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1. Inleiding 
 

1.1 Totstandkoming van het schoolplan 

Voor u ligt het schoolplan van OBS De Sterrenboom. Ons schoolplan is tot stand gekomen door allereerst te kijken 
naar onze missie en visie. Onze missie en visie zijn vastgesteld na diverse studiedagen met het voltallige team van 
onze school en van Kern Kinderopvang. 
Dit schoolplan is door de directeur geschreven, waarbij voorafgaand het team, het managementteam van onze 
school en de medezeggenschapsraad steeds over zaken hebben meegepraat en meebeslist. Voorts is er gebruik 
gemaakt van de resultaten van recente tevredenheidsonderzoeken bij ouders, leerlingen en personeel en tevens de 
uitkomsten van het laatste inspectiebezoek (pko). 
  
1.2 Functies van het schoolplan 

Ons schoolplan is in eerste instantie een intern instrument om onszelf houvast te bieden bij de te maken 
beleidskeuzes en bij de verdere planning van de uitvoering van ons beleid. In tweede instantie dient het schoolplan 
om verantwoording af te leggen naar het eigen bevoegd gezag, de ouders  en aan de inspectie van het onderwijs.  
 
De indeling van het schoolplan 2016-2020 is afgestemd op de beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze 
schoolontwikkeling: de onderwijskundige vormgeving van de school, de inzet van personeel en middelen en de zorg 
voor onze kwaliteit. 
 
Op basis van dit schoolplan maken we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan en jaarverslag. In een jaarverslag zullen we 
steeds terugblikken om te kijken of de gestelde verbeterdoelen gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan 
een cyclus van plannen, uitvoeren, evalueren en borgen. 
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2. Beleid stichting en andere relevante documenten 
 

2.1 Beleidsdocumenten  

Beleid Stichting Onderwijs Primair en andere relevante documenten 
  
Het in ons schoolplan geformuleerde meerjarig strategisch beleid is mede gebaseerd op de navolgende 
beleidsdocumenten van de Stichting Onderwijs Primair en OBS de Sterrenboom (tot voor kort OBS de Hazelmuis)  
1. Strategisch beleidsplan Stichting Onderwijs Primair 
2. Het Jaarverslag 2014-2015 en 2015-2016 
3. Leerling-, ouder- en leerkracht enquête oktober 2015 
4.  Het Zorgplan 2016-2017 
5.   Code goed bestuur Stichting onderwijs primair 
6.    Visiedocument OBS, PSZ en BSO De sterrenboom,  
7.     Veiligheidsplan 
8.     Schoolplan 2012 - 2016 
9.     Het ondersteuningsprofiel 
10. De schoolgids 
11.  Kengetallen uitstroomgegevens VO 
De verwezen schooldocumenten zijn aanwezig in Schoolmonitor en waar nodig aangeboden aan de 
onderwijsinspectie. 
  
2.2 Interne en externe analyses 

Tevens is bij de samenstelling van ons schoolplan betrokken: 

1. Recent inspectietoezicht, te weten IST d.d. april 2014 
2. RIDW onderzoek 
3. Kengetallen: Uitstroomgegevens VO, terugkoppeling VO 
4. Schoolplan 2012-2016 
5. Jaarverslag Stichting Onderwijs Primair 2015-2016 

  
Ons schoolbestuur en de school heeft de beleidsdocumenten waar in dit schoolplan naar verwezen wordt, aan de 
inspectie van het onderwijs ter beschikking gesteld. De documenten zijn opgeslagen in Schoolmonitor 
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3. Korte typering van de school 
 

3.1 Typering 

Onze school behoord tot de Stichting Onderwijs Primair. Wij zijn een Openbare Basisschool die voor ieder kind 
bereikbaar en beschikbaar is.  
 
Onze dorpsschool staat in een krimpregio, dit heeft vooralsnog lichte consequenties voor de instroom op De 
Hazelmuis, het marktaandeel is in de afgelopen jaren licht gedaald. Vanaf het schooljaar 2016-2017 zullen wij een 
nieuw gebouw betrekken samen met Kern Kinderopvang. Dit betekent voor ons onderwijs dat wij gebruik maken van 
4 units voor de kinderen vanaf 2 t/m 12 jaar. Verder zijn er een kookatelier, een speelzaal en een plein met 
buitenterrein beschikbaar. De school zal verder worden ingericht met geheel nieuw meubilair, wat aansluit bij onze 
missie/ visie en praktische uitwerking hiervan.  
 
