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1 Inleiding
De indeling van ons schoolplan 2020-2024 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van de Stichting
OnderwijsPrimair en de thema’s die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Naast schoolontwikkeling
focussen we op de ontwikkeling van ons personeel. In dit schoolplan beschrijven we (ook) welkeOp basis van onze
groslijst met actiepunten stellen we jaarlijks een jaarplan op. In het jaarverslag zullen we steeds terugblikken, of de
gestelde actiepunten gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en
evalueren. Ons schoolplan is opgesteld door het managementteam van de school en wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie(s) van de
school en een bijdrage geleverd aan het vaststellen van de actiepunten voor de komende vier jaar. Ons schoolplan
beschrijft globaal onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we voor een meer gedetailleerde
beschrijving naar bijlagen.

2 Schoolbeschrijving

Gegevens van de stichting  

Naam stichting:  Stichting Onderwijs Primair

Algemeen directeur:  Liesbeth Augustijn

Adres + nr.:  Vaartland 3-5

Postcode + plaats:  

Telefoonnummer:  

E-mail adres:  

Website adres:  

Gegevens van de school  

Naam school:  obs Vlisterstroom

Directeur:  Jos Hennevelt

Adres + nr.:  Grote Haven 2 C

Postcode + plaats:  2851 BM Haastrecht

Telefoonnummer:  0182-501349

E-mail adres:  directie.vlisterstroom@onderwijsprimair.nl

Website adres:  www.vlisterstroom.nl
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Het management team van de school bestaat uit de schoolleider en de coördinator leerlingenzorg.

Onze school wordt bezocht door 69 leerlingen. Van deze leerlingen heeft 12% een gewicht: 33 leerlingen hebben een
gewicht van 0,3 en 7 leerlingen een gewicht van 1,2. Van CBS krijgen wij een schoolweging in sept 2019.  

Vanaf 2019-2020 geldt de zogenaamde Schoolweging. Deze wordt berekend door het CBS op basis van vijf
componenten. Onze schoolweging in 2018 was: 29.6

Bijlagen

1. Rapport van bevindingen vierjaarlijksbezoek inspectie.

3 Sterkte-zwakteanalyse
Onze school kent een aantal sterke kanten, maar ook een aantal zaken die aandacht vragen. In schema:

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

Dalton onderwijs
zelfstandigheid en zelfredzaamheid lln
kleinschaligheid, rust in de school, samenwerken
Extra leerTijd (ELT) bieden
resultaten

kleine groepen
verouderde methode Engels
muziekonderwijs
beperkte materialen rekenonderwijs
resultaten begrijpend lezen
focus op leiderschap
administratieve processen
P&O kant

KANSEN BEDREIGINGEN

imago uitstralen naar buiten
begeleiding en zorg voor zij-instromers
meerbegaafden 'Out of the box'
teamcultuur
samenwerking met 3D scholen
verdergaande samenwerking met  1 van de twee
andere scholen (onderzoek) 

opheffingsnorm/continuïteit
3 groepen formeren
grote kleutergroepen bij 2 andere scholen in MFA

Met betrekking tot ons schoolplan voor de periode 2020-2023 willen we met de volgende ontwikkelingen rekening
houden.

1. voortgaan met inzetten op basiskwaliteit
2. ruimte laten voor professionele ontwikkeling van leerkrachten
3. samenwerking versterken met St. Catharina

4 Risico's
In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal risico's voor wat betreft de
school, het personeel en de leerlingen. Dit heeft te maken met een mogelijke samenwerking (fusie) met de St.
Catharinaschool. Hieronder beschrijven we de risico's per beleidsterrein en de voorgenomen maatregelen.

Risicoanalyse
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I M P A C T

K 
A 
N 
S

Verwaarloosbaar (1) Minimaal (2) Gemiddeld (3) Maximaal (4) Catastrofaal (5)

Zeer klein (1) Laag Laag Laag Midden Midden

Klein (2) Laag Laag Midden Midden Midden

Middel (3) Laag Midden Midden Midden Hoog

Groot (4) Midden Midden Midden Hoog Hoog

Zeer groot (5) Midden Midden Hoog Hoog Hoog

Risicoanalyse Onderwijskundig beleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Behoud Dalton identiteit i.v.m. mogelijke samenwerking St. Catharinaschool Zeer groot (5) Maximaal (4)
Hoog

Maatregel: Dalton kwaliteiten delen met de andere school. Kosten: n.v.t.

Risicoanalyse Personeelsbeleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Vrijwillige mobiliteit personeel. Middel (3) Gemiddeld (3)
Midden

Maatregel: Kansen van de nieuwe situatie duidelijk aangeven. Kosten: n.v.t.

Risicoanalyse Organisatorisch beleid

Omschrijving Kans Impact Risico

De vele veranderingen en de nieuwe onbekende situatie kunnen leiden tot hogere
werkdruk

Klein
(2)

Minimaal
(2) Laag

Maatregel: Opstellen van een plan van aanpak. Kosten: ?

Risicoanalyse Financieel/materieel beleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Aanpassen methodes Zeer klein (1) Verwaarloosbaar (1)
Laag

Maatregel: Opstellen van een meerjaren plan. Kosten: ?

5 De missie van de school
Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het
leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Onze school staat open
voor alle leerlingen [alle religies] die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het
schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen
bieden). Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een
passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken Taal en Rekenen van
belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige
en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en
lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

De Vlisterstroom is een openbare school waar de kinderen vanuit de hele wereld elkaar kunnen ontmoeten. Het is
dus de wereld in het klein. De Vlisterstroom is een plek waar de kinderen kennis vergaren en deze toepassen in hun
verdere ontwikkeling. Op de Vlisterstroom leren de kinderen hun eigen wereld en die van een andere te ontdekken.
Dat doen ze niet alleen maar samen met andere kinderen, leerkrachten, ouders en een ieder van buiten de school die
bijdraagt aan de brede ontwikkeling van de kinderen. 
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Slogan

Onze slogan is: Een wereld om samen te leren.

