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1. DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING  
 

Wie zijn wij? 

De Prins Willem Alexanderschool is een openbare school en onderdeel van Fluvium Openbaar 

Onderwijs. Onze school is de enige school in Ophemert. Door een lichte vergrijzing in het dorp is het 

leerlingenaantal in de afgelopen jaren gedaald.  In 2019 telde Ophemert 1656 inwoners. Op 1 oktober 

2020 stond er 98 leerlingen ingeschreven op de school. Vrijwel alle leerlingen uit Ophemert bezoeken de 

school.  

 

“Samen groeien is meer dan alleen groter worden” 
 

Ons onderwijs 

Onderwijs gaat niet alleen over kennis en vaardigheden en vorming in normen, waarden en tradities, 

maar gaat ook over de vorming van een persoon. 

In ons onderwijs staan daarom socialisatie, persoonsvorming en kwalificatie centraal. Om jezelf te 

kunnen worden is kennis (kwalificatie) een belangrijke voorwaarde. Kennis van jezelf 

(persoonsvorming) in relatie tot de ander (socialisatie) is daarbij onmisbaar. We werken in een sfeer van 

samen elke dag een beetje beter. 

 

Onze organisatie 

Ons onderwijs is ingericht volgens het jaarklassensysteem. Wij werken in vier combinatiegroepen. De 

vaste groepsleerkrachten worden ondersteund door de onderwijsassistent.   

 

Onze leerlingen 

Op onze school zien we kinderen met zeer diverse achtergronden: met theoretisch en praktisch 

opgeleide ouders en van Nederlandse en niet- Nederlandse afkomst. We zien kinderen met ouders die 

eigenaar zijn van een eigen bedrijf en kinderen met ouders zonder baan. Op de teldatum 1 oktober 2020 

bezochten 98 leerlingen onze school. Ook zijn de kwaliteiten en talenten van de leerlingen divers en zijn 

er kinderen die extra hulp of ondersteuning nodig hebben. Ons aannamebeleid is erop gericht om te 

kijken naar kansen en mogelijkheden van leerlingen. Van onze leerlingen heeft 4% een ‘gewicht’. De 

mening van onze kinderen vinden we belangrijk. In de klassen werken we met bordsessie en de school 

heeft een leerlingenraad.  

 

Ons team 

Op de Prins Willem Alexanderschool werkt een enthousiast en betrokken team. Er werken 9 teamleden, 

waaronder 6 leerkrachten, een onderwijsassistent, een intern begeleidster en een directeur. Elke 

woensdag is er een conciërge werkzaam op onze school. Op maandag worden de gymlessen verzorgd 

door een vakdocent bewegingsonderwijs.  

 

Onze schoolweging 

De schoolweging voorspelt op schoolniveau de te verwachten (gemiddelde) scores voor rekenen, 

taalverzorging en lezen aan het einde van groep 8 (de eindopbrengsten). De weging is niet te gebruiken 

bij het voorspellen van de eindopbrengsten van individuele leerlingen. De schoolweging wordt 

berekend door het CBS op basis van vijf criteria waaronder bijvoorbeeld het opleidingsniveau van de 

ouders. De weging wordt uitgedrukt in een cijfer tussen 20 en 40. Heeft de school een weging van 20 
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dan zijn de te verwachten eindopbrengsten op schoolniveau hoog. Bij een schoolweging van 40 zijn de 

te verwachten eindopbrengsten op schoolniveau laag. De Inspectie van het Onderwijs gebruikt deze 

schoolweging om te beoordelen of het onderwijs op de school voldoende is. Onze schoolweging is 

29,97. Dat betekent dat onze leerlingpopulatie tot de gemiddelde populatie van een Nederlandse 

school behoort..  

 

Ons gebouw 

De school is gehuisvest in Ophemert in een ruim gebouw uit 2008. In de school is ook een BSO Coolcat 

gehuisvest. Er is nauw contact met kinderopvang Top4Kids, gevestigd in Huis Ophemert. Deze bevindt 

zich aan de andere kant van het schoolplein. Veel kinderen die Top4Kids bezoeken gaan als ze vier jaar 

zijn naar onze school. In Huis Ophemert is de sporthal gevestigd waar de gymlessen worden verzorgd.    

 

2. UITGANGSPUNTEN SCHOOLBESTUUR  

○ 2.1 Wat zijn de hoofdlijnen van het strategisch beleid van het bestuur?  

In gezamenlijkheid met directeuren, leerkrachten, intern begeleiders, ouders en kinderen is het 

strategisch beleid 2020-2024 vast gesteld in een Fluvium-kompas. Het kompas beschrijft wie we willen 

zijn en voor wie we er willen zijn en bepaalt onze koers. We geloven in gezamenlijke ontwikkelingen en 

centrale aansturing vanuit de stichting. Bij alles wat we doen staat de ontwikkeling van het kind 

centraal. Dit kan niet zonder de continue ontwikkeling van onze medewerkers en de organisatie. 

Daaromheen spelen vijf aandachtsgebieden een belangrijke rol; onze missie, onze onderwijskwaliteit 

en de leeropbrengsten die we de komende vier jaar willen behalen. Tevens zijn en blijven we een 

lerende organisatie met professionele en betrokken medewerkers en erkennen we de kwetsbaarheid 

en bijzondere leefomgeving van onze scholen.  

Doelstellingen uit het Fluvium-kompas:  

● We streven naar het behalen van de referentiedoelen van de overheid met als aandachtspunten 

de kernvakken (begrijpend) lezen, rekenen en spelling.  

● Als stichting zetten we sterk in op de ontwikkeling van alle medewerkers, bijvoorbeeld door 

interne samenwerking, kennissessies, de Fluvium Academie voor nieuwe en huidige 

medewerkers en teambuilding. We zorgen ervoor dat ons functiehuis in 2024 op orde is en blijft 

waarbij promotie- en demotiemogelijkheden voor iedereen gelijk zijn.  

● De digitale geletterdheid van onze organisatie tillen we naar een hoger niveau (ICT-

coördinatoren opleiding tot tenminste Google 1 Educator) en alle leerkrachten hebben 

voldoende digitale basiskennis.  

● We maken keuzes rondom de besteding van de middelen voor passend onderwijs om daardoor 

de juiste ondersteuning en aandacht aan al onze leerlingen te geven.. 

● Omdat we het belangrijk vinden om aandacht te besteden aan de denkkracht van onze 

leerlingen organiseren we een Fluvium Leerlingenraad en stimuleren we dat scholen zelf ook 

de denkkracht van leerlingen benutten. 

