderwijskundige visie 
Onze school werkt volgens het leerstofjaarklassen systeem en met combinatiegroepen. 
Jaarlijks bepalen we op onderwijskundige gronden de juiste keuze hiervoor. Ons onderwijs 
richt zich op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op de ontwikkeling van de 
creativiteit en op het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. 
We gaan uit van de verschillen tussen leerlingen, we bieden ze gevarieerde werkvormen 
aan en werken aan de ontwikkeling van hun zelfstandigheid en werkhouding. 
Van groot belang zijn het zelfstandig werken en werken vanuit het Model Directe 
Instructie. In ons onderwijs hebben wij hoge verwachtingen van kinderen en werken we 
aan een zo hoog mogelijk leerrendement voor ieder kind. 
 

4. Wettelijke opdrachten 
 

De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de 
kwaliteit en de inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen 
kwaliteitszorg, leerlingenzorg en leerstofaanbod aangegeven hoe basisschool Zeilberg 
hieraan voldoet. 
 

4.1 Kwaliteitszorg 
Wij zetten op onze school een uitgebreid aantal activiteiten en instrumenten in, die ons 
helpen om de kwaliteit van ons onderwijs te meten, te volgen en (bij) te sturen.  
 

Meerjarenplanning kwaliteitszorg  
  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Leerlingvolgsysteem X X X X X 

2. Trendanalyses  
   leerresultaten  

X X X X X 

3. Analyse leerlingpopulatie X   X  

4. Inspectiebezoek    verwacht  

5. Tevredenheidspeilingen    X  

6. Sociale veiligheid  X  X  

7. Imago-onderzoek X     

8. RI&E X    X 

9. Ambitie en  Resultaat 
  monitorgesprekken RvB 

X X X X X 

10. Externe Audit X    X 

11. Interne Audit RvB  X    

12. Collegiale Audit    X  

13. WMK X X X X X 

14. Gesprekkencyclus beoordeling F-gesprek F-gesprek F-gesprek beoordeling 

 
4.1.1 Leerlingvolgsysteem (LOVS) 
Het volgen, bewaken en bijsturen van de kwaliteit van ons onderwijs gebeurt in de eerste 
plaats op basis van de resultaten van ons onderwijs. Daarbij kijken we naar de 
leervorderingen van kinderen zoals die zichtbaar worden uit ons uitgebreide toets- en 
observatie-instrumentarium. We maken gebruik van methode-gebonden en methode-
onafhankelijke toetsen en observaties. 
 

Overzicht Cito-toetsen 
Cito-toetsen LOVS okt – nov jan  - feb mei – juni 

Rekenen voor kleuters  M1 – M2 E1 – E2 

Taal voor kleuters  M1 – M2 E1 – E2 

Rekenen Wiskunde B8* M3 – M8 E3 – E7 

DMT – AVI  M3 – M8 E3 – E7 

Technisch Lezen B8* M3 – M8 E3 – E7 
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Begrijpend lezen B8* M4 – M8 E3 – E4 

Spelling B8* M3 – M8 E3 – E7 

Woordenschat B8* M3 – M8 E3 – E7 
*Indien groep 8 de toetsen afneemt in okt/nov dan vervalt M8 in jan/feb 

 

 In groep 8 wordt in september de Entreetoets afgenomen (nieuw in 2015) 

 In groep 8 wordt in april de centrale eindtoets PO afgenomen 

 In groep 3-8 wordt Kijk op sociale competenties afgenomen, (seo) 

 In groep 3-8 methodische toetsen voor rekenen vanuit Wereld in Getallen (2015) 

 In groep 4-8 methodische toetsen voor taal vanuit Taal Actief 4 (2014) 

 Voor groep 5-8 methodische toetsen vanuit Natuniek, geschiedenis vanuit Bij de Tijd en 

aardrijkskunde en topografie vanuit Een Wereld van Verschil en verkeer middels 

Wegwijs 

 In de groepen 1 en 2 wordt het leerlingvolgsysteem van KIJK gebruikt om de 

ontwikkelingen te volgen op maximaal 17 (dit jaar 14) ontwikkelingslijnen: 
 

1.  Zelfbeeld    10.  Auditieve waarneming 
2.  Relatie met volwassen         11.  Mondelinge taalontwikkeling 
3.  Relatie met kinderen         12.  Lichaamsoriëntatie 
4.  Spelontwikkeling   13.  Ruimtelijke oriëntatie 
5.  Taakgerichtheid en zelfstandigheid    14.  Tijdsoriëntatie 
6.  Grote motoriek                                      15.  Ontwikkeling beginnende geletterdheid 
7.  Kleine motoriek   16.  Ontwikkeling beginnende gecijferdheid 
8.  Tekenontwikkeling   17.  Ontwikkeling van het logisch denken 
9.  Visuele waarneming 

 

4.1.2 Trendanalyses leerresultaten 
Jaarlijks worden de resultaten van het onderwijs uitgebreid geanalyseerd om zo te komen 
tot gerichte bijstellingen in het aanbod op schoolniveau, per groep en waar nodig en 

mogelijk per kind. Deze analyses betreffen: 
- Trendanalyses van de M-toetsen van de toetsen uit het LOVS (Cito) 
- Trendanalyses van de entreetoets van Cito in groep 8 (sinds sep 2015) 
- Trendanalyses van de uitkomsten op de eindtoets PO van Cito 
- Analyses van de ontwikkeling van individuele kinderen 
 

 

De uitkomsten van deze analyses worden gebruikt voor: 
a. aanpassingen in het algehele aanbod, bijvoorbeeld door meer of minder tijd te 

reserveren voor een bepaald vakgebied, of door ander structureel aanbod binnen een 
bepaald vakgebied en/of jaargroep 

Relatieve groei Hoeveel is de groep vooruit gegaan t.o.v. het voorgaande 
toetsmoment? Is er sprake van een stijgende, dalende of 
gelijkblijvende trend? 

Resultaten t.o.v. norm 
vaardigheidsscore  
inspectie per leerjaar 

De inspectie heeft een aantal normgetallen vastgesteld voor 
specifieke (toets-) momenten in de ontwikkeling van de 
kinderen. 

Resultaten t.o.v.  
schoolspecifieke normen  

Zijn de percentages kinderen met hoogste en laagste scores 
passend bij onze schoolnormen? 

Kindspecifieke groei Ontwikkelen individuele kinderen zich optimaal? Is er sprake 
van een gelijkmatige trend? 
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b. groepsspecifieke aanpassingen gericht op het optimaliseren van het aanbod en het 
aansluiten bij specifieke ondersteuningsbehoeften van kinderen in een groep (vast te 
leggen in groepsplannen) 

c. het bepalen van de noodzaak tot andere nadere analyse van de onderwijskwaliteit, 
bijvoorbeeld t.a.v. de toegepaste didactiek, de sociale veiligheid en de 
taakgerichtheid/werkhouding bij kinderen 

d. het opstellen van groepsplannen waarin aanbod en werkwijze zo optimaal mogelijk 
worden afgestemd op de ondersteuningsbehoeften van individuele kinderen 

De uitkomsten van de analyses zoals weergegeven bij a tot en met c zijn in dit schoolplan 
te vinden in paragraaf 5.3. De werkwijze ten aanzien van het werken met groepsplannen 
zal nader worden vastgelegd in het nieuw op te stellen Schoolondersteuningsplan dat het 
huidige schoolspecifieke zorgplan zal gaan vervangen. Dit zal in schooljaar 14-15 en 15-16 
steeds meer gestalte krijgen.  
 

4.1.3 Analyse leerlingpopulatie 
Eens in de drie jaar wordt een analyse van de leerlingpopulatie gemaakt. In deze analyse 
wordt gekeken naar de actuele situatie en mogelijke mutaties t.a.v. de volgende gegevens: 
- het opleidingsniveau van de ouders en het daarmee samenhangende toegekende 

leerlinggewicht 
- taalontwikkeling: immigranten met een anderstalige achtergrond en kinderen waarbij 

er in de thuissituatie relatief veel dialect wordt gesproken 
- de mate waarin er sprake is van sociaal maatschappelijke aandachtspunten 
- de mate waarin er sprake is van specifieke leerproblemen 
 

De uitkomsten uit deze analyse worden gebruikt om een optimaal aan te sluiting bij de 
ondersteuningsbehoeften van kinderen. Bij de totstandkoming van het nieuwe schoolplan 
wordt daarbij gekeken of en op welke punten specifieke ontwikkeling van kennis, kunde 
en/of de aanschaf van specifieke  middelen noodzakelijk is. In dit schoolplan is de analyse 
van de leerlingpopulatie te vinden in hoofdstuk 1. 
 

4.1.4 Inspectiebezoek 
Vanuit de rijksoverheid bezoekt de onderwijsinspectie alle basisscholen in Nederland. Dat 
gebeurt in de regel eens in de vier jaar. Tijdens een schoolbezoek wordt de kwaliteit van 
onze school beoordeeld op negen kwaliteitsaspecten, ook wel indicatoren genoemd. Als 
aspect 10 beoordeelt de inspecteur de specifieke wettelijke eisen t.a.v. documentatie. 
 