Onze kernwaarden:

DALTON

De volgende pijlers staan centraal in ons Dalton onderwijs: verantwoordelijkheid (vrijheid in
gebondenheid), zelfstandigheid en samenwerken

OPENBAAR

Onze school staat open voor alle leerlingen [alle religies] die aangemeld worden door hun
ouders/verzorgers.

6 Onze parels
Onze school levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), maar onze school heeft ook veel toegevoegde
waarde (eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op onze parels:

Parel Standaard

We zijn een Dalton school, de kernwaarden zelfstandigheid,
verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie dragen wij in
iedere groep uit.

OR2 - Sociale en
maatschappelijke competenties
[geen wettelijke eisen]

Ieder schooljaar komen de leerlingen vier maal bijeen in de leerlingenraad. OR2 - Sociale en
maatschappelijke competenties
[geen wettelijke eisen]

Iedere vier weken organiseren we een Daltonmiddag onder begeleiding van
leerkrachten en externen.

OP1 - Aanbod

Iedere week hebben wij een extra leertijd middag, in deze tijd worden
leerlingen samengevoegd en een leerkracht vrijgespeeld om extra leertijd te
bieden aan diverse leerlingen.

OP4 - (Extra) ondersteuning

Vanaf groep 5 voeren de leerlingen kindgesprekken met hun leerkracht. SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

Leerlingen formuleren leerdoelen en die krijgen ook een plek in de
weektaak.

OP1 - Aanbod

7 De grote doelen voor de komende vier jaar
OnderwijsPrimair beschikt over een strategisch beleidsplan. In ons SBP staan de volgende vijf focuspunten
geformuleerd.

Focus op onderwijskwaliteit
Focus op goed werkgeverschap
Focus op samenwerking met partners voor 0 tot 18 jaar
Focus op de maatschappelijke opdracht
Focus op ondernemerschap
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Streefbeelden

1. Er is focus op de leerdoelen. De resultaten op de vakgebieden rekenen en begrijpend lezen zijn in lijn met wat
je mag verwachten als je kijkt naar de populatie.

2. We willen de kernwaarden van ons Daltononderwijs steviger verankeren in ons onderwijs. Daarbij hoor het
verder ontwikkelen van eigenaarschap bij leerlingen en het formuleren van doelen voor de ontwikkeling van
zelfstandigheid en leren-leren.

3. Wij hebben actuele methodes voor alle vakgebieden We investeren daarom in Engels en technisch lezen om
onze onderwijskwaliteit hoog te houden. Dit wordt vervangen in schooljaar 2019-2020. In de jaren daarna
wordt bekeken of begrijpend en studerend lezen en taal moet worden vernieuwd.

4. In ons onderwijs wordt dagelijks gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen en worden activerende
werkvormen ingezet om de leerstof eigen te maken.

5. Alle teamleden handelen vanuit een professionele cultuur waarin samen werken, samen leren en
geven/ontvangen van feedback vanzelfsprekend zijn.

6. De samenwerking (fusie) met de St. Catharinaschool is een feit. We kunnen onze ervaringen delen en elkaar
versterken met onze parels.

8 Onze visie op lesgeven
Daltononderwijs is adaptief onderwijs dat leerlingen past en uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen
aan te gaan om zich verder te ontwikkelen.  
Daltononderwijs staat voor een brede vorming (zowel cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) die bijdraagt
aan een sterke persoonsontwikkeling.
 
Het kritisch onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool
vanzelfsprekend. Daarmee gaat het daltononderwijs voortdurend met zijn tijd mee, zonder de doelmatigheid van
onderwijs en de inbreng van een ondernemende leerling uit het oog te verliezen. 

Het daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele- en creatieve groei in evenwicht zijn met
sociale en persoonlijke groei. Een leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. 

Het daltononderwijs biedt daartoe een leef- en leeromgeving waar leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen
tot mensen zonder vrees met een kritische en democratische grondhouding. 

Het daltononderwijs wil een wezenlijke bijdrage leveren aan haar leerlingen om hen in staat te stellen te kunnen
functioneren in een complexe samenleving door ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn in het leven, in het
werken en in het samenleven. 

9 Onze visie op identiteit
Wij zijn een openbare school en de aandacht voor levensbeschouwelijke identiteit(en) komt aan bod in onze
onderwijsprogramma’s. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan
overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd
kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging.

10 Onderwijskundig beleid
De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in ons onderwijs. Wel besteden we structureel en
expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming,
sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden) en
actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar
omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. 
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Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de
leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor
zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg).

Actief burgerschap bevorderen houdt in dat leerlingen worden voorbereid op hun rol in de maatschappij. Zij moeten
leren deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan leveren. Burgerschapsvorming wordt
niet gezien als een apart vak maar als een vanzelfsprekend onderdeel in het onderwijs. Actief burgerschap komt bij
ons op school terug in de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en levensbeschouwelijk onderwijs, inclusief het
aanbod van het tijdschrift Sam-Sam. Tevens zorgt ons pestprotocol, de regels ’zo doen we het op de Vlisterstroom’,
school tv-lessen ervoor, dat Burgerschap een onderdeel is van ons onderwijsaanbod.

Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een
passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is
evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het
vervolgonderwijs.

Voor taalonderwijs gebruiken we de methode 'Taaljournaal', 'Veilig leren lezen' en 'Karakter' (wordt in 2020
geïmplementeerd); bij het rekenonderwijs gebruiken we 'Wereld in getallen' en 'Met sprongen vooruit'; voor
geschiedenis 'Bij de tijd'; voor natuuronderwijs 'Natuurlijk'; voor aardrijkskunde 'Meander'; voor
studievaardigheden/begrijpend lezen 'Blits'; en voor wereldoriëntatie 'Topondernemers'.