● Bij alle scholen staan duurzaamheid en groene schoolplannen de komende jaren op de agenda. 

Minstens 50% van onze scholen zorgt voor een groener schoolplein aan het eind van deze 

beleidsperiode.   
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○ 2.2 Welke kwaliteitseisen stelt het bestuur?  

Onderwijskwaliteit draait om het welbevinden en leer-geluk van kinderen en om maximale 

leeropbrengsten, waarbij de krachten en talenten van onze leerlingen leidend zijn. Bij 

onderwijskwaliteit is het inspectiekader van belang, maar de onderwijsdoelen die leerkrachten en de 

kinderen zelf stellen, zijn minstens zo belangrijk. Samen bepalen ze wat onderwijskwaliteit is. Het 

Fluvium-kompas biedt volop ruimte voor elke school om invulling te geven aan eigen doelstellingen en 

specifieke ambities. Wij geloven namelijk ook in ontwikkeling vanuit de scholen zelf. Zo ontwikkelen we 

gezamenlijk ons onderwijs en bouwen we aan een sterke en vitale organisatie. Alle leerkrachten 

houden hun professionele ontwikkeling bij in een bekwaamheidsdossier. Dit persoonlijke 

bekwaamheidsdossier wordt digitaal opgeslagen binnen Raet en is de verantwoordelijkheid van de 

medewerker. Als stichting brengen we de onderwijskwaliteit van onze organisatie continu in kaart met 

cijfers, trends én de verhalen daarachter; wat werkt wel, wat werkt niet? Onderwijskwaliteit meten we 

met verschillende instrumenten: risicoanalyses, kwaliteitskaarten, zelfevaluatie, 

tevredenheidsonderzoeken en de landelijke inspectienormen. Daarnaast buigen we ons opnieuw over 

de meerwaarde van intern auditeren.  

○ 2.3 Beleid voor wat betreft de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de 

schoolleiding (artikel 30 WPO).  

In de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) staat in artikel 30 dat sprake moet zijn van evenredige 

vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding. Mocht dit niet het geval zijn dan moeten 

streefcijfers worden geformuleerd met inbegrip van een tijdvak waarbinnen dit streefcijfer wordt 

gerealiseerd. Binnen Fluvium zijn 9 vrouwelijke en 5 mannelijke directeuren werkzaam, enkele van hen 

geven leiding aan twee scholen. Eén school heeft een tijdelijke (vrouwelijke) directeur. Er is derhalve 

reeds sprake van evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding.  
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3. ONS SCHOOLCONCEPT  
 

We willen dat leerlingen zich ontwikkelen naar hun mogelijkheden. De leerlingen zijn mede eigenaar 

van het leerproces. We werken doelgericht en maken de doelen inzichtelijk voor onze leerlingen. We 

werken in een cultuur van ‘ elke dag samen een beetje beter’. In een uitdagende omgeving helpen we 

leerlingen hun talenten te ontwikkelen. Leerkrachten, leerlingen en ouders voelen zich 

verantwoordelijk voor elkaar. 

 

Onze kernwaarden zijn: 

● doelgericht 

● talent 

● samen 

Leerlingen mede eigenaar van leerproces 

Om de motivatie en betrokkenheid van kinderen te vergroten, vinden wij het belangrijk om ze 

medeverantwoordelijk te maken voor het eigen leerproces. Zo leren wij onze leerlingen te onderzoeken 

waar hun interesses liggen. Ook leren wij ze waar hun sterke en zwakke punten liggen. Daarnaast leren 

we leerlingen het werk te plannen. Hierbij hoort ook dat de leerlingen (kritisch) kunnen reflecteren op 

hun werk. Samen met de leerlingen kijken we naar de doelen en op welke manier deze doelen behaald 

kunnen worden. 

Relatie, competentie en autonomie 

Onze school moet een veilige omgeving zijn voor alle betrokkenen. We hechten veel waarde aan een 

goede sfeer, het schoolklimaat. Acceptatie van iedereen vormt hierbij de basis. Aandacht voor het leren 

van sociale vaardigheden vinden wij van wezenlijk belang. We bieden kinderen de kans zich naar hun 

mogelijkheden te ontwikkelen. Er is ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid. Het samen 

spelen en leren neemt een belangrijke plaats in. We gaan met respect en vertrouwen met elkaar om. 

Binnen het pedagogisch klimaat staan bij ons drie zogenaamde basisbehoeften centraal: 

Relatie: wij vinden het belangrijk dat het contact tussen de leerkracht, de leerling en de ouder en tussen 

de leerlingen onderling goed is. 

Competentie: op onze school moeten kinderen vertrouwen in eigen kunnen hebben. Zij moeten ervaren 

dat ze iets in hun mars hebben, zowel op het cognitieve vlak als op creatief, sportief, motorisch en 

sociaal-emotioneel gebied. 

Autonomie: op onze school ervaren kinderen dat ze zelfstandig beslissingen kunnen nemen en hiervoor 

verantwoordelijkheid mogen, moeten en kunnen dragen. 

Samenwerken en communiceren 

Op school proberen wij een klimaat te creëren waarbinnen de leerlingen leren in interactie te zijn met 

elkaar. We leren ze op een prettige manier te communiceren waardoor ze in staat zijn om met elkaar 

samen te werken en van en met elkaar te leren. We willen o.a. door coöperatief leren, vorm en structuur 
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geven aan het samenwerken. Kinderen leren hierbij naar elkaar te luisteren, anderen te respecteren en 

elkaar te helpen. Hierbij hoort ook het aanleren van verschillende presentatietechnieken waardoor ze 

dit ook aan elkaar kunnen overbrengen. 

Op de Prins Willem Alexanderschool staan wij voor de ontwikkeling van een sterke basis. Wij willen de 

kinderen dit bieden door kennis over te dragen, voor te doen (modelleren), leerstof in te oefenen en de 

leerstof in kleine stappen aan te bieden. Wij houden de focus op het leerdoel maar we plaatsen de 

leerstof wel in een betekenisvolle context. Hierbij activeren we de voorkennis van de kinderen. Nieuwe 

kennis kan worden opgenomen in het brein doordat het gekoppeld kan worden aan bestaande kennis. 