Het buitenterrein en het aangrenzende park, de Hennepakkers maken het verder mogelijk om leren, ontdekken en 
spelen te combineren.  
 
  
 3.2 Visie en missie 
 

Samen leren wij het zelf te doen! 
 
Vertrouwen als basis 
 
Alles wat wij binnen OBS De Sterrenboom doen, is gestoeld op de vijf kernwaarden die voor ons belangrijk zijn: 

Vertrouwen 
Eigenheid 
Respect 

Samen(werking) 
Verantwoordelijkheid 

 
OBS De Sterrenboom biedt een veilig, ondersteunend klimaat om elk kind de kans te bieden zo initiatiefrijk en 
zelfstandig mogelijk met de maatschappij om te gaan. Wij gaan uit van vertrouwen in de positieve bedoelingen van 
elk kind. 
 
Kinderen zijn altijd in ontwikkeling en ontwikkelen zich op basis van respect, een veilige omgeving en 
nieuwsgierigheid. Elk kind heeft een omgeving nodig waarin relatie (ik hoor erbij), competentie (ik kan het) en 
autonomie (ik kan het zelf) belangrijk zijn*. Een kind leert d.m.v. samenwerking met anderen en kinderen worden 
aangemoedigd het zelf te doen. *Luc Stevens 

 
 

Onze missie is: 
Samen leren wij het zelf te doen 

 
Onze visie: 

Ik ben verantwoordelijk voor mijn leerproces en ontwikkel me op basis van mijn mogelijkheden en talenten. 
We hebben elkaar nodig om te leren, te reflecteren en elkaar aan te vullen. 

Samen leren wij het zelf te doen… 
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Groeien 
Leren is het resultaat van denkactiviteiten. Kinderen leren door nieuwe informatie en vaardigheden te verbinden aan 
reeds verworven kennis en vaardigheden. In een uitdagende leeromgeving binnen de opvang en de onderwijsunits 
stimuleren wij doelgericht de ontwikkeling van kinderen op alle gebieden. Binnen onze visie gaan wij uit van 
betekenisvol onderwijs/leren. In deze omgeving ontwikkelt elk kind zich zo goed mogelijk binnen zijn eigen 
mogelijkheden en talenten. Ieder kind is immers uniek. 
 
Onderwijs dat naast zinvol meer betekenisvol is voor een kind, zal beter beklijven. Je leert niet meer voor de korte 
termijn, omdat alle zaken in groter verband worden bekeken, het geleerde is toepasbaar en inzetbaar in de rest van 
je leven. Dit zodat kinderen betekenisvol leren in een krachtige context. . Dit is terug te zien in het thematisch 
werken, het geven van Engels vanaf groep 1, het werken met digitale leermiddelen voor elk kind en het 
weerbaarheidsprogramma Rots & Water.  
 
Samen  
Binnen OBS De Sterrenboom willen wij samen met ouders en kinderen mogelijkheden creëren om de brede 
ontwikkeling zoveel mogelijk samen te ondersteunen. Dit doen wij op school door de ontwikkeling van kinderen 
samen met ouders en leerlingen vorm te geven in de portfoliogesprekken gedurende elk schooljaar en vast te leggen 
in het kind portfolio. Wij stellen, team en ouders grenzen (regels) en hebben tegelijkertijd oog voor de wensen en 
behoeften van elk kind. 
 
Wij vinden dat de gehele omgeving van een kind een bijdrage levert aan de ontwikkeling van onze kinderen. Deze 
omgeving integreren wij dan ook waar mogelijk in het onderwijsaanbod. Een voorbeeld hiervan is het aanbod voor 
de talentontwikkeling van onze kinderen, waarbij we gebruik maken van de kwaliteiten van mensen en organisaties 
in het dorp en omgeving van de kinderen. 
Kinderen ontwikkelen zich hierdoor tot sociaal competente mensen met zelfvertrouwen en 
verantwoordelijkheidsgevoel. Ze zijn communicatief vaardig, doordat ze gewend zijn open te communiceren met 
elkaar.  
 