Wereldoriëntatie vinden wij van belang. Bij de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, biologie en
techniek gaat het om de samenhang. De vakken hebben veel met elkaar te maken. Er bestaat een bepaalde
samenhang tussen deze vakken. Daarom worden de onderwerpen vaak gekoppeld aan actuele gebeurtenissen en
werken we veel met thema’s en projecten. 

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op kunstzinnige en
culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en
culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen. Daarnaast: wij vinden het van belang dat onze
leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van
muziek, van taal en beweging, en daarop kunnen reflecteren.

Het vak kunstzinnige oriëntatie wordt uitgebreider aangeboden in de vorm van diensten die ingehuurd worden:
Doe/Kunst en Kijk/Kunst. Kunst- en cultuureducatie is een speerpunt van beleid binnen de ‘stichting Onderwijs
Primair’. Naast Kijk/Kunst komen leerlingen in aanraking met de projecten van Doe/Kunst. Bij Kijk/Kunst ligt de nadruk
meestal op het bekijken van een voorstelling, variërend van verteltheater tot een filmvoorstelling.

Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding, opvoeding is wat ons betreft een zaak van
hoofd, hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd
samen.

Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek.
Wij willen daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. Bij de activiteiten
wetenschap en techniek leren onze leerlingen al samenwerkend aspecten die samenhangen met wetenschap en
techniek te onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen. Tijdens onze Daltonmiddagen ontmoeten kinderen
wetenschap en techniek bij de diverse workshops veelal gegeven door externen zoals ouders met een aanverwant
beroep. 

Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang, omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de
toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media.

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor
het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we ze voldoende
leertijd plannen, zodat de leerlingen zich het leerstofaanbod eigen kunnen maken.

Daarnaast maken we gebruik van het extra leertijd concept:

Extra Leer Tijd betekent dat een aantal kinderen op school voor een korte periode een extra impuls krijgt in de eigen
leerontwikkeling. Denk hierbij aan een extra duwtje in de rug, waarmee we kinderen soms net even uit een dipje
kunnen halen, zodat zij weer succeservaringen kunnen opdoen en het leren weer leuker wordt. Gedurende het
schooljaar zullen meerdere groepjes kinderen van ongeveer 5 – 10 kinderen in een periode van 8 x extra begeleiding
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krijgen op een vakgebied waar ze een extra impuls behoeven. Het betreft hier de reguliere vakgebieden zoals
rekenen, begrijpend lezen, woordenschat, spelling e.d. De groepjes kinderen worden groep doorbroken
samengesteld. Kinderen uit meerdere leerjaren kunnen hiermee bij elkaar zitten. Ze worden geclusterd per vakgebied
waarop ze extra aandacht behoeven. Aan de hand van ons leerlingvolgsysteem wordt gekeken welke kinderen net
even dat steuntje in de rug nodig hebben en in aanmerking komen voor de ELT.

Door het ontwikkelen van een veilig klimaat kunnen kinderen zich het best ontwikkelen. Dit vereist van de
leerkrachten, leerlingen en ouders een bepaalde houding op het gebied van correcte omgangsvormen, acceptatie en
wederzijds respect. Verantwoordelijkheid vormt ook hier weer de basis. Je kunt dus worden aangesproken op de
keuzes die je maakt op het gebied van gedrag. In de groepen is daarbij ook structureel aandacht voor de sociaal
emotionele vorming. Het centrale uitgangspunt dat er niemand wordt buitengesloten. Ieder kind moet met plezier naar
school gaan. De leerkracht is als begeleider en opvoeder van groot belang, maar net zo belangrijk is de rol van de
leerkracht als stimulator, motivator en ondersteuner. De leerkracht heeft belangstelling voor de zorgen, pleziertjes en
de mogelijkheden van alle kinderen. De Stichting heeft gekozen voor het concept van ‘Pedagogisch Vakmanschap’
(Pedagogisch Tact / NIVOZ) en draagt er zorg voor dat alle medewerkers geschoold zijn en blijven (onderhoud).

Het pedagogisch handelen kenmerkt zich door de woorden: veilig, respectvol, zelfstandig en eigenaarschap. Het
didactisch handelen is te typeren met de kernwoorden: actief, (directe) instructie, samenwerken(d), veel oefenstof en
doelgericht.

Tussen de diverse groepen is er sprake van zoveel mogelijk afstemming op het gebied van organisatie, pedagogische
en didactische aanpak. De herkenbaarheid schept voor de kinderen heel veel duidelijkheid en veiligheid. Dankzij deze
doorgaande rode lijnen gaat er eveneens weinig tot geen onderwijstijd verloren.Onze leraren zorgen ervoor, dat ze
hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig met behulp het LVS ParnaSys (cognitieve
ontwikkeling) en het LVS Zien (sociale ontwikkeling). Omdat we opbrengstgericht werken vergelijken we de
uitkomsten van toetsen met onze doelen (normen/verwachtingen). Waar nodig stellen we het lesgeven of het aanbod
bij, en waar nodig geven we de leerlingen extra ondersteuning. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) [zie bijlage]
staat beschreven welke basisondersteuning we kunnen leveren en welke extra ondersteuning.

De school zorgt ervoor dat het onderwijs dat ze geeft, past bij de ontwikkeling van de leerling. We gebruiken daarvoor
verschillende hulpmiddelen, zoals observaties, testen, toetsen en het leerlingvolgsysteem. Daarmee kunnen de
leerkrachten achterstanden en problemen al vroeg ontdekken en oplossen. We volgen de ontwikkeling van leerlingen
voortdurend (leraar), maar formeel gebeurt dit bij de groepsbesprekingen (2x per jaar, na de midden- en eindtoetsen).
Tijdens de groepsbesprekingen komen aan de orde: de ontwikkeling van de groep als geheel (en het leraargedrag),
de ontwikkeling van de subgroepjes (basis-meer-weer) en de ontwikkeling van individuele leerlingen. De
groepsbesprekingen worden gevoerd aan de hand van een agenda en geleid door de IB-er. Met betrekking tot de
individuele leerlingen wordt besproken waar de ontwikkeling (waarom) stagneert en wat de interventies (kunnen) zijn
om de achterstand te verhelpen.