Ons onderwijs is voortdurend in ontwikkeling en onze school is volop in beweging om de razendsnelle 

veranderingen in onze samenleving te kunnen volgen. We zien het als onze taak om het onderwijs aan 

te passen aan de vaardigheden die nodig zijn in deze veranderende samenleving. We bieden de 

kinderen de leerstof aan die in de kerndoelen van het onderwijs zijn vastgelegd. Ons streefdoel is om 

alle leerlingen te laten presteren op het niveau dat bij ze past. De school behaald scores die je op basis 

van het schoolgewicht zou mogen verwachten. We passen ons onderwijs aan voor de leerlingen die dit 

streefdoel niet kunnen halen of voor de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.  

We zijn een openbare basisschool die zich openstelt voor alle leerlingen, ongeacht hun politieke, 

godsdienstige of culturele achtergrond. De school levert kwaliteit voor een zo breed mogelijke groep 

leerlingen. In de school creëren we een sfeer van open staan voor elkaar. De school moet een plaats zijn 

waar iedereen zich veilig en thuis kan voelen. Vanuit dit gevoel kan een positief zelfbeeld ontwikkeld 

worden en kan optimaal geleerd worden, zowel door de leerling als door de leerkracht. Onze school 

heeft een duidelijke plaats in de dorpsgemeenschap. Door ons in te zetten voor samenwerking met 

andere scholen, peuteropvang, kinderopvang en partners in en rondom de school leren we de kinderen 

volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.  

Onze slogan is: Samen groeien is meer dan alleen groter worden 

 

Wat staat er de komende jaren centraal? 

 

Zicht op ontwikkeling 

 

Er zal een schoolbrede herijking van de zorg en begeleiding plaatsvinden op PWA Ophemert. Er is oog 

voor de diepgang en een zelfde kwaliteit in de analyse door de hele school heen. Bij leerlingen die 

uitvallen zijn eventuele hiaten en/of achterliggende oorzaken in beeld gebracht. De aangeboden 

ondersteuning is precies wat de leerling nodig heeft om verder te komen en sluit dus aan op de 

ondersteuningsbehoeften van de leerling. 

 

In de laatste jaren is er veel aandacht geweest voor het didactische handelen. We werken met EDI. Deze 

werkwijze willen we borgen. Door middel van kwaliteitskaarten willen we de afspraken op de 

verschillende terreinen borgen. We besteden deze planperiode extra aandacht aan het inspelen op 

niveauverschillen tussen de leerlingen. Door het werken met korte cyclus is er extra aandacht voor de 

zicht op ontwikkeling van individuele leerlingen en de groep als geheel. In de groepen zal 

procesgerichte feedback verder worden uitgebouwd. Op schoolniveau voeren we het gesprek hoe we 

uitdagend, aansprekend en inspirerend onderwijs kunnen verzorgen en hoe dit op de beste manier 

bereikt kan worden. 
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We willen de onderwijsresultaten verbeteren. We richten ons hierbij op het behalen van de percentages 

leerlingen in de verschillende referentieniveaus passend bij onze schoolgroep. De referentieniveaus 

vertalen wij naar niveauwaarde om ook in de lagere groepen een beeld te krijgen of verschillende 

groepen voldoende op niveau zijn om aan het eind van de schoolloopbaan het niveau passend bij onze 

schoolgroep te behalen. 

 

Er is een gezamenlijke visie op de te behalen einddoelen. Er is een antwoord op de vraag: leveren onze 

inspanning echt de onderwijskwaliteit op die wij voor ogen hebben? Er is een open dialoog over de 

betrokkenheid van alle teamleden. Er is consensus over wat bereikt moet worden en een gezamenlijke 

verkenning of de school de juiste accenten legt op het gebied van professionalisering en 

kwaliteitsverbetering.     
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4. WETTELIJKE OPDRACHTEN 
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de 

onderwijskwaliteit en de inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen 

onderwijskwaliteit, inhoud van het onderwijs en de leerlingenzorg aangegeven hoe de school hieraan 

voldoet. 

 

 

4.1  ONDERWIJSKWALITEIT: AMBITIES EN BEWAKING 

 

Onze school – en stichting Fluvium - onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. Bij onderwijskwaliteit 

draait het om het welbevinden en leer-plezier van kinderen en om maximale leeropbrengsten, waarbij 

de krachten en talenten van onze leerlingen leidend zijn. Bij kwaliteitszorg gaat het om alle 

maatregelen en activiteiten waarmee de school de onderwijskwaliteit bewaakt en verbetert.  

Op schoolniveau zijn onze ambities vastgelegd in het vierjaarlijkse schoolplan en de daaruit 

voortvloeiende jaarplannen. Dit schoolplan is gebaseerd op het strategisch beleid van onze stichting 

Fluvium. Het Fluvium-kompas is vastgesteld voor de jaren 2020-2024. We zijn ambitieus en zorgen 

ervoor dat we de kwaliteit van ons onderwijs blijven verbeteren: We beoordelen op schoolniveau en op 

stichtingsniveau de opbrengsten systematisch en cyclisch. Op basis van de bevindingen verbeteren of 

borgen we onze kwaliteit. Hierbij maken we gebruik van de analyse van de tussen-en eindopbrengsten, 

de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken, groepsbezoeken en lesobservaties, de gesprekken met 

medewerkers, leerlingen en ouders.  

We schrijven en evalueren ambitie- en kwaliteitskaarten en maken gebruik van de PDCA-cyclus bij de 

evaluatie van onze verbeterplannen. We werken vanaf het schooljaar 2019-2020 op basis van de 

Enigma-aanpak.  

Onze leraren professionaliseren zich voortdurend. Op basis van ons professionaliseringsplan zorgen we 

dat leerkrachten up to date blijven en/of zich verdiepen in allerlei onderdelen van het onderwijs. We 

leiden hen op tot specialisten voor bepaalde vakgebieden en gebruiken hun expertise om collega's en 

leerlingen beter te ondersteunen. Daarnaast werken we met de gesprekkencyclus bestaande uit een 

jaarlijkse cyclus met 3 gesprekken; doelstellingsgesprek, tussenevaluatie en een ontwikkel 

beoordelingsgesprek. Voor deze cyclus leggen we ook klassenbezoeken af voor verschillende thema's 

uit het onderwijs. Ook collegiale feedback en collegiale consultatie worden met regelmaat ingezet.  

We leggen systematisch verantwoording af aan de verschillende belanghebbenden.  

 

Wat we doen Wat doen we ermee? Periode/tijd Wie? 

Leerlingenraad  

 

De leerlingenraad komt 
minimaal 6 keer per jaar bij 

elkaar. 

6 keer per jaar Teamlid 
6 leerlingen 

Tevredenheidsonderzoek 

 

Jaarlijkse onderzoeken door 
Duo. Uitslag bespreken in team, 

MR en leerlingenraad. 