1. De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie verwacht mag worden. 

2. De aangeboden leerstofinhouden bereiden de leerlingen voor op vervolgonderwijs en 
samenleving. 

3. De leraren geven de leerlingen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod eigen te 
maken. 

4. Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvormen 
5. De leraren leggen duidelijk uit, organiseren de onderwijsactiviteit efficiënt en zorgen 

ervoor dat de leerlingen taakbetrokken werken. 
6. De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking en onderwijstijd af op verschillen 

in ontwikkeling tussen de leerlingen. 
7. De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en 

procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. 
8. De leerlingen die dat nodig blijken te hebben, krijgen extra zorg 
9. De school heeft een systeem voor kwaliteitszorg. 
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10. Wet- en regelgeving: de school heeft een schoolgids, een schoolplan en een zorgplan 
dat voldoet aan specifiek wettelijke eisen. 

 

De uitkomsten van dit bezoek worden gedeeld met de school en de bestuurder van de 
school (Raad van Bestuur van Prodas). Het verslag is openbaar gemaakt via de website van 
de onderwijsinspectie. De uitkomsten en aanbevelingen die voortkomen uit het laatste 
inspectiebezoek komen (integraal) terug in verschillende analyses van de schoolkwaliteit in 
hoofdstuk 5 van dit schoolplan. 
 

4.1.5 Tevredenheidspeilingen 
Eens in de vier jaar gaat onze school na hoe medewerkers, leerlingen in de bovenbouw van 
onze school en de ouders aankijken tegen de school. Daarbij worden verschillende 
aspecten van de onderwijskwaliteit tegen het licht gehouden. 
In onderstaand schema worden de verschillende onderzochte onderdelen per groep 
respondenten getoond. 
 

Leerlingen Ouders Medewerkers 

1. Rekenen en taal 
2. Werkvormen 
3. Wereldoriëntatie 
4. Kunstzinnige oriëntatie 
5. De groep  
6. De klas 
7. Omgang van leerlingen 

onderling 
8. Contact van de docent met 

leerlingen  
9. Feedback/ ondersteuning 

door docent 
10. Schoolgebouw en omgeving 
11. Welbevinden op school  
12. Algemene tevredenheid 
13. Ouderbetrokkenheid  

1. Schoolgebouw 
2. Omgeving van de school 
3. Begeleiding  
4. Sfeer  
5. Kennisontwikkeling  
6. Persoonlijke ontwikkeling  
7. Schooltijden  
8. Schoolregels, rust en orde 
9. De leerkracht  
10. Contact met de school 

1. Schoolgebouw 
2. Schoolklimaat 
3. Pedagogisch klimaat 
4. Leerstofaanbod en 

leermiddelen 
5. Werkklimaat  
6. Primaire 

arbeidsvoorwaarden 
7. Secundaire 

arbeidsvoorwaarden 
8. Loopbaanmanagement  
9. Interne communicatie 
10. Externe communicatie  
11. Management  
12. Organisatie 

 
De uitkomsten van deze peilingen worden meegenomen bij het bepalen van 
schoolverbeterplannen per schoolplanperiode. Binnen dit schoolplan zijn de uitkomsten 
van de tevredenheidspeilingen opgenomen binnen verschillende analyses van de kwaliteit 
van ons onderwijs in hoofdstuk 5. 
 

4.1.6 Sociale veiligheid 
Het kwaliteitsaspect sociale veiligheid wordt door onze school als belangrijk gezien. We  
analyseren de uitkomsten uit ons leerlingvolgsysteem sociaal emotionele ontwikkeling, de 
tevredenheidspeilingen en de RI&E. De peiling sociale veiligheid personeel wordt eens in 
de twee jaar verricht om na te gaan of er aandachtspunten zijn die (nog) niet in beeld zijn. 
 

4.1.7 Imago-onderzoek 
Ten tijde van de totstandkoming van dit schoolplan werd een, in principe eenmalig, imago-
onderzoek verricht. Dit is gebeurd naar aanleiding van een bovengemiddelde uitstroom 
aan het einde van het schooljaar 2013-2014.  
De uitkomsten van dit onderzoek zijn meegenomen bij de analyses in hoofdstuk 5. 
 

4.1.8 RI&E 
De Risico-Inventarisatie en Evaluatie (kortweg RI&E) is een wettelijk verplichte Arbo 
screening die we als school eens in de vier jaar uitvoeren. Deze screening is gericht op het 
inventariseren van (eventuele) arbeidsrisico’s en fysieke veiligheid in het gebouw. 
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Dat gaan wij (en alle andere scholen van Prodas) in 2015 doen met behulp van het nieuwe 
Digitale VeiligheidsVolgsSysteem (DVVS) van Saasen. 
 
Het betreft dan onderstaande 6 onderdelen: 
 

1:   Algemene verplichtingen Arbowet  
2:   Personeels- en gezondheidsbeleid  
3:   Quickscan personeel sociale veiligheid en werkdruk  
4:   Agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie en discriminatie  
5:   Veiligheid en Gezondheid Schoolgebouw  
6:   Brandpreventie en bedrijfshulpverlening 
 

In dit schoolplan zijn de aandachtspunten uit de laatste inventarisatie niet meegenomen 
omdat er in 2015 een nieuwe peiling plaats zal vinden. De punten die uit deze peiling naar 
voren komen zullen vervolgens een plek krijgen in de verbeterplannen zoals deze in dit 
schoolplan al zijn opgenomen. Dat wil zeggen dat deze punten worden geïntegreerd in al 
bestaande plannen en/of worden toegevoegd als nieuwe punten. 
 

4.1.9 Ambitie en Resultaat gesprekken Raad van Bestuur 
Jaarlijks worden vanuit de raad van bestuur gesprekken gevoerd met alle directeuren 
binnen de stichting. Ambitiegesprekken over de voorgenomen schoolontwikkeling en 
resultaatgesprekken waarin de resultaten van het onderwijs kort worden doorgenomen. 
Deze gesprekken zijn erop gericht het toezicht vanuit bestuur op de kwaliteit van het 
onderwijs (zoals vastgelegd in het nieuwe toezichtkader van de onderwijsinspectie) 
praktisch vorm te geven. De gesprekken dragen bij aan het scherp en doelgericht 
formuleren van werkwijzen van ontwikkelplannen en helpen om een eventuele 
tekortkomingen bij de school weg te nemen of te verkleinen. 
 

4.1.10 Externe audit 
De externe audit neemt een aantal specifieke onderdelen van het beleidskader van 
stichting Prodas onder de loep. De peiling is een aanvulling op de ambitie- en de 
monitorgesprekken die vanuit de Raad van Bestuur worden gevoerd en is daarmee een 
voor onze stichting specifieke uitwerking van het toezichtkader van de onderwijsinspectie.  
De volgende onderdelen uit het beleidskader worden door een externe auditor 
beoordeeld: 
1. Er wordt geen onderwijskundig beleid gevoerd dat in strijd is met, afbreuk doet aan, 

drie doelstellingen/criteria van stichting Prodas: 
a) Leerlingen beschikken bij het verlaten van de school over kennis en vaardigheden 

die hen toegang geven tot bij ieders individuele kwaliteiten (in cognitief, sociaal en 
emotioneel opzicht) passend vervolgonderwijs; daarbij worden de algemeen 
erkende eindtermen voor primair onderwijs gehanteerd als streefniveau. 

b) Leerlingen beschikken over de basisvaardigheden die hen op weg helpen naar 
verantwoord maatschappelijk functioneren en naar betekenisvol persoonlijk 
functioneren. 

c. Leerlingen zijn zich bewust van de levensbeschouwelijke verscheidenheid en zijn zich 
bewust van de bijzondere identiteit van de eigen school. 

2. De school laat niet na een cultuur te bevorderen waarin professionals gestimuleerd 
worden met elkaar in gesprek te gaan om de kwaliteit van het eigen en elkaars 
professionele handelen te versterken en eenzaamheid en handelingsverlegenheid te 
doorbreken. 
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3. De school laat niet na dat er actief beleid gevoerd wordt ten aanzien van 
personeelsontwikkeling, personeelsbeoordeling, loopbaanbegeleiding en scholing, 
gericht op de kwaliteit van het onderwijs. 

4. Het minimum niveau van zorg voldoet aan de gestelde eisen. 
De uitkomsten van de externe audit zijn schriftelijk aan onze school beschikbaar gesteld en 
de verbeterpunten zijn integraal opgenomen op verschillende plekken in de analyses in 
hoofdstuk 5. 
 

4.1.11 Interne audit Raad van Bestuur 
Eens in de vier jaar bezoekt een lid van de Raad van Bestuur de school voor een nadere 
verkenning van verschillende kwaliteitsaspecten van onderwijs en organisatie. Daarbij 
worden alle onderdelen zoals weergegeven in het schema nagelopen. 
 

4.1.12 Collegiale audit 
Eens in de vier jaar wordt onze school bezocht door een groep van vier directeuren die 
onze school in een audit van één dag onderzoekt op het onderdeel professionele identiteit. 
Daarbij wordt nagegaan of de identiteit zoals wij die voor ogen hebben ook als zodanig 
wordt gezien en ervaren. Er wordt ook gericht nagegaan of er overeenkomst is tussen het 
beeld dat ontstaat door gesprekken met de directie, met leerkrachten en met kinderen en 
datgene wat er zichtbaar is (in gedrag, aankleding, materialen) in de school.  
Daarbij worden drie aspecten verkend: 
- de levensbeschouwelijke identiteit 
- de sociale omgang 
- het pedagogisch klimaat 
Uitkomsten uit deze audit worden schriftelijk aan de school beschikbaar gesteld. 
 