Voor die kinderen die voor een korte periode een extra impuls nodig hebben in de eigen leerontwikkeling, zodat zij
weer succeservaringen kunnen opdoen zetten wij het concept ELT (extra leertijd) in. Gedurende het schooljaar zullen
meerdere groepjes kinderen van ongeveer 5 – 10 kinderen in een periode van 8 x extra begeleiding krijgen op een
vakgebied waar ze een extra impuls behoeven. Het betreft hier de reguliere vakgebieden zoals rekenen, begrijpend
lezen, woordenschat, spelling e.d. De groepjes kinderen worden groep doorbroken samengesteld. Kinderen uit
meerdere leerjaren kunnen hiermee bij elkaar zitten. Ze worden geclusterd per vakgebied waarop ze extra aandacht
behoeven. Aan de hand van ons leerlingvolgsysteem wordt gekeken welke kinderen net even dat steuntje in de rug
nodig hebben en in aanmerking komen voor de ELT.

Daarnaast hebben wij de ‘out of the box klas’ dit is een samenwerking met cbs De Morgenster. Kinderen (uit de
groepen 5 t/m 8) die meer aankunnen worden in een cyclus van een aantal lessen uitgedaagd om op een anderen
manier (meer onderzoekend) te leren denken. Door middel van een screeningslijst worden kinderen van beide
scholen geselecteerd en uitgenodigd. Hierbij kijken we niet alleen naar de resultaten, maar ook naar de denkwijze en
werkhouding. Tijdens deze lessen gaan we ons richten op het hogere orde denken, oplossingsgericht redeneren en
studievaardigheden. De kinderen krijgen op verschillende momenten huiswerk mee en werken minimaal 3 weken aan
een project. Tijdens deze projecten gaan we met de kinderen aan de slag met plannen, ontdekken, filosoferen,
onderzoek, uitwerken en presenteren.

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling, dat zo
veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht
hebben. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra
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ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage) hebben we beschreven welke ondersteuning we wel
en niet kunnen geven.

Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de
ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in het LVS
ParnasSys. De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde agenda en de Cito-voorschriften. Ouders worden
op de rapportenavonden geïnformeerd over de toetsresultaten. In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de
eindtoets (Cito). Ouders krijgen in dat jaar ook een VO-advies voor hun kind. De adviesprocedure hebben we
beschreven in de schoolgids onder de kopjes 'Schoolverlaters' en 'Voortgezet onderwijs'.

Resultaten binnen het onderwijs zijn niet met een simpel getal weer te geven. Achter ieder getal schuilt een kind of
een groep kinderen met een eigen verhaal en voorgeschiedenis. Voor ons op de zijn bijvoorbeeld de eerder
beschreven pijlers / doelen van ons Daltononderwijs ook van grote waarde en die zijn niet met een cijfer uit te
drukken. We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. met name Taal, Rekenen en de sociaal-emotionele
ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten
realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Op onze school werken we resultaatgericht: we
beschikken over normen voor de eindtoets, de tussentoetsen en de sociale resultaten. Op basis van een analyse
stellen we interventies vast.

Pedagogisch vakmanschap.
Kortweg gedefinieerd als: 'het goede doen, op het juiste moment, ook in de ogen van de leerling’. Hier ligt een hoog
ontwikkelde kwaliteit van relatie of verbondenheid – in dit geval een pedagogische relatie tussen leraar en leerling aan
ten grondslag. Deze is niet alleen van belang voor de weg naar volwassenheid, maar net zo goed voor het
onderwijsresultaat van de leerling.
Bij een veilig klimaat kunnen kinderen zich het best ontwikkelen. Dit vereist van de leerkrachten, leerlingen en ouders
een bepaalde houding op het gebied van correcte omgangsvormen, acceptatie en wederzijds respect.

Kwaliteitsindicatoren

1. Onze school zorgt voor effectief taal en rekenonderwijs.

2. Dit wordt aangeboden volgens de Dalton waarden zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken.

3. Onze school zorgt voor een breed aanbod met behulp van eigentijdse methodes.

4. Onze school volgt het concept van pedagogisch en didactisch handelen volgens de principes van Pedagogisch
Tact

Beoordeling

De kwaliteitsindicatoren worden gemeten door het afnemen van vragenlijsten bij leerlingen, ouders en leerkrachten.
Klassenbezoeken door CLZ en/of locatieleider. Analyse van de resultaten na afnemen van de Cito toetsen in het
midden en eind van het jaar. Ook de analyse van de Cito eindtoets wordt jaarlijks gedaan.

Verschillende aspecten van het onderwijskundig beleid worden tevens beoordeeld via de meting van de basiskwaliteit
(2x per vier jaar). Zie uitslagen hieronder. Diverse onderdelen van het onderwijskundig beleid worden ook beoordeeld
bij de groepsbeozekn. Tenslotte wordt het onderwijskundig beleid beoordeeld door de stakeholders (ouders,
leerlingen en leraren) via de tevredenehidspeilingen. vb van Cees Bos
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Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1) 4

Zelfevaluatie - Zicht op ontwikkeling (OP2) 4

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3) 3,85

Zelfevaluatie - (Extra) ondersteuning (OP4) 4

Zelfevaluatie - Toetsing en afsluiting (OP8) 4

Zelfevaluatie - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] (SK2) 3,25

Zelfevaluatie - Resultaten (OR1) 4

Zelfevaluatie - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] (OR2) 3,83

Aandachtspunt Prioriteit

Op onze school werken we vanaf 2019-2020 met de methode voor aanvankelijk lezen VVL
Kim versie.