Actiepunten vaststellen. 

elk jaar in 
november 

leerlingen 
medewerkers 

ouders 

Klassenbezoeken  Over het jaar verdeeld vinden  Leerkrachten, IB, 



 

10 

 

directie en IB ‘er 

 

 

diverse observaties plaats door 

IB en directeur. Leerkrachten 

kijken ook bij elkaar in de klas. 

Onderdeel van de 

gesprekkencyclus zijn twee 
observaties en drie gesprekken. 

kwaliteitsmedewerke

r en directeur 

Flitsbezoeken Gedurende het jaar vinden 
diverse flitsbezoeken plaats. 

elke maand Leerkrachten, IB, 
kwaliteitsmedewerke

r en directeur 

Resultaatbespreking Het bespreken van de resultaten 

is iets wat regelmatig terugkomt 

tijdens teamvergaderingen. 

Uiteraard na de Cito midden en 

eindmeting, maar ook 

gedurende het jaar door 

bijvoorbeeld gezamenlijk de 
resultaten in Snappet te 

bekijken. De IB-er beheert een 

cyclus van gesprekken waarin 
de resultaten worden gevolgd. 
Het groepsplan vormt hierin de 

basis.  

6 keer per jaar Leerkrachten, IB en 

directeur 

Intakegesprekken 

 

We maken onderscheid tussen 

kennismakingsgesprekken en 
intakegesprekken.   

 Leerkrachten, IB en 

directeur 

Inspectiebezoeken 

 

  Leerkrachten, IB en 

directeur 

Audits 

 

Binnen Fluvium zijn scholen aan 
elkaar gekoppeld. De IB-er en 

directie van beide scholen 

bezoeken elkaars scholen en 
gaan met elkaar in gesprek 

n.a.v. de geobserveerde zaken. 

2 keer per jaar IB en directeur 

Kwaliteitsmeter bestuur 

 

Onze bestuurder bezoekt de 
school. Hij doet observaties in 

klassen en gaat in gesprek met 

IB en directie over de status van 
ontwikkelpunten en de 

resultaten van de school. 

2 keer per jaar Bestuur(der) 
Leerkrachten, IB en 

directeur 

Trendanalyse 

 

Na elk toetsingsmoment worden 

de resultaten geëvalueerd. Het 

team kijkt naar de resultaten 

van vijf jaar. Wat valt op? We 
werken daarnaast ook met een 
verwachting per groep op 
uitstroom ingedeeld op de 

2 keer per jaar Leerkrachten, IB en 

directeur 
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referentie niveau. Scoort de 

groep op het niveau wat je zou 

mogen verwachten op basis van 

onze schoolgroep. 

Kwaliteitsmedewerker In het schooljaar 2020-2021 is er 

een kwaliteitsmedewerker 

onderwijs verbonden aan de 
school. Het doel is mee te 

denken in kwaliteitsverbetering. 

De kwaliteitsmedewerker is 

video interactie coach en kan 

waar wenselijk leerkrachten 
coachen. 

1 dag per twee 

weken 

 

Kwaliteitskaarten Afspraken worden vastgelegd in 

kwaliteitskaarten. Er zijn 

verschillende kwaliteitskaarten 
opgesteld. Er is een cyclus in 

ontwikkeling waarin we de 

afspraken borgen. 

4 keer per jaar Leerkrachten, IB en 

directeur 

Verbeterbord In een cultuur van elke dag 

samen een beetje beter richten 
we het verbeterbord in. Het 

verbeterbord is richtinggevend 

voor de invulling van het 
teamoverleg. De onderwerpen 

en hoofddoelstellingen zijn 

vastgelegd in het jaarplan.  

elke 4 

lesweken 3 
keer 

Leerkrachten, IB en 

directeur 

Medezeggenschapsraad 

 

Onze school heeft een eigen 

medezeggenschapsraad 
bestaande uit twee ouders en 

twee teamleden.  

6 

bijeenkomsten 
per jaar 

Ouders, 

Leerkrachten, IB en 
directeur 

Meters uit je 

kindvolgsysteem 

  

Cito leerlingvolgsysteem 

Snappet 

Kanvas 

 Leerkrachten, IB 

Koffieochtend ouders Vier keer per jaar organiseert de 

school een koffieochtend. 

Tijdens deze ochtend staat een 

bepaald onderwerp centraal. 
Ouders kunnen daarnaast 

vragen stellen of samen een 

onderwerp wat leeft bespreken. 

4 keer per jaar IB, directeur, ouders 

 

Onze school heeft op 15 november 2019 een laatste een schoolbezoek van de Inspectie van het 

Onderwijs gehad, in het kader van een risico onderzoek. Hieronder staat de hoofdconclusie van dit 

onderzoek. 
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Basisschool Prins Willem Alexander biedt over het geheel genomen onderwijskwaliteit aan van voldoende 

niveau. Daarmee voldoet de school aan de basiskwaliteit. Er zijn echter wel aandachtspunten. Zo zijn er 

echt nieuwe afspraken nodig als het gaat om het zicht op de ontwikkeling van alle leerlingen en het 

didactisch handelen. Het is noodzakelijk om hier op schoolniveau beter op te monitoren. Positief is, dat de 

leerresultaten over het geheel genomen voldoende zijn na uitsluiting van enkele leerlingen die weliswaar 

aan de toets hebben deelgenomen, maar om toelaatbare redenen niet worden meegeteld in de eindscore. 

Dit geldt alleen voor het schooljaar 2017-2018.  

Waakzaamheid blijft daarom geboden als het gaat om het op een aanvaardbaar peil houden van de 

leerresultaten aan het eind van de basisschoolperiode. 

 

De aandachtspunten vanuit dit onderzoek zijn verwerkt in dit schoolplan. 

 

4.2  ONDERWIJSTIJD 

 

Aantal uren onderwijs per groep 

In de veranderde wet op het primair onderwijs staat dat scholen flexibeler mogen zijn in het vaststellen 

van de schooltijden, mits de leerling in 8 schooljaren de vereiste 7520 uur onderwijs krijgt. Op PWA 

Ophemert werken wij vanaf het schooljaar 2020-2021 met een gelijke dagen rooster. De leerlingen gaan 

alle dagen van 08.30 tot 14.15 uur naar school. Op de site van school is de urenverantwoording terug te 

vinden. Elke groep behaald minimaal de vereiste 7520 uur. 