4.1.13 Werken met kwaliteitskaarten (WMK) 
BS Zeilberg gebruikt het WMK instrument om haar kwaliteitszorg te waarborgen. De 
kwaliteit wordt gemeten met behulp van: vragenlijsten, schooldiagnoses en quickscans. In 
een cyclus van 4 jaar komen alle aspecten aanbod. De verdeling van de aspecten staat  in 
de meerjarenplanning WMK. De vastgestelde (en/of nagestreefde) norm voor kwaliteit 
wordt vastgelegd in zogenaamde kwaliteitskaarten. Een aantal kwaliteitskaarten is ten 
tijde van het schrijven van dit schoolplan reeds omgezet naar leerkrachtcompetenties die 
zijn vastgelegd in een Competentieboekje. Deze zijn weer opgenomen in een kijkwijzer, die 
gebruikt wordt tijdens klassenbezoeken. De competenties dienen tevens als basis voor de 
beoordelingsgesprekken. 
 

4.1.14 Gesprekkencyclus 
In de gesprekkencyclus wordt de kwaliteit van de individuele leerkrachten gevolgd en 
indien nodig bijgestuurd. Centraal in de gesprekken staan de bevindingen uit 
waarnemingen tijdens het werken, flitsbezoeken, afgenomen klassenbezoeken en de 
inbreng in gezamenlijke schoolontwikkelingspunten. Daarnaast is er gericht aandacht voor 
het welbevinden en eigen wensen t.a.v. loopbaanontwikkeling en 
deskundigheidsbevordering.  
In de beoordelingsgesprekken is er sprake van een eenzijdige kijk vanuit de directeur naar 
de leerkracht en zijn getoonde competenties. In de functioneringsgesprekken is er 
nadrukkelijk sprake van een wederzijdse inbreng gericht op toekomstige ontwikkeling.  
 

4.2 Leerlingenzorg 
 

Binnen de context van dit schoolplan willen we volstaan met een korte beschrijving van de 
wijze waarop leerlingenzorg tot stand komt. Voor een uitgebreide beschrijving willen we 
hier verwijzen naar ons Zorgplan, met daarin beschreven de vijf niveaus van zorg. Dit plan 
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is bij het schrijven van het schoolplan nog grotendeels uitgangspunt voor de wijze waarop 
wij de zorg vormgeven. In de loop komende schooljaren 14-15 en 15-16 zal het zorgplan 
worden herschreven tot een Schoolondersteuningsplan waarin de nieuwe procedures en 
regels die voortvloeien uit de wet Passend Onderwijs en ook de nieuwe Jeugdwet zullen 
worden opgenomen. We zijn hierbij mede afhankelijk van de richtlijnen uit het 
samenwerkingsverband.  
In algemene zin kan worden gesteld dat we als school kijken naar de 
ondersteuningsbehoeften van het kind in relatie tot de ondersteuningsmogelijkheden van 
onze school: wij gaan uit van de verschillen tussen leerlingen en hun mogelijkheden. 
Daarbij is een belangrijk uitgangspunt dat we binnen ons onderwijs zorgen voor een 
doorgaande lijn in de ontwikkeling. Deze ontwikkeling wordt in het bijzonder gevolgd in 
ons pedagogisch- en didactisch leerlingvolgsysteem. 
 

Groepsoverzichten 
Wij bepalen voor iedere leerling de ondersteuningsbehoefte die hij heeft om optimaal tot 
ontwikkeling te kunnen komen. Bij de totstandkoming van deze inschatting baseren wij 
ons op de uitkomsten van het toets- en observatie-instrumentarium dat we als school 
hanteren. (zie 4.1.1)  
We kijken daarbij nadrukkelijk niet alleen naar de cognitieve ontwikkeling, maar ook naar 
zaken als welbevinden,  zelfsturing en betrokkenheid.  
 

De individuele ondersteuningsbehoeften worden vervolgens verzameld in zogenaamde 
didactische groepsoverzichten waarin per groep alle ondersteuningsbehoeften voor één 
vakgebied overzichtelijk worden verzameld.  
 

Het betreft de volgende groepen en vakgebieden: 
 

- Taal groep 1 - Rekenen groep 1 

- Taal groep 2 - Rekenen groep 2 

- Lezen groep 3 - Rekenen groep 3 

- Spelling in groep 4-8 - Rekenen groep 4-8 

- Voortgezet technisch lezen groep 4-8  
 

Groepsplannen 
Alle grotere en kleinere ondersteuningsbehoeften worden vertaald naar een effectieve 
groepsgerichte werkwijze die weer wordt vastgelegd in groepsplannen.  
Daarbij maken wij onderscheid in de basisgroep, de zorggroep en de plusgroep.   
In de komende schoolplanperiode zal het aantal groepsplannen nog verder uitbreiden met 
andere deelgebieden. Of en in welke volgorde deze groepsplannen worden ingevoerd (en 
uitgevoerd) is ten tijde van de totstandkoming van dit schoolplan nog niet besloten. Dit 
bekijken wij jaarlijks bij de evaluatie van het werken met de huidige groepsplannen. 
 

Bijzondere zorgvragen 
De intern begeleiders van onze scholen volgen de kwaliteit van het aanbod zodat er 
(proactief) geen stagnatie in de leerontwikkeling zal ontstaan.  
Wanneer de leerontwikkeling echter toch niet optimaal verloopt (sneller, langzamer of 
vanuit specifieke gedragsvragen) dan wordt vanuit de interne begeleiding bezien welke 
ondersteuning noodzakelijk is.  
Globaal gesproken wordt er eerst aanvullend diagnostisch onderzoek verricht dat 
handelingsgerichte informatie verschaft. Daarbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld 
aanvullende gerichte observaties, gesprekken tussen interne begeleiding en de leerkracht, 
met het kind en met de ouders.  
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Wanneer we vervolgens toch nog niet beschikken over effectieve handelingsgerichte 
informatie dan kan het zijn dat er wordt besloten tot diagnostiek door een externe 
orthopedagoog, GZ psycholoog, maatschappelijk werk, logopedist, enz. Vanuit de 
bevindingen die voortkomen uit dat traject wordt vervolgens bepaald of en hoe de 
ondersteuning op onze school voortgang kan hebben.  
 
4.3 Leerstofaanbod  
 

In het overzicht op de volgende pagina wordt aangeven welke inhouden aan bod komen in 
het onderwijs op onze school. Daarbij wordt aangegeven welke leermiddelen worden 
gebruikt en hoeveel leertijd er voor de gehele basisschoolperiode gereserveerd is voor 
deze inhoud. In de laatste kolom wordt verwezen naar documenten waarin bijzondere 
afspraken zijn vastgesteld ten aanzien van vormgeving van het onderwijs bij een bepaalde 
inhoud. Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, 
de wijze waarop deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd 
voor deze inhouden voldoet onze school aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals 
verwoord in artikel 9 van de wet primair onderwijs. 
 

Ten aanzien van het wettelijk verplichte aanbod rond burgerschapsvorming kan het 
volgende worden gesteld: 
 

 Het is onze taak om de leerlingen op te voeden tot fatsoenlijke, evenwichtige mensen 
die respectvol (vanuit duidelijke waarden en normen) omgaan met zichzelf, de 
medemens en de omgeving. 

 Onze leerlingen moeten weten wat democratie inhoudt en daar ook naar handelen. Ze 
leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden. 

 We leren ze “mee te doen” met andere mensen, actief betrokken te willen zijn op de 
samenleving en gericht zijn op samenwerking.  

 We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect tonen 
voor andere opvattingen en overtuigingen (religies).  

 We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele 
bagage mee voor het leven. 
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Onderwijsinhouden, leermiddelen en onderwijstijd in schema 

 

 
*Het jaar van vervanging is indicatief en wordt afgeleid van de geplande afschrijvingstermijn. Of een methode daadwerkelijk v ervangen wordt is afhankelijk van een kwalitatieve afweging die samen met (specialisten uit) het 
team van leerkrachten wordt gemaakt.  
Onderwijstijd: groep 1-4: 940 per jaar, 23.30 uur per week; groep 5-8: 980 uur per jaar, 24.30 uur per week. We zitten in het 1e jaar van de overgangsfase naar 940 uur voor alle leerlingen in schooljaar 2019-2020. Daarmee 
is en wordt voldaan aan de minimale eis die gesteld is op 7520 uur lestijd voor de gehele basisschoolperiode.  