gemiddeld

In het jaar 2019-2020 gaan we voor het hoofdvakgebied rekenen werken met WIG 5 digitaal. gemiddeld

Voor het vakgebied Engels gaan we met ingang van schooljaar 19-20 werken met Stepping
Stones vanaf groep 6.

gemiddeld

Voor het vakgebied technisch lezen gaan we met ingang van het schooljaar 2019-2020
werken met Karakter in de groepen 4-5 en 6

gemiddeld

Bijlagen

1. Sociaal Veiligheidsbeleid CONCEPT Wordt in juni 2020 in MR besproken.

11 Personeelsbeleid

Onze school kent een gesprekkencyclus. Deze gesprekkencyclus wordt dit schooljaar stichtingsbreed vernieuwd. We
gaan daarbij gebruik maken van een kijkwijzer. De vastgestelde criteria bij de acht competenties zijn verdeeld naar
start- basis- en vakbekwaam (conform de CAO Primair Onderwijs) en daarna vormgegeven in deze kijkwijzer. Deze
kijkwijzer is verwerkt in het instrument Mijnschoolteam (MST), waardoor we zicht hebben op de ontwikkeling van de
individuele leraar en het team als geheel. MST gebruiken we bij de groepsbezoeken. De inhoud van de kijkwijzer
staat niet alleen centraal bij de diverse groepsbezoeken, maar bij alle instrumenten voor personeelsbeleid en met
name bij de werk-, functionerings- en beoordelingsgesprekken. 

Op onze school vinden we het belangrijk dat er vanuit een professionele cultuur wordt gewerkt. Het team heeft dit
schooljaar een coachingstraject waarin we ons scholen in samen werken, samen leren en het constructief geven van
feedback.

Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld. We hebben daarbij gekozen voor het
basismodel. Vóór de zomervakantie wordt met iedere individuele werknemer schriftelijke afspraken gemaakt over het
aantal lesuren of lesgebonden en/of behandeltaken, de tijd voor voorbereiding en nazorg, de professionalisering en
overige taken.

Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing
opteren (bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen, de
competentieset en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en faciliteert de directie
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teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen)
van de school. Tijdens studiedagen volgt het team regelmatig teamgerichte scholing. Iedereen is daarbij aanwezig.
De scholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder het kopje professionalisering.

Onze school heeft in overleg met het team een plan opgesteld waarin beschreven staat wat ingezet wordt om de
werkdruk te verlagen. 
In dit plan staan de afspraken over de werkverdeling en de inzet van de werkdrukmiddelen. Het plan wordt voorgelegd
aan de PMR met het verzoek om na te gaan of er voldoende draagvlak is voor dit Werkverdelingsplan. De PMR heeft
dit stuk ondertekend.

12 Organisatiebeleid

Op onze school hanteren we de volgende lestijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

08.30 - 12.00 uur

13.15 -  15.15 uur

Woensdag

08.30 - 12.00 uur

Op vrijdagmiddag zijn de leerlingen van groep 1/2 vrij.

Door het ontwikkelen van een veilig klimaat kunnen kinderen zich het best ontwikkelen. Dit vereist van de
leerkrachten, leerlingen en ouders een bepaalde houding op het gebied van correcte omgangsvormen, acceptatie en
wederzijds respect. Het eerdergenoemde verantwoordelijkheid vormt ook hier weer de basis. Je kunt dus worden
aangesproken op de keuzes die je maakt op het gebied van gedrag. In de groepen is daarbij ook structureel aandacht
voor de sociaal emotionele vorming. Op de Vlisterstroom is het centrale uitgangspunt dat er niemand wordt
buitengesloten. Ieder kind moet met plezier naar school gaan. De leerkracht is als begeleider en opvoeder van groot
belang, maar net zo belangrijk is de rol van de leerkracht als stimulator, motivator en ondersteuner. De leerkracht
heeft belangstelling voor de zorgen, pleziertjes en de mogelijkheden van alle kinderen.

Elke school is anders en heeft een eigen sfeer. Met een eigen sfeer bedoelen we de uitstraling, de omgeving en het
gebouw van de school. Maar ook de manier waarop de leraren en de leerlingen op school met elkaar omgaan.
Kinderen, leerkrachten en ouders moeten zich veilig kunnen voelen in school. Het gaat hierbij om de sociale, fysieke
en psychische veiligheid. 
Dit vergt een extra inspanning van het personeel. Regelmaat is bij de aanpak een belangrijk vereiste; een jaarlijkse
inspectie van schoolgebouw en -plein, het jaarlijks oefenen van een ontruimingsplan en de vierjaarlijkse RI&E.
Ongevallen dienen daarnaast geregistreerd te worden (formulier 'ongevallen registratie).
In het kader van veiligheid beschikt de school over een vertrouwenspersoon. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt daar
waar het gaat om pesten en coördineert het pestbeleid. Daarnaast is er een veiligheidscoördinator, die belast is met
uitvoering van het Sociaal veiligheidsbeleid. (zie de bijlage) 

De school beschikt over een registratiesysteem: de teamleden registreren ongevallen en incidenten (middels een
formulier). De directie analyseert jaarlijks aan het eind van een schooljaar de gegevens die aangeleverd worden door
de leraren en stelt, in overleg met de teamleden, op basis daarvan verbeterpunten vast.

Op de Vlisterstroom gaan we uit van de normen en waarden zoals die gelden in onze maatschappij. Centraal staat
het respect voor eenieder in je omgeving. Dat geldt voor alle mensen die betrokken zijn op de Vlisterstroom. Alle
leerkrachten hebben het traject ‘Pedagogisch tact’ van het NIVOZ doorlopen. Wij geloven dat een kind zich optimaal
kan ontwikkelen als het zich veilig en goed voelt op de gebieden van relatie, autonomie en competentie. Op onze
school hebben we drie basisregels: 

• We sluiten niemand buiten. We doen het samen. 