Er is sprake van een uren compensatieregeling. In de verleden gingen de leerlingen van groep 1 en 2 op 

vrijdag niet naar school. Ze gingen meer uren naar school in groep 3 t/m 8. In het gelijke dagen rooster 

gaan alle kinderen even lang naar school. De uren zijn gelijkmatig verdeeld over de groepen 1 t/m 8.  

Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen aan het eind van hun schoolloopbaan de vereiste 7520 uur 

hebben gehaald werken we met een compensatieregeling. De leerlingen gaan elke dag tot 14.15 uur 

naar school i.p.v. 14.00 uur. Er is voor gekozen om in schooljaar 2020-2021 voor alle leerlingen dezelfde 

tijden aan te houden. Dit heeft als gevolg dat sommige groepen ruim boven het aantal minimaal te 

behalen uren uit zal gaan komen. Elk jaar zal de compensatie regeling opnieuw worden besproken met 

de MR. 

 

Schooltijden 

 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

groep 1 t/m 8 08.30 - 14.15 08.30 - 14.15 08.30 - 14.15 08.30 - 14.15 08.30 - 14.15 
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○ 4.3 DE INHOUD VAN ONS ONDERWIJS 

 

In de loop van de basisschoolperiode krijgen leerlingen te maken met allerlei toetsen. Methodetoetsen 

zijn toetsen die aan het einde van b.v. een reken- of taalblok worden afgenomen. De leerkracht kan dan 

direct op de resultaten inspelen. Binnen Snappet is het mogelijk de leerlingen te vergelijken met het 

gemiddelde van alle leerlingen die met Snappet werken op hetzelfde niveau. 

Daarnaast worden op vaste tijdstippen toetsen van het CITO Leerling Observatie Volg Systeem (LOVS) 

afgenomen. De uitslagen van deze toetsen, waarbij een vergelijking met een landelijk gemiddelde 

mogelijk is, geven ons redelijk objectieve gegevens over de leerprestaties van de leerlingen. De 

uitslagen van een aantal van deze toetsen komen op het rapport te staan en/of zijn ook inzichtelijk in 

het Ouderportal. Zodoende kunnen ouders en leerkrachten, de gegevens over een langere termijn 

volgen. Tevens zijn deze uitslagen ook van belang voor het verlenen van extra hulp in de vorm van 

(groeps-) handelingsplannen. 

 

De volgende leermiddelen worden ingezet (in 2020): 

 

 Leermiddelen/ methodes Bijzondere afspraken 

Zintuigelijke en lichamelijke 

ontwikkeling 

Bewegingsonderwijs 

Expressie-activiteiten 

 

Nederlandse taal 

 

 

Onderbouwd 

Taal Actief 4 (Snappet) 

 

zal in 2021 worden vervangen 

Technisch lezen Veilig leren lezen (Kim) 

Station-Zuid 

Estafette 

 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip  

Rekenen en wiskunde 

 

 

Wereld in Getallen 5 (Snappet) 

Met Sprongen Vooruit 

Rekensprint 

Onderbouwd 

 

Schrijven Pennenstreken 

Laat maar Lezen 

 

Engelse taal 

 

 

Take it Easy zal in 2021-2022 worden 

vervangen 

Aardrijkskunde 

 

Blink Wereld  

Geschiedenis 

 

Blink Wereld  

De natuur, waaronder biologie 

 

Blink Wereld  

Maatschappelijke verhoudingen, 

waaronder staatsinrichting 

 

Blink Wereld  

Geestelijke stromingen Heb ‘t Lef  
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Expressie-activiteiten 

 

Laat maar zien 

● handvaardigheid 

● tekenen 

Metropole op school 

● muziek 

 

Bevordering sociale redzaamheid, 

waaronder gedrag in het verkeer 

 

Verkeerskranten 3VO  

Schoolveiligheid/ welbevinden 

van de leerlingen 

Kanjertraining  

Bevordering actief burgerschap 

en sociale integratie, overdragen 

kennis over/kennismaking met de 

diversiteit van de samenleving 

Actieve leerlingenraad 

Contacten in en rondom het 

dorp 

 

 

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 

PWA Ophemert aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals verwoord in artikel 9 van de Wet Primair 

Onderwijs.  

○  

○ 4.4  KADERS: WAT HEBBEN ONZE LEERLINGEN NODIG? 

 

Op onze school werken we handelings- en opbrengstgericht. Wij stellen het aanbod centraal en passen 

ons onderwijs aan, aan de behoeften en mogelijkheden van de leerlingen.  

 

Dit doen we systematisch en met duidelijke en ambitieuze doelen. We werken aan de hand van de 

referentiedoelen aan de planning en de opbouw van ons onderwijsprogramma waarin de 

referentieniveaus 2F voor taal en 1S voor rekenen de basis vormen. Binnen de methodes voor 

Begrijpend lezen, Taalverzorging en Rekenen voor groep 3 tot en met 8  richten wij ons op de cruciale 

doelen die deel uitmaken van de leerlijn naar referentieniveau 2F en 1S.  

 

We hebben de ambitie dat niet één kind onze school laaggeletterd of laaggecijferd onze school verlaat. 

Daarom hebben we de volgende schoolambitie vastgesteld:  

● 90% van de leerlingen beheersen het basisniveau 1F 2020-2021 

● 100% van de leerlingen beheersen het basisniveau 1F vanaf 2021-2022 

● 47,3% van de leerlingen behaalt minimaal het streefniveau 2F/1S  

 

N.B. Op basis van onze schoolweging van 30 gaat de Inspectie van het Onderwijs er van uit dat 

minimaal 85% van de leerlingen basisniveau 1F beheersen en dat 47,3% van de leerlingen het 

streefniveau 2F/1S beheersen.  

Wij werken met groepsplannen. In het schooljaar 2020-2021 werken we aan de invoering van 

blokplannen. We werken planmatig en met duidelijke afspraken over interventies op school-, groeps- 

en leerlingniveau. Per vakgebied hebben we beschreven welke afspraken zijn gemaakt over de 

opbrengsten die we nastreven, de schoolambities en de manier waarop het onderwijs passend wordt 

gemaakt (blokplan).  
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Ons groepsplan is de standaard die voor alle leerkrachten en alle groepen geldt en staat vast voor 

zolang het werkt. Voor de evaluatie van dit groepsplan hebben we met de uitkomsten van de Cito-

toetsen een tweetal monitors: het schoolanalyse en het groepsanalyse. De schoolanalyse geeft door 

zijn specifieke weergave inzicht in waar de school en elke groep afzonderlijk staat bij het realiseren van 

de schoolambities. We werken met een analyse van de laatste vijf jaar en met een overzicht gericht op 

de referentieniveaus. Het groepsoverzicht bevat per leerling de respons op instructie. Samen geven ze 

aan of een leerling opbrengstgericht en passend onderwijs heeft genoten. Jaarlijks vinden er twee 

schoolbesprekingen plaats na de opbrengstmetingen halverwege en einde schooljaar. Op dat moment 

worden (al dan niet) interventies vastgesteld. Deze interventies zijn aanpassingen voor de duur van een 

half jaar op het onderwijsprogramma dat beschreven is in het groepsplan.  