Leergebied Groep Leermiddelen Jaar van 
aanschaf 

Jaar van 
vervanging* 

Onderwijstijd 
per week 

Aandachtspunten 
 

Rekenen 1-2 Schatkist 2003 2015 1.30 Rekenen wordt deels gegeven vanuit de methode Schatkist. Daarnaast worden gericht 
ontwikkelingsmaterialen en dagroutines ingezet tijdens het werken en spelen.  (zie KIJK) 

Rekenen 3-4 Wereld in Getallen (2009) 2015 2023 5.30  
Taal 1-2 Schatkist taal 2003 2015 6.30 Taal wordt deels gegeven vanuit de methode Schatkist. Alle andere vormen van werken en 

spelen worden gericht ingezet voor de taalontwikkeling van kinderen.  (zie KIJK) 

Taal/lezen 3 Veilig Leren Lezen (2014) 2015 2024 9.45  
Taal 4-8 Taal Actief 4 (2012) 2014 2023 7.20 Dit betreft de leerlijnen: spelling, woordenschat, taal verkennen, spreken & luisteren, 

schrijven, communicatie en samenwerkend leren. 

Voortgezet technisch lezen 4-8 Estafette 2014 2023 2.00 Estafette wordt gebruikt als remediërende methode, in het taalbeleidsplan wordt nader 
aangegeven hoe het voortgezet technisch leesonderwijs wordt vormgegeven  

Begrijpend lezen 4-8 Nieuwsbegrip XL 2012 n.v.t. 1.00 Nieuwsbegrip bestaat uit een licentie en te kopiëren werkbladen en toetsmateriaal. Ieder jaar 
wordt opnieuw bezien of de kwaliteit van aanbod en materiaal goed is. 

Schrijven 3-8 Zwart Wit 2014 2021 1.00 In groep 7-8 is de lestijd beperkt tot 0.30 u. in verband met de toevoeging van het vak Engels. 
In schooljaar 14-15 in groep 5-8 in gebruik, in 3 en 4 is dit nog Pennenstreken  

Muziek 1-8 Liedmateriaal Kees Theeuwes 2005 n.v.t. 1.15  
Handvaardigheid 1-8 Uit de kunst 2010 2018 1.00  
Spel/beweging/Yoga/ 
Schrijfonderwijs/ 
Speelwerktijd 

1-2 Basislessen 
bewegingsonderwijs 

2012 2021 10.15  

Spel en beweging 3-8 Basislessen 
bewegingsonderwijs 

2012 2021 1.30  

Natuur/techniek 5-8 Natuniek 2007 2015 1.15  
Aardrijkskunde 5-8 Een wereld van verschil 2004 2015 0.45  
Geschiedenis 4-8 Bij de Tijd 2004 2015 0.45  
Verkeer 1-2 Wegwijs 2008 2017 0.15  
Engels 7-8 Bubbles 2003 2016 0.30  
Godsdienst/levensbes. 1-8 Diverse materialen n.v.t. n.v.t. 0.30 Er is geen specifiek materiaal aanwezig op school. Wel zijn er verschillende thematische 

activiteiten waarbij wisselende materialen worden ingezet. 

Sociaal emotionele 
ontwikkeling 

1-8 Kinderen en hun sociale 
talenten 

2012 2021 0.45  

Zelfstandig werken  3-8 Diverse materialen n.v.t. n.v.t. n.v.t.  
Pauze     1.15 0.15 u. per dag 
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5. Analyse van de kwaliteit van de school 
De uitkomsten van de analyse van de kwaliteit van de school worden in dit hoofdstuk beschreven. 
Daarbij gaat het zowel om resultaten uit activiteiten gericht op kwaliteitszorg op onze school als 
om uitspraken over de kwaliteit van het onderwijs door derden.  
De bronnen die gebruikt zijn voor deze analyses zijn: 

 de analyse van de leerlingpopulatie zoals weergegeven in hoofdstuk 1 van dit schoolplan 

 de beschrijvingen van visie, inhouden, materialen en organisatie zoals weergegeven in de 
voorgaande hoofdstukken van dit schoolplan 

 het verslag van het inspectiebezoek in 2013 (publicatie 6-2-2014) 

 WMK (werken met kwaliteitskaarten) 

 een schoolanalyse verzorgd door extern deskundige M. Hensgens (“Vol van Leren”) 

 externe audit verzorgd door extern deskundige F. Cuppers van OMJS 

 tevredenheidonderzoeken 2013 bij medewerkers, kinderen en ouders  

 trendanalyses t.a.v. de resultaten op de toetsen uit het LOVS tot en met het einde van het 
schooljaar 2013-2014 door Jan van der Loo 

 aandachtspunten uit de monitorgesprekken tussen directeur en de Raad van Bestuur van 
Prodas 

 de investeringsplanning en de meerjarenbegroting 2014  

 de uitkomsten uit RI&E analyses worden eind 2015 toegevoegd aan het schoolplan 
 

De informatie uit deze bronnen wordt aangevuld met gerichte reflecties en Sterkte-Zwakte 
analyses die gedaan zijn door directie, team en andere betrokkenen in het kader van de 
totstandkoming van dit schoolplan. 
 

5.1 Schoolcondities  
Bij dit punt wordt de stand van zaken ten aanzien van de voorwaarden voor goed onderwijs op 
onze school op vijf onderdelen nagelopen: 
5.1.1 Inzet van middelen 
5.1.2 Interne organisatie en communicatie 
5.1.3 Schooladministratie en procedures 
5.1.4 Huisvesting en omgeving 
5.1.5 Veiligheid 
Bij ieder onderdeel worden de belangrijkste constateringen waaronder mogelijke verbeterpunten 
puntsgewijs weergegeven. 
 

5.1.1 Inzet van middelen 
Aandachtspunten en conclusies ten aanzien van de inzet van middelen:  
1. In het overzicht van gebruikte leermiddelen is zichtbaar welke methoden gebruikt worden en 

wanneer deze aan vervanging toe zijn. Hieruit blijkt dat voor de aankomende schoolperiode, 
tot 2018 de volgende aandachtspunten gelden: 
a) Keuze en implementatie nieuwe rekenmethode (vervanging Rekenrijk) 
b) Oriëntatie op en vervolgens mogelijk keuze en implementatie nieuwe methode taal en 

rekenen groep 1 en 2 (vervanging Schatkist) 
c) Oriëntatie op en vervolgens mogelijk keuze en implementatie nieuwe methode 

aanvankelijk lezen groep 3 (vervanging Veilig Leren Lezen 2003) 
d) Oriëntatie op en vervolgens mogelijke keuze en implementatie nieuwe methodes voor de 

zaakvakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/techniek (vervanging Bij de Tijd, Een 
wereld van verschil, Natuniek) 
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e) Oriëntatie op en vervolgens mogelijk keuze en implementatie nieuwe methode verkeer 
(vervanging Wegwijs) 

f) Oriëntatie op en vervolgens mogelijk keuze en implementatie nieuwe methode Engels 
(vervanging Bubbles) 

2. In alle groepen zijn digitale borden aanwezig. In de kleutergroepen zijn dat ‘kleutertafels’ met 
touchscreenfunctie.  

3. In de groepen 3-8 wordt uitgebreid gewerkt met zogenaamde digibordsoftware. Het optimaal 
inzetten van deze middelen is een punt van ontwikkeling. Teamscholing digitaal bord gebruik, 
“Prowise Brons” heeft inmiddels plaatsgevonden. 

4. In de voorliggende schoolplanperiode zullen in alle groepen de digiborden worden vervangen 
door touchscreens. 

5. De inzet van individuele software per vakgebied en jaargroep wordt planmatig uitgewerkt. De 
wensen, mogelijkheden en behoeften bij de leerkrachten en kinderen worden hierbij 
meegenomen.  

6. Het werken met tablets gaat in de komende jaren nog meer mogelijkheden bieden. Hoe we in 
de komende jaren op dit punt nog verdere ontwikkeling gaan doorvoeren is een punt van 
nader onderzoek en overleg en zal worden beschreven in het ICTbeleidsplan. 

 

5.1.2 Interne organisatie en communicatie 
Aandachtspunten en conclusies ten aanzien van de interne organisatie en communicatie: 
1. De inspectie geeft aan dat het planmatig werken aan verbeteractiviteiten een aandachtspunt 

is voor onze school.  
2. Vanuit de schoolanalyse die heeft plaatsgevonden aan het einde van het schooljaar 2013-2014 

is vastgesteld dat de communicatie en verdeling van de verantwoordelijkheden tussen interne 
begeleiding en directie rond het werken met groepsplannen verbetering behoeft. 

3. Vanuit de tevredenheidonderzoeken bij ouders hebben we vastgesteld dat de communicatie 
rond de voortgang in leren als aandachtspunt werd aangemerkt. In het bijzonder geldt dit voor 
leerlingen met speciale zorg.   

4. In de periode augustus-oktober heeft er een imago- onderzoek plaatsgevonden waaruit de 
volgende punten naar voren zijn gekomen: 

- Het imago komt grotendeels overeen met het beeld dat de school al had uit de 
tevredenheidonderzoeken van 2013 

- De individuele begeleiding bij kinderen met specifieke zorg en daarbij met name de 
wijze waarop er wordt gecommuniceerd met de ouders verdient aandacht 

- De kennismakingsgesprekken (verbetering in communicatie), speciaal gericht op het 
kind, zijn zeer positief ontvangen, 

- De school en ouders vinden dat kinderen “lekker in hun vel zitten” 
- We moeten als school de goede dingen nog duidelijker laten zien: 

 “Be good and tell it!” 
- Ten aanzien van de bovenbouw wordt door ouders de zorg uitgesproken over de 

eindresultaten; het is noodzakelijk de enigszins dalende lijn weer om te buigen; 
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5.1.3 Schooladministratie en schoolprocedures 
Aandachtspunten en conclusies ten aanzien van de schooladministratie en schoolprocedures: 
1. De afgelopen jaren is het administratieprogramma ESIS webbased ingevoerd op onze school. 