• Zorg ervoor dat niemand last heeft van jouw gedrag. 

• Problemen lossen we op door met elkaar in gesprek te gaan. 
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De school bevraagt de leerlingen jaarlijks op veiligheidsbeleving met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst
die valide en betrouwbaar is. De gegevens worden aangeleverd bij de inspectie. Ouders en leraren worden 1 x per 2
jaar bevraagd op veiligheid. De uitkomsten worden geanalyseerd en voorzien van verbeterpunten.

Beoordeling

De veiligheid van de leerlingen wordt jaarlijks gemeten in groep 5 t/m 8 met behulp van WMK.

Omschrijving Resultaat

Beoordeling goed / uitstekend

De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een (interne en externe)
vertrouwenspersoon. In de schoolgids en het informatieboekje worden ouders uitgebreid geïnformeerd over aspecten
van sociale veiligheid. De school beschikt over 2 BHV’ers.

Onze school werkt effectief samen met voorschoolse voorzieningen. Deze samenwerking is m.n. gericht op
informatie-uitwisseling over leerlingen in achterstandsituaties, en het realiseren van een doorgaande leerlijn.
Daarnaast werken we samen met vervolgscholen (ook bij een tussentijds vertrek). In alle gevallen betrekken we
ouders bij de overgang van hun kind (voorschool – school; school – voortgezet onderwijs; school – andere school).
Met betrekking tot leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werken we samen met het samenwerkings-
verband en met zorgpartners. Tenslotte werken we constructief samen met de gemeente; afspraken in het kader van
de lokale educatieve agenda en m.b.t. vroegschoolse educatie voeren we loyaal uit.

Zoals onze missie, ‘Een wereld om samen te leren’, het al zegt, ligt het onderwijs niet alleen in de handen van de
school. Goed onderwijs maak je samen. Dat betekent dat we samen met de ouders de kinderen helpen groeien. 
Ouders zien we daarom als gelijkwaardige gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders
essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd
worden over de ontwikkeling van hun kind.
Op verschillende manieren kunnen ouders betrokken zijn bij de school. Dat loopt van een handje helpen in de klas tot
het meebesturen in de MR.  
Daarnaast is aan iedere groep een klassenouder verbonden. Bij bijzondere activiteiten binnen een groep is er contact
tussen de groepsleerkracht en de klassenouder. In samenspraak met de leerkracht ondersteunt de ouder de
leerkracht met de organisatie van activiteiten. 

We willen ervoor zorgen, dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Voor ons
betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig
hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de
scholen waaraan we leerlingen leveren. In de schoolgids staat verder beschreven welke procedure we hanteren bij de
uitstroom naar het VO.

Het schoolbestuur Stichting Onderwijs Primair (ook wel bevoegd gezag genoemd) is verantwoordelijk voor de
bescherming van de privacy van leerlingen en stelt dan ook het privacyreglement vast. Het privacyreglement is
daarmee van toepassing op alle scholen die onder Stichting Onderwijs Primair 
vallen.
Onze school beschikt over dit privacyreglement (incl. protocollen) waarin staat hoe wij met privacy omgaan. In het
reglement staat hoe we omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen én medewerkers. En hoelang de gegevens
worden bewaard. In het reglement garanderen we dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Dat
betekent dus ook dat de informatie die we in de schooladministratie (o.a. het LOVS) vastleggen juist, nauwkeurig én
volledig up-to-date is. De hoofdlijnen staan in onze schoolgids en op de website van Stichting Onderwijs Primair staat
het Privacy Statement.

Onze school is een VVE-school (vroeg- en voorschoolse educatie). Dit betekent dat we nauw samenwerken met twee
peuterspeelzalen in de buurt van onze school. De samenwerking bestaat uit een regelmatig overleg over het
onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen), het educatief handelen en de zorg en begeleiding. We onderhouden een
goede relatie met de peuterspeelzalen (voorscholen) en er is in alle gevallen van plaatsing op de basisschool sprake
van een warme overdracht.

Onze school beschikt over voorzieningen met betrekking tot de tussenschoolse opvang. De ouders betalen voor de
kosten van het overblijven. Op de website van onze school staat meer informatie. 
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Kindercentrum de Groene Kikker van IJsselkids BV biedt peuteropvang, kinderdagverblijf en voor- en naschoolse
opvang. Kinderen kunnen vanuit de peutergroep en het kinderdagverblijf doorstromen en er vindt een warme
overdracht plaats van de leerlingen die 4 jaar worden en doorstromen naar de basisschool. BSO de Groene Kikker is
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Informatie hierover staat op de website van onze school.

Kwaliteitsindicatoren

1. Op onze school is er sprake van een duidelijke organisatiestructuur Op onze school is er sprake van een veilig
en een prettig schoolklimaat Het schoolklimaat is (mede) sterk gericht op de ontwikkeling van de leraren Onze
school is een veilige school Onze school werkt effectief samen met diverse partners (o.a. ouders) Bij ons op
school is de privacy van gegevens goed geregeld Onze school onderhoudt gereguleerde contacten met
voorschoolse voorzieningen Onze school biedt diverse mogelijkheden voor de opvang van leerlingen

Beoordeling

De ambities worden om het jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Samenwerking (OP6) 3,75

Zelfevaluatie - Veiligheid (SK1) 3,27

Aandachtspunt Prioriteit

De school voert afspraken ten aanzien van vroegschoolse educatie uit gemiddeld

De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen in en om
de school gedurende de schooldag

hoog

De leerlingen van de school voelen zich sociaal, fysiek en psychisch veilig hoog

13 Financieel beleid
De algemeen directeur (c.q. het bestuur) is eindverantwoordelijk voor de effectieve besteding van de middelen. Het
financieel beleid is erop gericht om de continuïteit van de totale organisatie te waarborgen en de optimale
randvoorwaarden te creëren om de gestelde doelen uit het strategisch beleidsplan van de Stichting en het schoolplan
van de school te realiseren. De financiële ondersteuning wordt verzorgd door het stafbureau.