 

De zorgcyclus is omschreven in ons zorgplan. 

 

Een overzicht van toetsen/observaties die in dit kader door de school worden ingezet: 

 

Groep 1 2 3 4 5 6 7 8 

Taal Cps Cps Cito Cito Cito Cito Cito 

Entree 

Cito 

Centrale eindtoets 

Lezen Cps Cps Cito Cito Cito Cito Cito 

Entree 

Cito 

Centrale eindtoets 

Begrijpend 

lezen 

  Cito Cito Cito Cito Cito 

Entree 

Cito 

Centrale eindtoets 

Spelling   Cito Cito Cito Cito Cito 

Entree 

Cito 

Centrale eindtoets 

Woordenschat Cps    Cito Cito Cito 

Entree 

Cito 

Centrale eindtoets 

Rekenen Ugb Ugb Cito Cito Cito Cito Cito Cito 

SEO Kanvas Kanvas Kanvas Kanvas Kanvas Kanvas Kanvas Kanvas 

 

Verklaring van de afkortingen: SEO - sociaal emotionele ontwikkeling en WO - wereldoriëntatie 

 

Alle toetsen zijn opgenomen in de toetskalender. 

 

○ 4.5 DE LEERLINGENZORG  

Ondersteuning 

De intern begeleider is twee dagen per week op school aanwezig. Er is op school op drie dagen een 

onderwijsassistent aanwezig. Zij werkt met individuele leerlingen en kleine groepjes leerlingen en/of 

ondersteunend binnen de groep volgens rooster. De onderwijsassistent werkt onder begeleiding van de 

groepsleerkracht en de intern begeleider. 

Aannamebeleid voor kinderen met een onderwijsbeperking/handicap 

De basisschool wordt soms geconfronteerd met de vraag van ouders van een kind met een beperking, 
om hun zoon of dochter op een school voor regulier onderwijs te plaatsen. In het kader van hun recht 
op keuzevrijheid en de toenemende vraag naar integratie van kinderen met een beperking in de 
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samenleving, kunnen ouders voor het regulier basisonderwijs kiezen in plaats van het speciaal 

onderwijs. Op grond van de integratiegedachte van kinderen met een onderwijsbeperking hebben de 

scholen voor regulier onderwijs de opdracht om gedifferentieerd onderwijs te geven en om in te spelen 

op de onderwijsbehoefte van zorgleerlingen. 

Het recht op de vrije onderwijskeuze van ouders betekent echter niet dat kinderen met een beperking 
automatisch op een reguliere basisschool geplaatst kunnen worden. De aard en de zwaarte van de 

onderwijsbeperking en de feitelijke onmogelijkheden van de school kunnen het mogelijk maken niet te 

voldoen aan een plaatsingsverzoek van ouders. 

 Voor elke leerling die aangemeld wordt op onze school en waar bij aanmelding duidelijk is dat er van 

onze school een extra zorginvestering wordt gevraagd, wordt een individueel besluit genomen. 

 Hierbij wordt een vaste procedure gehanteerd, die in hoofdlijnen bestaat uit: 

● een oriënterend gesprek met de directie 

● een tweede gesprek waarbij naast de ouders en de directeur ook de intern begeleider 
consequent aanwezig is, waarin de ontwikkelingsmogelijkheden, de verwachting t.a.v. het 

onderwijsaanbod en de mogelijkheden en onmogelijkheden van de school aan bod komen 

● informatie inwinnen bij de vorige school 
● een teamvergadering, waarin het team gehoord wordt 

● het nemen van een besluit door de directie 

● het schriftelijk melden van het besluit aan de ouders, uiterlijk 6 weken na de aanmelding. 

Uiteraard kunnen ouders, nadat het besluit in een gesprek is toegelicht, bezwaar aantekenen bij het 

bevoegd gezag. 

Criteria die voor onze school een rol spelen bij het nemen van een plaatsingsbesluit zijn: 

● de mate waarin een leerling zich (nog) kan ontwikkelen 

● de aard en de zwaarte van de beperking van de leerling 

● het karakter van de groep waarin het kind geplaatst zou moeten worden 
● de grootte van de groep waarin het kind geplaatst zou moeten worden 

● het aantal leerlingen met een beperking dat al op school, of in de betreffende groep wordt 
opgevangen 

● de grenzen van de zorg waarmee de school te maken heeft 

● ieders veiligheid moet gewaarborgd zijn 

 Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

Iedere basisschool behoort een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) te hebben. In dit profiel beschrijft 
de school welke extra zorg een school wel kan bieden, met hulp kan bieden of niet kan bieden. Sinds 

het schooljaar 2014-2015 werken we met een  SOP. Dit SOP wordt jaarlijks geëvalueerd, aangepast en 

op de website gepubliceerd. 

 Passend onderwijs in onze school 

Wij bieden onderwijs en begeleiding op maat. Wij zorgen er met ons team voor dat onze leerlingen de 

onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen 
en daarbij de kerndoelen van het basisonderwijs behalen. Dit doen we in samenspraak met de ouders 

en/of verzorgers. Wij kunnen veel doen, maar niet alles. Sommige leerlingen hebben hele 

specialistische ondersteuning nodig vanuit  (zeer) specifieke onderwijsbehoeften. Hier lopen wij in onze 
school tegen grenzen aan. Pas als de hulpvraag van de leerling de mogelijkheden van onze school 

aantoonbaar te boven gaat, zoeken we naar een andere meer passende onderwijsplek voor deze 
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leerling. We werken hiervoor optimaal samen met de andere basisscholen en de scholen voor speciaal 

(basis)onderwijs in het samenwerkingsverband. Door intensief samen te werken zorgen we ervoor dat 

elke leerling zo thuisnabij mogelijk de onderwijsondersteuning krijgt die zij of hij nodig heeft. 