De komende jaren zal er worden gewerkt aan het optimaliseren van het gebruik van dit 
programma.  
Dit vraagt op verschillende punten aandacht: 
a. Vaardigheid bij directeur en goede afstemming met PRODAS 
b. Vaardigheid bij intern begeleiders 
c. Vaardigheid bij leerkrachten, het werken met groepsplannen binnen ESIS vraagt om een 

oriëntatie en een mogelijke gerichte ontwikkeling en implementatie 
d. Integratie van alle leerlingvolgsystemen in ESIS, mogelijk ook de methodische toetsen, en 

het Sociaal Emotionele Ontwikkelingsvolgsysteem KIJK 1-2 
2. De schoolprocedures m.b.t. het constateren en aanmelden van bijzondere zorg rond 

leerlingen dient, in het licht van passend onderwijs en de invoering van de nieuwe jeugdwet, 
opnieuw te worden vastgesteld. (zie ook de leerlingenzorg) 

3. Vanuit het voorgaande volgt dat de schoolprocedures rond de aanmelding van nieuwe 
kinderen dienen te worden aangepast zodat er een optimale overdracht van beschikbare 
informatie omtrent de ondersteuningsbehoeften van kinderen plaatsvindt.  

4. De schoolprocedures rond de communicatie met het voortgezet onderwijs gaan 
(waarschijnlijk) wijzigen door de meer concrete informatie die beschikbaar is voor het 
voortgezet onderwijs ten aanzien van de beheersing van leerstof bij leerlingen vanuit de 
referentieniveaus. Om hierbij inbreng te hebben is een leerkracht van ons toegetreden tot de 
werkgroep toelatingscriteria. 

5. Vanuit stichting Prodas is het Werken met Kwaliteitskaarten (WMK) als kwaliteitszorgsysteem 
op alle scholen geïmplementeerd. Het optimaliseren van het gebruik van dit systeem vraagt 
de komende jaren nog om specifieke aandacht. Dit betreft het verder beschrijven van datgene 
wat we als school zien als kwaliteit ten aanzien van alle belangrijke aspecten van onze school 
en het koppelen aan schoolprocedures die een structurele binding met de dagelijkse praktijk 
mogelijk maken: 
a. Verder uitbouwen en onderhouden van het Competentieboekje voor leerkrachten in 

schooljaar 2014-2015 met Communicatie 
b. Voortgangs- en evaluatiemomenten inplannen t.a.v. alle punten genoemd in het 

competentieboekje in maart 2015 
c. Koppeling van alle aspecten van de kwaliteitszorg met een managementkalender, in 

januari 2015 
 

5.1.4 Huisvesting en omgeving 
Aandachtspunten en conclusies ten aanzien van de huisvesting en de omgeving zijn: 
1. De huisvesting van de school is up to date en van goede kwaliteit.  
2. Het onderhoud van het gebouw vindt plaats volgens een effectief onderhoudsplan. 
3. Door krimp van het leerlingenaantal ontstaat er overcapaciteit aan ruimte: één of meerdere 

lokalen worden niet gebruikt. Hierin ligt een aandachtspunt t.a.v. een optimale benutting van 
de extra ruimte. 
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5.1.5 Veiligheid 
Aandachtspunten en conclusies ten aanzien van de veiligheid op school: 
1. In de twee voorgaande schooljaren is er speciale aandacht geweest voor de sociale veiligheid 

op school. Dit heeft geresulteerd in speciale afspraken rond gedrag en speciaal in het 
voorkomen van pesten. Deze afspraken dienen ieder jaar opnieuw aandacht te krijgen en te 
worden verweven in schoolregels en procedures. 

2. Vanuit een trendanalyse van het sociaal emotioneel volgsysteem komt geen sociale 
onveiligheid naar voren.   

3. Vanuit de tevredenheidonderzoeken bij de kinderen komt pesten beperkt als aandachtspunt 
naar voren. Wij vinden het echter zo belangrijk dat dit punt toch meteen expliciete aandacht 
heeft gekregen. Dat heeft geresulteerd in een structurele positieve wijze van samenwerken en 
spelen en een structurele aanpak van pesten daar waar zich dit voordoet. Het pestprotocol is 
herzien en de inzet op preventie versterkt. Onder andere door de inzet van de 
buurtsportcoach m.b.t. speelplaatsgedrag. 

4. Indien de resultaten van de RIE&E in april 2015 bekend zijn zullen we een passend Plan van 
Aanpak maken. 

 

5.2 Onderwijsleerproces 
Bij het beschouwen van de kwaliteit van het onderwijsleerproces maakt onze school een diagnose 
van de volgende aspecten van het onderwijs 
 

5.2.1 Leerstofaanbod 
5.2.2 Leertijd 
5.2.3 Pedagogisch klimaat 
5.2.4 Didactisch handelen 
5.2.5 Leerlingenzorg 

 

5.2.1 Leerstofaanbod 
Aandachtspunten en conclusies ten aanzien van het leerstofaanbod: 
1. Het leerstofaanbod voldoet aan de kerndoelen.  
2. De nieuwe taalmethode is toegerust op de nieuwe referentieniveaus.  
3. Daarnaast is het taalaanbod op inhouden en vanuit didactiek vanuit de gebruikte methodiek 

(Taal Actief 4) geactualiseerd. 
4. Ten aanzien van de rekenaanbod zal er in het eerste jaar van de nieuwe periode een nieuwe 

methode worden aangeschaft.  
5. De afschrijvingstermijn voor de methode voor aanvankelijk lezen en taal in groep 3 verloopt in 

de komende groepsplanperiode. Een verkenning van de noodzaak en de mogelijkheden tot 
vervanging van de methode is een aandachtspunt dat in de komende periode wordt opgepakt. 

6. Het plannen en vormgeven van een effectief gedifferentieerd aanbod voor de vakgebieden 
spelling, lezen (technisch en/of begrijpend) en rekenen vraagt nog nadere praktische 
uitwerking. Uit de schoolanalyse aan het einde van schooljaar 2013-2014 kwam naar voren 
dat het werken met groepsplannen nog te weinig gebeurde vanuit handelingsplanning. De 
relatie tussen het bepalen van ondersteuningsbehoeften bij kinderen en het maken van een 
effectieve handelingsplanning was onvoldoende zichtbaar. 

7. Het aanbod t.a.v. levensbeschouwing is vraagt om een herijking van de doelen en de 
achterliggende levensbeschouwelijke identiteit van de school. 

8. Het aanbod voor sociaal emotionele ontwikkeling vraagt een omschrijving van doelen en 
werkwijzen waarbij een goede koppeling tussen methode en volgsystemen voor SEO (KIJK 1-2 
en KIJK op kinderen 3-8) een belangrijk aandachtspunt is. 
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9. Binnen het aanbod SEO is een bijzonder aandachtspunt het werken aan zelfstandigheid, 
zelfredzaamheid, werkhouding en de werkwijzen en materialen die we daarbij inzetten. Dit 
vraagt om een nadere afstemming op schoolniveau en een herijking van visie en doelen. 

10. Het aanbod t.a.v. aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek zal de komende periode 
worden herijkt. 

11. Als school doen we veel zaken die met burgerschapsvorming te maken hebben. Onderdelen 

van dit aanbod zijn vooral verweven in de zaakvakken: politiek en maatschappij en Europees 

burgerschap. Ook in de pedagogische visie en de identiteit van de school worden de doelen 

onderschreven. Echter een nadere uitwerking en beschrijving van de visie en het aanbod op 

burgerschapsvorming is gewenst omdat er nog geen compleet en overzichtelijk aanbod is 

geformuleerd. Dit gaan we doen met behulp van WMK. 
 

5.2.2 Leertijd 
Aandachtspunten en conclusies ten aanzien van de wijze waarop de leertijd wordt ingericht: 
1. De leertijd voor taal en rekenen is passend wanneer deze wordt afgezet tegen de normen 

zoals deze worden geschetst in de kwaliteitskaarten van de PO-raad 
2. De accentuering van 21st century skills vraagt om een herijking van de visie op en de 

uitwerking in de praktijk van de verhouding instructietijd versus tijd om zelf te ontdekken en 
zelfstandig te leren.  