Voor het sponsorbeleid wordt verwezen naar het door de rijksoverheid
opgestelde convenant van 27 mei 2019 ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’. 

Stichting Schoolfonds.
Het Schoolfonds OBS Vlisterstroom is bedoeld om (extra) activiteiten, evenementen en programma’s mogelijk te
maken op het gebied van educatie, sport en cultuur. Zoals een uitstapje van een groep naar een bijzondere
tentoonstelling, een speciale sportdag of het organiseren van een schooltoneel. Het schoolfonds wordt gevuld door
vrijwillige bijdragen en donaties middels het werven van fondsen. 

De begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar op voorstel van de algemeen directeur vastgesteld.
De vastgestelde begroting is taakstellend voor de algemeen directeur en de directeuren van de scholen. Dat betekent
dat in principe geen uitgaven kunnen worden gedaan, zonder dat deze zijn begroot. Schuiven binnen de begroting is
toegestaan, mits geen geweld wordt gedaan aan de vooraf geformuleerde beleidsdoelen. De begroting is hiermee
een belangrijk sturingselement geworden.

De directeur stelt jaarlijks in overleg met de algemeen directeur een voorstel op voor een begroting voor het komende
kalenderjaar met een toelichting (exploitatiebegroting). Daarin zijn alle inkomsten en uitgaven van de school
opgenomen waarvoor de directeur verantwoordelijk is. De exploitatiebegroting is gebaseerd op het beleidsplan van de
school. Daarnaast stelt de directeur jaarlijks in het voorjaar in overleg met de beleidsmedewerker P&O een
personeelsformatieplan op. Onze school beschikt vervolgens over een meerjaren exploitatiebegroting met een
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geldigheid van vier jaar (personeel en materieel). Deze begroting wordt opgesteld op hoofdlijnen en getoetst aan het
meerjarenbeleidsplan. De ontwikkeling van het aantal leerlingen en de gewogen gemiddelde leeftijd van het
onderwijspersoneel zijn bepalende indicatoren voor de meerjarenbegroting.

14 Kwaliteitszorg

Op onze school geven we gestalte aan onderwijskundig leiderschap. We zijn sterk gericht op het steeds verbeteren
van onze persoonlijke kwaliteit (zowel directie als team). Het uitgangspunt voor onze professionalisering is onze visie
die vertaald is in ambities, in indicatoren voor ons (onderwijskundig) handelen.

Onze school heeft op 16 april 2014 een schoolbezoek gehad van de inspectie. We beschikken over een rapport met
de bevindingen (zie bijlage). De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school op
orde is: onze school heeft een basisarrangement (voldoende).

De Quick Scan (WMK-PO) wordt conform onze meerjarenplanning (zie bijlage) afgenomen in schooljaar 2020 . Het
aantal deelnemers bedroeg 24 (responspercentage: 100%). De gemiddelde score was: 3,31.

De zelfevaluatievragenlijst Basiskwaliteit voor leraren (WMK) is afgenomen in maart 2019. De vragenlijst is gescoord
door alle leraren (n=20). HeGemiddelde score: 3,41.

Bijlagen

1. Meerjarenplanning afname vragenlijsten en Quickscan (WMK).

De vragenlijst voor leerlingen (WMK) wordt afgenomen in schooljaar 2020-2021. 

Bijlagen

1. Meerjarenplanning afname vragenlijsten en Quickscan (WMK).

De vragenlijst voor ouders (WMK) wordt afgenomen in schooljaar 2019-2020.

Bijlagen

1. Meerjarenplanning afname vragenlijsten en Quickscan (WMK).

Onze school beschikt over een meerjarenplanning voor de kwaliteitszorg van de school. Daarin opgenomen zijn de
afname van de vragenlijsten WMK. Met behulp van die planning plegen we systematische kwaliteitszorg. Op basis
van de uitslagen van de diverse instrumenten voor kwaliteitszorg stellen we (als team) actiepunten vast die worden
opgenomen in ons jaarplan.

Bijlagen

1. Meerjarenplanning afname vragenlijsten en Quickscan (WMK).

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1) 4

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2) 3,82

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3) 3

Aandachtspunt Prioriteit

De school heeft “tegenspraak” georganiseerd gemiddeld

Het jaarlijkse verslag is geschreven op een toegankelijke wijze gemiddeld

15 Basiskwaliteit
Onze school levert basiskwaliteit gelet op het toezichtkader van de inspectie. De basiskwaliteit meten wij 1 x per twee
jaar (zie onze meerjarenplanning). Op basis van de meting stellen we actiepunten vast die we verwerken in onze
jaarplannen.

16 Onze eigen kwaliteitsaspecten
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Onze school onderscheidt basiskwaliteit en eigen kwaliteitsaspecten. De verzameling van de eigen kwaliteitsaspecten
is opgenomen in een bijlage. De meest bijzondere eigen kwaliteitsaspecten noemen we “parels”. Onze parels staan
vermeld in het hoofdstuk 5: Onze parels.

17 Strategisch beleid
De Stichting Onderwijbeschikt over een strategisch beleidsplan (zie bijlage). Daarin worden de onderstaande
aandachtspunten voor de scholen aangegeven.