  

Basisondersteuning 

Wij bieden een onderwijsprogramma (leerstofaanbod, didactische aanpak, pedagogische aanpak, 

klassenmanagement, schoolklimaat) dat aansluit op de kerndoelen voor het basisonderwijs. De 

leerkrachten verzorgen het onderwijsprogramma waarbij zij zoveel mogelijk inspelen op de verschillen 

tussen de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen. 

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om te leren en zich goed te kunnen 
ontwikkelen. We zetten voor deze leerling een passende ondersteuning in. We leggen de extra 

ondersteuning die wij de leerling geven vast in een ontwikkelingsperspectief. Met de ouders bespreken 

we dit ontwikkelingsperspectief en stellen dit in samenspraak vast. 

Enkele leerlingen in de school hebben gedurende een langere periode van hun schoolloopbaan een 

intensieve vorm van extra ondersteuning nodig om het leer- en ontwikkelingsproces goed te laten 

verlopen. Een gekwalificeerd deskundige (orthopedagoog of jeugdpsycholoog) heeft aantoonbaar 
vastgesteld dat de leerling te maken heeft met meerdere, complexe en samenhangende factoren die de 

ontwikkeling en het leren in ernstige mate en over een langere periode belemmeren. De deskundige 

heeft vastgesteld dat het leren en/of de ontwikkeling van de leerling in de reguliere basisschool alleen 
kan plaatsvinden wanneer de onderwijsleersituatie gericht wordt aangepast op de onderwijsbehoeften 

van de leerling. De school kan middelen (geld en expertise) aanvragen bij het bestuur van Fluvium 
bekostigd vanuit het samenwerkingsverband. De inzet van de middelen voorkomt dat de leerling in het 

speciaal basisonderwijs of in het speciaal onderwijs moet worden geplaatst. De school heeft het 

ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld en vastgesteld in samenspraak met de ouders. 

Handelingsverlegenheid 

Op het moment dat de school niet langer meer de gevraagde zorg voor een leerling kan bieden, als de 

school handelingsverlegen wordt, zal contact met BePO worden gezocht. Onafhankelijke deskundigen 
bepalen dan of de leerling alsnog toelaatbaar is tot het Speciaal Basisonderwijs (sbo) of het Speciaal 

Onderwijs (so). BePO geeft dan een toelaatbaarheidsverklaring voor de leerling af (TLV). Deze TLV heeft 

de leerling nodig om in het s(b)o geplaatst te kunnen worden. Voor meer informatie: www.swvbepo.nl 

 Specifieke accenten en aanpak van de school gericht op zorg en/of kenmerken populatie 

● Afspraken rondom woordenschat vanuit nieuwe methode en scholing 
● Begeleiding ‘t Past gericht op versterken leerkrachtvaardigheden ten gunste van 

groepsdynamiek en pedagogisch klimaat 

● Invoering Gouden Weken ter ondersteuning van groepsdynamiek en het versterken van de 

contacten met ouders 

● Onderwijsassistent ter ondersteuning en begeleiding van individuele leerlingen 

  

Toelatingsprocedure 

Te vinden op de site van de school. 
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Procedure schorsen en verwijzen 

Te vinden op de site van de school. 

5. ANALYSE VAN HET FUNCTIONEREN VAN DE SCHOOL 
 

In het schooljaar 2019-2020 zijn de plannen voor dit schoolplan opgesteld. Het schoolplan is mede 

opgesteld gebruikmakend van deze documenten: 

 

● Evaluatie schoolplan 2016-2020 

● Evaluatie schooljaarplan 2019-2020 

● Uitslag DUO vragenlijst 

○ Leerlingtevredenheidsonderzoek - december 2019 

○ Medewerkersonderzoek - december 2019 

○ Oudertevredenheidsonderzoek - november 2018 

● Kwaliteitsonderzoek inspectie van het onderwijs - november 2019 

● Het Fluvium Kompas - strategisch beleid 

● Opbrengsten 

○ analyse midden en eindmeting -  opbrengsten 2015-2020 

○ analyse centrale eindtoets 2019 

○ analyse Entreetoets 2020  

 

Met ingang van schooljaar 2020-2021 hanteert de Inspectie voor het Onderwijs een nieuw 

onderwijsresultatenmodel. Dat doen ze door te kijken welke referentieniveaus de leerlingen beheersen 

voor lezen, taalverzorging en rekenen. Dit schooljaar integreren de leerkrachten de cruciale doelen 

zoals die voortvloeien uit de referentieniveaus in de methodes die de school gebruikt voor lezen, 

taalverzorging en rekenen om zodoende klaar te zijn voor de vernieuwde beoordeling door de 

Inspectie.  

 

Het Nederlandse onderwijs is naar internationale maatstaven goed, maar wordt al 30 jaar niet beter. 

Dat 

komt omdat in 30 jaar onderwijsvernieuwing één woord ontbrak: ‘leraar’. Daarbij constateert de 

Onderwijsinspectie in haar ‘Staat van het Onderwijs 2017’ dat er geen ontwikkeld land is in de wereld 

waar de kansenongelijkheid in het onderwijs zo groot is als in Nederland. We weten uit internationaal 

vergelijkend onderzoek dat de kwaliteit van leraren en daarmee de kwaliteit van onderwijs structureel 

beter kan worden door op scholen een cultuur te creëren van ‘elke dag samen een beetje beter’. In een 

dergelijke schoolcultuur leren leraren van elkaar en maken ze samen het onderwijs beter. Wij geloven 

erin dat als de kwaliteit van de leerkracht toeneemt de leerlingen daarvan profiteren. In de schooljaren 

2018-2019 en 2019-2020 is de school begeleid door Stichting LeerKRACHT. De ambitie van Stichting 

leerKRACHT is het realiseren van meer leerplezier voor leerlingen, meer werkplezier voor leraren en 

merkbaar en meetbaar beter onderwijs op duizenden scholen in heel Nederland. Het Nederlands 

onderwijs moet daarbij zoveel mogelijk dezelfde kansen aan kinderen bieden, ongeacht hun 

achtergrond. 

 

Op onze school is een leerlingenraad actief. In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 7-8. De 

leerlingen bespreken thema's die leven in de groep en van invloed zijn op de gehele schoolorganisatie 
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(te denken valt aan: 'de veilige school', buitenterrein, schoolregels, onderwijsproces). Er is een 

ideeënbus, in de vorm van een potlood, waar alle leerlingen opmerkingen of vragen in kunnen doen. De 

doelen van de leerlingenraad zijn terug te vinden op het verbeterbord in de centrale hal. Door middel 

van een leerling arena  is het voorgekomen dat leerlingen advies geven tijdens een studiedag over 

bepaalde beleidsonderwerpen.  