 

5.2.3 Pedagogisch klimaat 
Aandachtspunten en conclusies ten aanzien van het pedagogisch klimaat: 
1. De inspectie beoordeelt het pedagogisch klimaat van de school als voldoende 
2. Uit de tevredenheidonderzoeken komt een positief beeld naar voren t.a.v. de mate waarin er 

sprake is van een positief pedagogisch klimaat. 
3. Sociale veiligheidsvragenlijst, zie punt 3 van 5.1.5 Veiligheid  
 

5.2.4 Didactisch handelen 
Aandachtspunten en conclusies ten aanzien van het didactisch handelen: 
1. De inspectie heeft in haar rapport vastgesteld dat de didactische kwaliteit voldoende is. 
2. Vanuit de schoolanalyse gedaan aan het eind van het schooljaar 2013-2014 kwamen de 

volgende punten naar voren: 
a. Het is van belang meer doelgericht te gaan werken. Leerkrachten én kinderen dienen 

vanuit een goed overzicht van datgene wat beheerst wordt, gericht te (kunnen) werken 
aan concrete leerdoelen. Dit betekent voor de didactiek dat er meer expliciete aandacht is 
voor leerdoelen en de voortgang in het leren op groeps- en individueel niveau. De wijze 
waarop dit concreet een uitwerking krijgt is een belangrijk aandachtspunt voor de 
komende jaren. 

b. Bij het beschouwen van de effectiviteit van de didactiek is, naast het meten van de 
resultaten, de betrokkenheid van de leerlingen een belangrijke maatstaf voor de 
effectiviteit van het leren. Het herkennen en sturen (door effectieve interventies van de 
leerkracht) van de betrokkenheid in specifieke onderwijssituaties is een belangrijk 
aandachtspunt voor de komende jaren. 

c. Het DI-model dient te worden omgevormd naar het IGDI-model, het interactief 
gedifferentieerd directe instructiemodel. Kinderen blijven in dit model langer als groep 
betrokken bij de instructie waarbij de leerkracht zorgt voor werkvormen en vragen die 
aansluiten bij de verschillende niveaus van beheersing in de desbetreffende groep. De 
overgang van het oude naar het nieuwe model vraagt de komende jaren specifieke 
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aandacht in de vorm van gerichte intervisie (reflectie, feedback) en gerichte ontwikkeling 
van leerkrachtcompetenties. 

d. Binnen alle vakgebieden waar gewerkt wordt met bewerkingen en strategieën, zoals bij 
rekenen, spelling en begrijpend lezen, is het van belang dat er op het niveau van de 
leerling voldoende aandacht is voor het herkennen van de moeilijkheid. Er moet een 
optimale verdeling zijn tussen het zelf nadenken en het trainen door herhaling van een 
specifieke bewerking of strategie. Dit wordt zichtbaar in het drieslagmodel. Hetgeen 
inhoudt dat leerlingen het probleem in 3 stappen benaderen: wat vraagt men, hoe los ik 
het op, kan mijn antwoord kloppen? Voor de komende jaren is extra aandacht voor het 
effectief toepassen hiervan een belangrijk aandachtspunt. 

e. Een ander belangrijk punt van aandacht is het aansluiten bij het juiste handelingsniveau. 
Voor de kinderen is het voor het begrip van de aangeboden leerstof noodzakelijk het 
abstractieniveau op maat aan te passen. Dit wordt nader beschreven in het zogenaamde 
handelingsmodel. Ook dit punt vraagt de komende jaren specifieke aandacht. 

3. Belangrijke punten ten aanzien van het didactisch handelen zijn goeddeels vastgelegd in het 
zogenaamde Competentieboekje. Daarbij zijn er nog verschillende punten die genoemd 
worden die geoptimaliseerd dienen te worden om te kunnen voldoen aan de beschrijving 
zoals weergegeven in het boekje. Deze hangen voor een belangrijk deel samen met de bij het 
voorgaande punt genoemde aandachtspunten uit de schoolanalyse. 

4. Het werken met de nieuwe taalmethode in groep 4-8 vraagt op verschillende punten om een 
verdieping en een verbreding van de eigen kennis en vaardigheden bij leerkrachten t.a.v. 
specifieke didactiek. Dit betreft o.a.: 
a. Het effectief werken met de viertakt voor woordenschatonderwijs (voorbewerken, 

semantiseren, consolideren, controleren). 
b. Het effectief werken met de nieuwe schrijfmethodiek in 6 stappen (verkennen, 

voorbereiden, schrijven, verbeteren, presenteren, reflectie) en de achtergronden m.b.t. 
voortgang in leren (o.a. het werken met schrijfportfolio’s). 

c. Het effectief werken met de leerlijn spreken en luisteren, de verschillende specifieke 
vaardigheden die hierin worden geleerd en de achtergronden t.a.v. toetsing van 
vorderingen. 

d. Het effectief zelfstandig (samen) werken en de leerlijn zoals deze in de methode is 
opgenomen. 

e. Nota bene: de methode biedt de mogelijkheid om in dit kader bij de methode passende 
kwaliteitskaarten samen te stellen waarin werkwijzen en leerkrachtvaardigheden worden 
geborgd. 

 

5.2.5 Leerlingenzorg 
Aandachtspunten en conclusies ten aanzien van de leerlingenzorg: 
1. Het huidige schoolspecifieke zorgplan plan is geschreven op de situatie vóór de invoering van 

‘passend onderwijs’. Het aanpassen van de zorgstructuur aan de situatie binnen het SWV 
Helmond-Peelland 3008 is een belangrijk speerpunt voor de komende jaren en start in 
schooljaar 2014-2015. 

2. Verder is uit de schoolanalyse die verricht is aan het einde van het schooljaar 2013-2014 naar 
voren gekomen dat de groepsplannen nog niet van voldoende kwaliteit zijn en dat de 
groepsplannen nog onvoldoende de rol van planningsdocument hebben in de totstandkoming 
van passend, op de groep kinderen afgestemd aanbod. Hierin ligt een belangrijk 
aandachtspunt voor het optimaliseren van de zorg. 
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3. Uit de schoolanalyse kwam ook naar voren dat het toezicht op het naleven van 
zorgprocedures niet voldoende was afgestemd. Een goede afstemming van 
verantwoordelijkheden binnen de totale managementstructuur en de vertaling naar een 
managementkalender vormen daarbij concrete aandachtspunten. 

4. Andere specifieke aandachtspunten (die deels opgenomen kunnen worden in het nieuwe 
schoolspecifieke zorgplan) zijn: 
a. Het herijken van het gebruik van de protocollen leesproblemen en dyslexie voor groep1-2, 

groep 3, groep 4 en groep 5-8 (gestart in 2013-2014, evaluatie in 2015) 
b. Het implementeren van het protocol ERWD (ernstige reken en wiskunde problemen en 

dyscalculie)  
c. Schoolspecifieke afspraken m.b.t. procedures rond dossiervorming, gespreksvoering met 

ouders en externe deskundigen. 
5. De komende jaren zal het werken met een pedagogisch groepsplan worden uitgewerkt. 
6. De communicatie rond specifieke zorg zal vanuit de interne begeleiding meer worden 

afgestemd op de wensen van ouders. Dit houdt in dat, waar mogelijk, eerder en duidelijker 
informatie wordt verstrekt. 

 

5.3 Opbrengsten van het onderwijs en in-, door- en uitstroomgegevens 
 

                   De resultaten op de eindtoets in de afgelopen vier jaren 

Jaar Land. 
Gem. 

Zeilberg 
score 

 

% goed 
taal 

% goed 
rekenen 

wiskunde 

% goed 
studievaar-
digheden 

% goed 
wereld- 

oriëntatie 

2015 534,8 538,4 79% 74% vervallen 75% 

2014 534,4 533,3 70% 65% 70% 64% 

2013 534.7 534,1 71% 63% 70% 72% 

2012 535,1 537,8 74% 75% 78% 76% 
                   

Uit de resultaten kunnen de volgende conclusies en aandachtspunten worden benoemd: 

 De laatste totaal score is ruim boven het landelijke gemiddelde 

 De totaalscore toonde in de voorgaande jaren een dalende tendens 

 Twee jaar scoorde onze school onder het landelijk gemiddelde 

 In 2014 is alleen enige vooruitgang geboekt bij het vakgebied rekenen. 

 De negatieve tendens bij Wereldoriëntatie is opmerkelijk 

 Hoewel de waardering volgens de inspectienorm nog “voldoende” was (het resultaat in 
drie opeenvolgende jaren), vonden we het zeker noodzakelijk om de dalende lijn weer om 
te buigen. Dat is gelukt. 

 Een grondige analyse en de inzet van een gericht plan van aanpak startte in augustus 2014 
en krijgt een vervolg in schooljaar 15-16. 

 

Uit de resultaten van de middentoetsen (M-toetsen) van het LOVS  kunnen eind 2013-2014 de 
volgende conclusies en aandachtspunten worden benoemd: 

 Begrijpend lezen:  groepen 5, 6 , 7 en 8 scoren minder dan 75 % ABC.  

 Groep 6 * heeft een vaardigheidsscore lager dan de ondergrens inspectie. 

 Rekenen: Groepen 3,5,6,7 en 8 scoren minder dan 75 % ABC 

 Groepen 5, 6 * en 7 hebben een vaardigheidsscore lager dan de ondergrens van de 
inspectie 

 Technisch lezen:  in groep 5 en 6 is het aantal ABC leerlingen < 75 % 

 Vaardigheidsscore groep 5 is lager dan de ondergrens inspectie. 
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 Groep 3 * scoort precies 75 %, heeft een vaardigheidsscore onder het gemiddelde , maar 
dit is nog net boven de ondergrens van de inspectie  

 Spelling: Bij de groepen 5,6, en 8  is de vaardigheidsscore onder het gemiddelde 

 Woordenschat: in groep 3, 4 en 5  is de ABC- score < 75 % 
 

                          Instroom-, doorstroom- en uitstroomgegevens 

 2011-2012 2012-2013 2013 - 2014 2014-2015 2015-2016 

leerlingenaantallen per 1 okt. 265 255 256 232 233 

Verlengde kleuterperiode 4 3 2   

 Doublures gr. 3 1 0 2 2 1 

gr. 4 2 2 0 0 0 

gr. 5 0 0 0 0 1 

gr. 6 0 0 0 0 0 

gr. 7 0 0 0 0 0 

gr. 8 0 0 0 0 0 

Advisering                               
V.S.O. 