Samen zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze kinderen: 
It takes a village to raise a child. 

 
 

3.3 Hoofdpunten voor de komende vier jaar 

Op OBS De Sterrenboom werken wij vanaf het schooljaar 2016-2017 binnen een nieuw gebouw in samenwerking 
met Kern Kinderopvang. Wij vangen kinderen op van 2 t/m 12 jaar voor, na en onder schooltijd. Wij werken binnen 4 
units, met meerdere mensen binnen een unit. Binnen de units behoren kinderen tot een stamgroep met een 
leerkracht in een vaste ruimte. Tevens zijn er momenten waarop kinderen binnen de unit zelf een werkplek kunnen 
kiezen.  
Wij verdiepen ons thematisch onderwijs gedurende de aankomende 4 jaar en gaan verder uit van een meer 
gedeelde verantwoordelijkheid van kinderen en ouders bij het eigen leerproces van kinderen. Het houden van kind- 
alsmede oudergesprekken zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen.  
 
De school zal qua grootte iets terug lopen naar ongeveer 220 kinderen in 2020. Dit is de verwachting binnen de regio 
Krimpenerwaard.  
 
De komende 4 jaar gaat de school: 

 Ingezet beleid voortzetten en borgen (pedagogisch klimaat, thematisch werken in de gehele school, werken 
met het interactieve directe instructiemodel, Engels binnen de school, leesonderwijs) 

 Professionele schoolcultuur verder ontwikkelen en borgen 
 Opbrengstgericht passend onderwijs verder implementeren binnen de school 
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 Nieuwe rekenmethode implementeren 
 Begrijpend lezen integreren binnen het thematisch onderwijs in samenwerking met de Hogeschool Utrecht 
 Verder werken aan de ontwikkeling, samenwerking van beide teams binnen het gebouw (onderwijs en 

opvang) 
 Kinderen meer betrekken bij hun eigen ontwikkeling, mede d.m.v. het werken met portfolio's  
 Taal en spelling integreren binnen het thematisch onderwijs 
 Rots en Waterschool worden  
 Cultuureducatie binnen het thematisch onderwijs verder verbreden en integreren. 
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4. Onze leerling populatie  
 
4.1 Samenstelling en kenmerken van de leerling populatie 

Kenmerken leerlingen  

Aantal leerlingen per 
01-10-2015  

Gewichtenleerlingen 
0,30  

Gewichtenleerlingen 
1,20  

Gewichtenlleerlingen 
NOAT 

Gewicht  
school 

260             50               12             14   25 

Per groep wordt van alle leerlingen de onderwijsbehoefte vastgesteld. Dit doen wij aan de hand van alle gegevens uit 
ons leerlingenvolgsysteem.  
 
0,3 gewicht zijn leerlingen waarvan 1 van beide ouders niet meer dan 2 jaar voortgezet onderwijs heeft genoten. 
1,2 gewicht zijn leerlingen waarvan beide ouders niet meer dan 2 jaar voortgezet onderwijs heeft genoten. 
NOAT leerlingen zijn leerlingen uit bepaald vastgestelde landen, zoals o.a. Turkije, Syrië. 
25% van onze kinderen heeft een leerlinggewicht van 0,3 of 1,2. 

 
 
Kenmerken ouders en omgeving   
Het opleidingsniveau van de ouders laat zien dat de groep zonder opleiding of een lagere beroepsopleiding relatief 
groot te noemen is in vergelijking met elders in de regio. Daar staat ook tegenover dat er betrekkelijk veel ouders 
een hogere of universitaire opleiding hebben gevolgd.     
 
Bij de intake op de basisschool leveren de ouders gegevens aan op het intake formulier en waar nodig nog tijdens 
het intakegesprek met de directeur. Deze gegevens worden vervolgens doorgegeven aan de groepsleerkracht. Deze 
rondt de intake af met een afspraak betreffende de eerste 6 weken basisschool met ouders. 
 