Bijlagen

1. Strategisch Beleidsplan 2019 - 2023
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18 Aandachtspunten 2020 t/m 2023

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Streefbeeld Er is focus op de leerdoelen. De resultaten op de vakgebieden rekenen en
begrijpend lezen zijn in lijn met wat je mag verwachten als je kijkt naar de
populatie.

hoog

We willen de kernwaarden van ons Daltononderwijs steviger verankeren in
ons onderwijs. Daarbij hoor het verder ontwikkelen van eigenaarschap bij
leerlingen en het formuleren van doelen voor de ontwikkeling van
zelfstandigheid en leren-leren.

hoog

Wij hebben actuele methodes voor alle vakgebieden We investeren
daarom in Engels en technisch lezen om onze onderwijskwaliteit hoog te
houden. Dit wordt vervangen in schooljaar 2019-2020. In de jaren daarna
wordt bekeken of begrijpend en studerend lezen en taal moet worden
vernieuwd.

gemiddeld

In ons onderwijs wordt dagelijks gebruik gemaakt van coöperatieve
werkvormen en worden activerende werkvormen ingezet om de leerstof
eigen te maken.

gemiddeld

Alle teamleden handelen vanuit een professionele cultuur waarin samen
werken, samen leren en geven/ontvangen van feedback vanzelfsprekend
zijn.

hoog

De samenwerking (fusie) met de St. Catharinaschool is een feit. We
kunnen onze ervaringen delen en elkaar versterken met onze parels.

hoog

PCA
Onderwijskundig
beleid

Op onze school werken we vanaf 2019-2020 met de methode voor
aanvankelijk lezen VVL Kim versie.

gemiddeld

In het jaar 2019-2020 gaan we voor het hoofdvakgebied rekenen werken
met WIG 5 digitaal.

gemiddeld

Voor het vakgebied Engels gaan we met ingang van schooljaar 19-20
werken met Stepping Stones vanaf groep 6.

gemiddeld

Voor het vakgebied technisch lezen gaan we met ingang van het
schooljaar 2019-2020 werken met Karakter in de groepen 4-5 en 6

gemiddeld

PCA
Organisatiebeleid

De school voert afspraken ten aanzien van vroegschoolse educatie uit gemiddeld

De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de
leerlingen in en om de school gedurende de schooldag

hoog

De leerlingen van de school voelen zich sociaal, fysiek en psychisch veilig hoog

PCA
Kwaliteitszorg

De school heeft “tegenspraak” georganiseerd gemiddeld

Het jaarlijkse verslag is geschreven op een toegankelijke wijze gemiddeld
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19 Meerjarenplanning 2020

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Er is focus op de leerdoelen. De resultaten op de vakgebieden rekenen en begrijpend lezen zijn in
lijn met wat je mag verwachten als je kijkt naar de populatie.

We willen de kernwaarden van ons Daltononderwijs steviger verankeren in ons onderwijs. Daarbij
hoor het verder ontwikkelen van eigenaarschap bij leerlingen en het formuleren van doelen voor
de ontwikkeling van zelfstandigheid en leren-leren.

Wij hebben actuele methodes voor alle vakgebieden We investeren daarom in Engels en
technisch lezen om onze onderwijskwaliteit hoog te houden. Dit wordt vervangen in schooljaar
2019-2020. In de jaren daarna wordt bekeken of begrijpend en studerend lezen en taal moet
worden vernieuwd.

Alle teamleden handelen vanuit een professionele cultuur waarin samen werken, samen leren en
geven/ontvangen van feedback vanzelfsprekend zijn.

PCA
Onderwijskundig
beleid

Op onze school werken we vanaf 2019-2020 met de methode voor aanvankelijk lezen VVL Kim
versie.

In het jaar 2019-2020 gaan we voor het hoofdvakgebied rekenen werken met WIG 5 digitaal.

Voor het vakgebied Engels gaan we met ingang van schooljaar 19-20 werken met Stepping
Stones vanaf groep 6.

Voor het vakgebied technisch lezen gaan we met ingang van het schooljaar 2019-2020 werken
met Karakter in de groepen 4-5 en 6

PCA
Organisatiebeleid

De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen in en om de
school gedurende de schooldag

De leerlingen van de school voelen zich sociaal, fysiek en psychisch veilig

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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20 Meerjarenplanning 2021

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Wij hebben actuele methodes voor alle vakgebieden We investeren daarom in Engels en
technisch lezen om onze onderwijskwaliteit hoog te houden. Dit wordt vervangen in schooljaar
2019-2020. In de jaren daarna wordt bekeken of begrijpend en studerend lezen en taal moet
worden vernieuwd.

PCA
Organisatiebeleid

De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen in en om de
school gedurende de schooldag

De leerlingen van de school voelen zich sociaal, fysiek en psychisch veilig

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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21 Meerjarenplanning 2022

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Wij hebben actuele methodes voor alle vakgebieden We investeren daarom in Engels en
technisch lezen om onze onderwijskwaliteit hoog te houden. Dit wordt vervangen in schooljaar
2019-2020. In de jaren daarna wordt bekeken of begrijpend en studerend lezen en taal moet
worden vernieuwd.

De samenwerking (fusie) met de St. Catharinaschool is een feit. We kunnen onze ervaringen
delen en elkaar versterken met onze parels.

PCA
Organisatiebeleid

De school voert afspraken ten aanzien van vroegschoolse educatie uit

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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22 Meerjarenplanning 2023

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld In ons onderwijs wordt dagelijks gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen en worden
activerende werkvormen ingezet om de leerstof eigen te maken.

De samenwerking (fusie) met de St. Catharinaschool is een feit. We kunnen onze ervaringen delen en
elkaar versterken met onze parels.

PCA
Kwaliteitszorg

De school heeft “tegenspraak” georganiseerd

Het jaarlijkse verslag is geschreven op een toegankelijke wijze

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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23 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 10DY

Naam: Openbare Basisschool Vlisterstroom

Adres: Grote Haven 2-C

Postcode: 2851 BM

Plaats: HAASTRECHT

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2020 tot en
met 2023 geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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24 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 10DY

Naam: Openbare Basisschool Vlisterstroom

Adres: Grote Haven 2-C

Postcode: 2851 BM

Plaats: HAASTRECHT

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2020 tot en met 2023 geldende schoolplan van
deze school vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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