Advies 
0 

Advies 
0 

Advies 
0 

Advies 
0 

Pre-advies 
0 

Praktijk onderwijs 0 0 1 0 1 

VMBO-LWOO 1 2 5 2 0 

VMBO-basisberoeps 4 4 3 5 5 

Schakelklas VMBO-k/ VMBO-b 3 1 2 0 3 

VMBO-kader 6 4 4 2 2 

VMBO-theoretisch/gemengd 10 6 10 6 11 

Schakelklas VMBO/HAVO 4 1 3 0 1 

HAVO 6 5 9 3 3 

HAVO/VWO 0 1 1 4 0 

VWO 6 5 2 4 3 

Schoolverlaters groep 8  40 29 40 26 29 

Hub van Doorne 22% 28% 25% 42% - 

Alfrink College 43% 34% 38% 20% - 

Peelland College 30% 17% 28% 38% - 

Jan van Brabant College 5% 0% 2% 0% - 

Willibrord Gymnasium Deurne 0% 21% 0% 0% - 

CitaVerde College Horst 0% 0% 7% 0% - 

Voortgezet.Speciaal Onderwijs 
(vso) 0% 0% 0% 

 
0% - 

Mutaties andere leerjaren      

SBO (sbo) 1 leerling 5 leerlingen 2 leerlingen 0 leerlingen - 

Speciaal 
onderwijs/clusterscholen (so) Geen  Geen  Geen  

 
Geen - 

Verhuizingen c.q. andere school 4 leerlingen Geen  
16 

leerlingen 
4 

leerlingen - 

Zij-instroom 1 leerling 2 leerlingen  4 leerlingen geen 2 leerlingen 
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5.4 Lange termijn ontwikkelingen 

Naast en soms overlappend met de punten genoemd bij 5.1 en 5.2 zien wij de volgende thema’s 
en ontwikkelingen als belangrijke onderwerpen waar we in de komende vier jaren op onze school 
(mogelijk) mee te maken hebben of gaan krijgen: 
 

1. Implementatie passend onderwijs 
2. Implementatie gevolgen nieuwe jeugdwet 
3. Vanuit CITO wordt geadviseerd om vanaf groep 3 en 4 diverse toetsen stapsgewijs te 

vervangen. Deze nieuwe LOVS toetsen werken met een nieuwe niveaubepaling en geven 
richtlijnen waarin staat omschreven wat leerlingen moeten kunnen en kennen op bepaalde 
momenten in hun schoolcarrière. 

4. De implementatie van de referentieniveaus gaat mogelijk veranderingen teweeg brengen in 
de wijze waarop verslaglegging en communicatie met het vervolgonderwijs wordt ingericht. 

5. Implementatie passend onderwijs vraagt om een schoolspecifiek schoolondersteuningsplan 
dat is afgestemd op het bovenschoolse ondersteuningsplan. 

6. Implementatie nieuwe jeugdwet vraagt om een herijking van de positie van de school ten 
aanzien van opvoedvragen en problemen die zich voordoen in de (school-) maatschappelijk 
context.  

7. Voortschrijdende mogelijkheden en maatschappelijke trends met betrekking tot digitaal 
onderwijs en digitale communicatie, o.a. de inzet van tablets en gebruik van social media.  

8. Verdere krimp kan leiden tot meer ruimteoverschot dat vraagt om een financiële oplossing en 
andere inzet van de ruimten 

9. Verdere krimp kan tot gevolg hebben dat er (meer) gewerkt gaat worden met 
combinatiegroepen. Dit vraagt andere, specifieke (nieuwe) competenties  van de leerkrachten 
die in deze groepen werkzaam gaan zijn. 

10. De vraag vanuit de politiek voor aandacht voor passende en effectieve lestijd 
bewegingsonderwijs 

11. De 21st century skills gaan een meer maatschappelijk aanvaarde status krijgen. We zullen ons 
als school moeten oriënteren op mogelijkheden om ons onderwijs zo in te richten dat 
kinderen zich deze vaardigheden (meer) eigen kunnen maken. 

12. De invoering van het leerkrachtregister in 2016 vraagt om gerichte aandacht voor 
deskundigheidsbevordering voor en door leerkrachten en het inrichten van een 
bekwaamheidsdossier 

13. De invoering van het directeurenregister in 2018 vraagt om gerichte aandacht voor de 
deskundigheidsbevordering van de directeur. 

14. De wijzigingen in de CAO zullen voor een andere invulling van taak-, scholings- en 
personeelsbeleid gaan zorgen. 
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6. Prioriteiten 2014-2018 
We gaan het beleid voor de komende vier jaren vorm geven vanuit de kernwaarden zoals 
verwoord in de missie en de koersuitspraken die gedaan zijn ten aanzien van op 
levensbeschouwing, de pedagogische visie en de onderwijskundige visie. Bij het stellen van 
prioriteiten kijken we naar de gegevens die voortkomen uit de analyse van het functioneren van 
de school en de punten waar onze school op termijn mee te maken gaat krijgen. 
 

6.1 Prioriteiten schoolcondities 
Voor de komende vier jaren hebben we de volgende overwegingen gemaakt die leiden naar deze 
prioriteiten ten aanzien van de schoolcondities. 
 

6.1.1 Inzet van middelen 
In de voorliggende schoolplanperiode zijn er vanuit de investeringsplanning en de daarmee 
samenhangende afschrijvingsperiode zes methodes en diverse materialen die vervangen kunnen 
of moeten worden. 
Om dit met behoud van onderwijskwaliteit te kunnen doorvoeren kiezen we voor de volgende 
prioritering en aandachtspunten bij de uitvoering: 
1. In het schooljaar 2014-2015 wordt een nieuwe rekenmethode gekozen. Deze wordt 

geïmplementeerd in het schooljaar 2015-2016. Daarbij is er speciale aandacht voor nieuwe 
didactiek en specifieke didactische achtergronden. (zie ook onderwijskundig beleid) 

2. In schooljaar 2014-2015 worden beperkte aanpassingen gedaan ten aanzien van de vakken 
techniek en handvaardigheid. Een lokaal wordt hiervoor ingericht. Er zal meer aandacht voor 
zijn en waar nodig worden kleine aankopen van materialen gedaan. 

3. In het schooljaar 2015-2016 wordt een oriëntatie gedaan t.a.v. een nieuwe methode voor 
aanvankelijk lezen. Op basis van bevindingen wordt vervolgens bepaald of een keuzetraject en 
implementatie van een nieuwe methode plaats gaat vinden.  

4. In het schooljaar 2015-2016 wordt een oriëntatie gedaan op de noodzaak tot vervanging van 
de methodes voor Wereldoriëntatie en Natuur en Techniek. Op basis van bevindingen wordt 
vervolgens bepaald of een keuzetraject en implementatie van nieuwe methodes, of één 
nieuwe (integrale) methode plaats gaat vinden. Daarbij vindt de afweging plaats of een 
digitale methode wellicht geschikt is. De methode voor Natuur en Techniek zal hierbij als apart 
onderdeel extra aandacht krijgen. 

5. We kiezen er vooralsnog niet voor om de methodes voor Engels (Bubbles) en verkeer 
(Wegwijs) te vervangen in de voorliggende groepsplanperiode. 

6. De inzet van materialen (en werkwijzen) ten aanzien van het vakgebied 
godsdienst/levensbeschouwing zal in de komende periode nader worden afgestemd. Dit is in 
eerste instantie niet met de bedoeling om te komen tot vervanging van de huidige middelen. 

7. In alle groepen zullen de komende schoolplanperiode de digiborden worden vervangen door 
touchscreens. 

8. Het gebruik van de tablets zal in de komende schoolplanperiode nader worden uitgewerkt en 
afgestemd. In het ICTbeleidsplan zal in dat kader een aparte paragraaf worden opgesteld. 

 

6.1.2 Interne organisatie en communicatie 
1. Middels aanpassingen in de interne organisatie en interne en externe communicatie is het 

doel dat in de tevredenheidspeiling van 2018 ouders minstens een 8 scoren op het gebied van 
herkenbaarheid, uitstraling en contacten met de school 

2. De communicatie rond de voortgang van de ontwikkeling van kinderen en daarbij de 
specifieke zorg rond een afwijkende ontwikkeling zal nader worden vastgelegd in het nieuw op 
te stellen schoolspecifiek  schoolondersteuningsplan, dat het huidige zorgplan zal gaan 
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vervangen. In dit plan zullen ook de verschillende verantwoordelijkheden van leerkracht, 
directeur, intern begeleider, ouders en kinderen nader worden uitgewerkt. 

3. De rapportage (gespreksvoering, inhouden, weergave) m.b.t. de voortgang van de 
ontwikkeling wordt nader vastgelegd in afspraken die in schooljaar 2014-2015 worden 
gemaakt.  