In figuur 1 zijn de laatste resultaten zichtbaar in referentieniveaus, gemeten in juni 2020. Hieruit blijkt 

dat de resultaten met name vanaf groep 5 onvoldoende op niveau zijn.  

juni 

2020 

Totaal 

leerlinge

n 49% 1S 85% 1F 

2F/1S 

rekene

n 

1F 

rekene

n 

< 1F 

rekenen 

max15% 

2F 

begr.le

zen 

1F 

begr.le

zen 

<1F begr. 

lezen mx 

15% 

groep 7 15 7,35 12,75 2 11 4 = 26% 5 14 1 

groep 6 15 7,35 12,75 4 11 4 = 26% 5 14 1 

groep 5 13 6,37 11,05 8 12 1 = 7,69% 6 12 1 

groep 4 10 4,9 8,5 4 10 0 = 0% 7 3 0 

groep 3 8 3,92 6,8 3 7 1 = 12,5%    

 

Hieronder is de hoofdconclusie vanuit het inspectierapport terug te vinden (januari 2020) 

 

Basisschool Prins Willem-Alexander biedt over het geheel genomen onderwijskwaliteit aan van voldoende 

niveau. Daarmee voldoet de  school aan de basiskwaliteit. Er zijn echter wel aandachtspunten. Zo zijn er 

echt nieuwe afspraken nodig als het gaat om het zicht op de ontwikkeling van alle leerlingen en het 

didactisch handelen. Het is noodzakelijk om hier op schoolniveau beter op te monitoren. Positief is, dat de 

leerresultaten over het geheel genomen voldoende zijn na uitsluiting van enkele leerlingen die weliswaar 

aan de toets hebben deelgenomen, maar om toelaatbare redenen niet worden meegeteld in de eindscore. 

Dit geldt alleen voor het schooljaar 2017-2018.  Waakzaamheid blijft daarom geboden als het gaat om het 

op een aanvaardbaar peil houden van de leerresultaten aan het einde van de basisschoolperiode.   

 

De volgende actiepunten zijn opgenomen in ons schoolplan 2020-2024: 

● Zicht op ontwikkeling 

○ korte cyclus versterken 

○ nieuwe afspraken zicht op ontwikkeling alle leerlingen 

○ zicht op ontwikkeling op schoolniveau  

● Didactische handelen 

○ gezamenlijke doorlopende lijn - kwaliteitskaarten 

○ EDI 

○ praten over onderwijs 

Pedagogisch en sociaal klimaat  incl sociale veiligheid 

Op PWA Ophemert gebruiken we de Kanjertraining voor sociaal emotioneel leren. Om te monitoren 

zetten we Onderbouwd (groep 1 en 2) en Kanvas (groep 3 tot en met 8) in. Mochten de uitkomsten van 

Onderbouwd of Kanvas daar aanleiding toe geven, dan stellen we een individueel of groepsplan op en 

voeren dit uit. Wij vinden het zeer belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen en goed in 
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hun vel zitten. Sinds 2019 wordt tevens de sociale veiligheid binnen alle scholen van Fluvium gemeten 

vanuit DUO. 

● Anti-pestcoördinator:  Moniek Remmerde m.remmerde@pwaophemert.nl  
● Vertrouwenspersoon:   Corina van Wijk   c.vanwijk@pwaophemert.nl  

 

Professionalisering en leerkrachtvaardigheden 

Elk schooljaar kent zijn eigen professionaliseringsplan gebaseerd op het vierjarenplan. 

  

mailto:m.remmerde@pwaophemert.nl
mailto:c.vanwijk@pwaophemert.nl
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Sterkte-zwakte analyse 

PWA Ophemert 2020 

 

 
Positieve factoren Negatieve factoren 

Interne 

herkomst 

Sterktes Zwaktes 

● gedreven team 
○ flexibel 
○ leerbaar (EDI) 
○ open leergemeenschap 

● samenwerking 
○ korte lijnen 
○ structuur 

● Optimaal benutten ruimte 
(leerplein) 

● Kort lijnen ouders 
○ zichtbaar/aanspreekbaar 

● combinatieklassen 
○ zorg lln 

sterke/zwakke 
● gebrek aan controle m.b.t. 

onze resultaten 
● geen duidelijk beeld van ons 

imago 

Externe 

herkomst 

Kansen Bedreigingen 

● kindgesprekken 
● voortgangsgesprekken 
● rooster/planning/kwaliteitskaart 
● zorgleerlingen 
● oudergesprekken 
● actief werven 
● PR 

○ website 
○ facebook 
○ insta 
○ krant 

● Open dag 
● doorlopende lijn 
● leerlingen meer laten zien waar 

ze zelf staan 
● leerlingen meer zelf 

verantwoordelijk 

● wat is onze visie? Welke 
keuzes maak je 
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6. AMBITIES EN MEERJARENBELEID OP HOOFDLIJNEN 
Onze ambities en de speerpunten van ons meerjarenbeleid zijn op hoofdlijnen: 

 

zie bijlage schoolplan 2020-2024 
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○ GERELATEERDE DOCUMENTEN SCHOOL: ROUTE MEDEZEGGENSCHAP (MR) 

Meesturen met het schoolplan 

▪ Meerjarenplan, jaarplan. 

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

onderwijswetgeving gebaseerde bijdragen, indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich 

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

georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven 

worden geconfronteerd (-> sponsorgelden). 

▪ De wijze van invulling van de identiteit. 

▪ Veiligheidsvragenlijst (bovenbouw), inclusief actiepunten. 

 

Overige documenten (in de vierjaren cyclus) 

▪ Jaarverslag (evaluatie meerjarenplan, onderwijsleerproces, enzovoorts). 

▪ Uitkomsten en analyse tevredenheidsonderzoeken. 

▪ Beschrijving ouder- leerlingenpopulatie. 

▪ Kwaliteitszorg: auditrapportages, zelfevaluaties, kwaliteitskaarten. 

▪ RI&E/Arbomeester (inclusief ziekteverzuim). 

▪ Zorgplan, trendanalyses (leerlingenzorg). 

▪ Schoolondersteuningsprofiel. 

▪ Scholingsplan (schoolspecifiek) 

 

○ GERELATEERDE DOCUMENTEN BESTUUR: ROUTE MEDEZEGGENSCHAP (GMR) 

▪ Strategisch beleidsplan. 

▪ Competentiecyclus. 

▪ Scholingsplan (bestuur). 

▪ Veiligheidsplan. 

▪ Procedure schorsen en verwijderen. 

 