4. Vernieuwen huidige website 
5. Onderzoeken communicatie via ‘social media’ (facebook, twitter) 
6. Onderzoeken hoe de inloop van ouders (nog) laagdrempeliger gemaakt kan worden. 
7. Mogelijkheid tot invoering van diverse vieringen, weekafsluiting en open podium onderzoeken 
8. Ontwerp en implementatie nieuwe rapporten en daarbij behorende procedures 
 

6.1.3 Schooladministratie en schoolprocedures 
1. De schoolprocedures rond de zorg naar leerlingen die samenhangen met de nieuwe jeugdwet 

en de toewijzing van specifieke zorg vanuit passend onderwijs worden nader geduid in het 
nieuw vast te stellen schoolondersteuningsplan. Dit plan zal deels worden opgesteld in 
samenwerking met de andere scholen binnen stichting Prodas. 

2. De afstemming met het voortgezet onderwijs zal nader vormgegeven worden in afstemming 
met POVO waar een leerkracht van onze school aan deel zal nemen. 

 

6.1.4 Huisvesting en omgeving 
1. Ten aanzien van het gebruik van vrijkomende ruimte zal worden verkend of een uitbreiding 

van het gebruik van ruimtes door de buitenschoolse opvang plaats kan gaan vinden. Mogelijk 
zal ook de bibliotheek op school (BOS) in dit kader gebruik gaan maken van specifieke ruimtes 
in de school. 

2. Een verdere uitbreiding van de inzet van ruimte voor handvaardigheid/techniek zal ook nader 
vorm krijgen in de voorliggende planperiode. 

 

6.1.5 Veiligheid 
1. In maart-april 2015 zal de nieuwe RI&E plaatsvinden. Aandachtspunten die hieruit voorvloeien 

zullen worden opgenomen in een nader op te stellen plan van aanpak. 
2. Onderzoeken welke concrete aandachtspunten voortkomen uit de vragenlijsten Sociale 

Veiligheid 
3. Invoering en gebruik Digitaal VeiligheidsVolgSysteem (DVVS) t.b.v. RI&E en 

incidentenregistratie 
 

6.2 Prioriteiten onderwijskundig beleid 
Voor de komende vier jaren willen we de volgende prioriteiten uit gaan werken in het 
onderwijskundig beleid. 
 

6.2.1 Leerstofaanbod 
1. De nieuwe taalmethode (zie 6.2.3) en de nieuw te kiezen rekenmethode (zie 6.1.1) vormen de 

belangrijkste nieuwe onderdelen van het aanbod.  
2. In het kader van sociaal emotionele ontwikkeling richten we ons aanbod de komende jaren 

voor al op het bevorderen van de zelfstandigheid van kinderen. De resultaten uit het 
pedagogisch leerlingvolgsysteem voor seo en de methode Kinderen en hun Sociale Talenten 
dienen als basis voor de wijze waarop we dit gaan vorm geven.  

3. In schooljaar 17-18 is een wekelijkse techniekles in de groepen 3 t/m 8 gerealiseerd. 
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6.2.2 Leertijd 
1. Geen specifieke uitgewerkte prioriteiten voor de komende vier jaar 
 

6.2.3 Pedagogisch klimaat 
1. Samenhangend met 6.1.5 Veiligheid blijft de komende vier jaar sociale veiligheid een 

belangrijk speerpunt 
2. Het werken aan meer zelfstandigheid en zelfsturing is een belangrijke wijziging in het 

pedagogisch klimaat de komende vier jaren 
3. De doelstellingen en de wijze waarop vieringen worden vormgegeven is een concreet 

aandachtspunt voor de voorliggende schoolplanperiode. Eind schooljaar 15-16 is er een goed 
werkend rooster van vieringen voor alle groepen, waarbij een grote mate van 
ouderbetrokkenheid gestalte heeft gekregen 

 

6.2.4 Didactisch handelen 
We kiezen ervoor alle aandachtspunten die we hebben vastgesteld ten aanzien van didactisch 
handelen integraal over te nemen als prioriteit. We noemen ze hieronder in het kort. (voor 
verdere informatie zie punt 5.2.4 ) 
1. Doelgerichter werken is een belangrijk aandachtspunt. Voor de didactiek betekent dit dat er 

meer expliciete aandacht is voor leerdoelen en de voortgang in het leren op 
groeps- en individueel niveau.  

2. Betrokkenheid van de leerlingen is naast het meten van de resultaten een belangrijke maatstaf 
voor de effectiviteit van het leren. Passende interventies van de leerkracht in specifieke 
onderwijssituaties zijn komende periode van belang. 

3. Intervisie en gerichte ontwikkeling van leerkrachtcompetenties krijgen meer aandacht 
om een goede overgang te realiseren van het huidige directe instructie-model naar  
het Interactief Gedifferentieerd Directe Instructiemodel. (IGDI) 

4. Binnen vakgebieden waar gewerkt wordt met bewerkingen en strategieën is het van belang 
dat er op het niveau van de leerling voldoende aandacht is voor het herkennen van de 
moeilijkheid. Een optimale verdeling tussen het zelf nadenken en het trainen door herhaling 
van een specifieke bewerking of strategie is zichtbaar in het zogenaamde drieslagmodel.  

5. We willen beter aansluiten bij het juiste handelingsniveau. Om aangeboden leerstof beter te 
begrijpen is het nodig het abstractieniveau op maat aan te passen. Dit wordt nader 
beschreven in het zogenaamde handelingsmodel. 

6. In het Basisschool Zeilberg Competentieboekje is het didactisch handelen grotendeels vastgelegd. Uit 

de schoolanalyse blijkt dat er nog verschillende punten geoptimaliseerd dienen te worden. 

7. De methode Taal Actief 4 vraagt om een verdieping en een verbreding van didactische kennis 

en vaardigheden bij leerkrachten. Dit betreft o.a. het effectief werken met de viertakt voor 

woordenschatonderwijs, de nieuwe schrijfmethodiek in 6 stappen, de leerlijn spreken en 

luisteren, de achtergronden t.a.v. toetsing van vorderingen, het effectief zelfstandig (samen) 

werken en de kennismaking met de bij de methode passende kwaliteitskaarten om 

werkwijzen en leerkrachtvaardigheden te borgen. 

8. Opbrengsten: Het didactisch handelen dient ter verhoging van de resultaten. 

In schooljaar 17-18 ligt de score op de Cito-Eindtoets >0,5 punt boven de landelijk nullijn 

In schooljaar 17-18 scoren meer dan 80% van de leerlingen A, B of C 

Streefdoelen voor schooljaar 2014-2015: de Cito-Eindtoets (Eindtoets-PO 2015) ligt boven het 

landelijk gemiddelde (nullijn) 



Schoolplan basisschool Zeilberg 2014 -2018    versie 01 september 2015 27 

Bij de Cito Middentoetsen begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en rekenen scoren meer 

dan 75% van de leerlingen A, B of C. 

Bij de middentoets voor technisch lezen scoort groep 3 boven de ondergrens van de inspectie. 

Bij de middentoets voor begrijpend lezen en technisch lezen scoort groep 4 boven de 

ondergrens van de inspectie. 

Bij de middentoets voor begrijpend lezen scoort groep 6 boven de ondergrens van de 

inspectie. 

6.3 Prioriteiten personeelsbeleid 
Voor de komende vier jaren willen we de volgende prioriteiten uit gaan werken in het 
personeelsbeleid: 
 

Uit voorgaande volgt dat er in de komende vier jaar in gezamenlijkheid gericht wordt gewerkt aan 
deskundigheidsbevordering op de volgende punten: 

 nieuwe methoden, waaronder het werken vanuit de referentieniveaus 

 groepsplannen waaronder het handelingsgericht werken aan opbrengsten 

 communicatie  over zorgleerlingen en rapportage en bijhorende gesprekken met ouders 

en kinderen 

 rapportage kleutergroepen 

 zelfstandig werken  

 gebruik ICT; tablets en digiborden (touchscreens) 
 

In persoonlijke ontwikkelingsplannen van individuele leerkrachten 

 21 century skills 

 kennis en gebruik van social media 

 specifieke aandachtspunten die voortkomen uit de groepsbezoeken, de functionerings- en 

beoordelingsgesprekken 

 vastleggen van persoonlijke ontwikkeling in het persoonlijke vakbekwaamheidsdossier  

Teamsamenstelling en personeelszorg 

 de nieuwe cao, wet en regelgeving gebruiken bij de loopbaanbegeleiding van de 

werknemers waarbij speciale zorg voor de oudere werknemer m.b.t. taakomvang en 

eventuele loopbaanbeëindiging 

 bij mogelijke aanstelling van nieuw personeel gaat de voorkeur uit naar jongere 

mannelijke leerkrachten 

 leerkrachtvaardigheden middels de gesprekkencyclus en aan de hand van het BS Zeilberg 

Competentieboekje versterken 

 aandacht voor werkdruk en taakbelasting 

7. Meerjarenbeleidplan 2014 – 2018 
 

 Zie bijlage: Meerjarenplanning in kleurenschema, bijgewerkt voor 15-16 

8. Jaarplan 15-16 
 

 Zie bijlage: Jaarplan 15-16    

 