Bijna alle kleuters zijn voor hun komst naar de basisschool naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf geweest. 
Met deze instellingen zijn afspraken gemaakt over de overdracht van gegevens. De peuterspeelzalen en de groepen 
1 en 2 werken beide vanaf schooljaar 2016-2017 met het leerlingvolgsysteem Parnassys. Mede kan de leerkracht van 
groep 1/2 vragen om extra aanvullende informatie middels in het overdrachtsgesprek. 
 
Vanaf 2014 heeft de Peuterspeelzaal een vastgesteld beleid voor vroege voorschoolse educatie (VVE). Kinderen die 
voldoen aan vastgestelde criteria kunnen 1 dagdeel extra naar de peuterspeelzaal waar gewerkt wordt met een 
specifiek VVE programma. Wij hebben extra aandacht voor een taalrijk programma, geïntegreerd binnen ons 
thematische onderwijs voor de zaakvakken en het onderwijs in de groepen 1/2, alsmede extra onderwijstijd voor 
taal (VVE). Dit wordt vier keer per week gegeven in kleine groepjes, door een onderwijsassistent die hierin extra 
geschoold is. 
 
In het zorgplan van de school staat uitgebreid beschreven hoe de leerlingen gedurende de basisschoolperiode vanaf 
groep 1 gevolgd worden op diverse ontwikkelingsgebieden. In onze planningscirkel staat  vermeld hoe het team 
dient om te gaan met deze uitslagen en de daarna te nemen stappen. 
  
  
 
 4.2 Toekomstige demografische ontwikkelingen 
 
In verband met een terugloop van het kinderaantal in Stolwijk wordt een krimp verwacht en zal vanaf 2016-2017 
met 9 stamgroepen gewerkt worden. Ook heeft dit een sterke relatie tot het onderwijsconcept op onze school, 
waardoor wij het niet wenselijk achten om een stamgroep elders buiten het nieuwe gebouw te huisvesten. Waar de 
stamgroepen groter zijn, zullen we extra middelen en/of personeel inzetten.  
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Op 1 juli 2016 zal onze nieuwe schoolgebouw, met daarin ruimte voor de school, peuterspeelzaal en buitenschoolse 
opvang opgeleverd worden. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden voor het onderwijsconcept, in de zin van het 
groepsdoorbroken werken tijdens een aantal tijden en lessen.  
 
Verder zal de samenwerking met de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang verder uitgebouwd worden. Dit 
zullen we trachten te doen door gezamenlijke beleid op te stellen en momenten van overleg en studie in te plannen 
in het jaarrooster. Het samen deel uit maken van 1 team zal tijd kosten. Beide directies zullen hierin het voortouw 
nemen en een plan opstellen voor verdere samenwerking.  
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5. Profilering en marketing 
 
5.1 Profilering en Marketing van onze school 

 
De scholen van Stichting Onderwijs Primair worden gestimuleerd zich onderscheidend en kwalitatief te profileren. 
Dit om een gevarieerd aanbod van hoogwaardige openbare onderwijsvoorzieningen binnen de Krimpenerwaard te 
creëren. 
 
Iedere school binnen de Stichting kan keuzes maken voor de weg die gevolgd moet worden voor ieder kind. 
Deze keuze ligt niet vast in één bepaald onderwijsconcept. Het betreffen keuzes die passen bij kinderen met hun 
eigen speciale leerbehoeftes. Hierbij wordt aangesloten op de leerbehoeftes van kinderen op het gebied van sociaal 
emotionele ontwikkeling, leerstofplanning, taak- en werkhouding, structuur behoefte. 
 
De aankomende jaren zullen wij onderzoeken of de ingeslagen weg van het werken met thematisch onderwijs nog 
verder uitgebreid kan worden. Verder gaan we steeds meer de ouders en kinderen betrekken in hun eigen 
leerproces. Dit heeft veel weg van de pijlers van het Daltononderwijs. Wij zullen dan ook nog verder onderzoeken of 
deze vorm van onderwijs past binnen onze missie en visie. 
Ook zullen wij ons aankomend schooljaar 2016-2017 profileren als Rots & Waterschool. Dit is een school die 
structureel aandacht geeft aan de weerbaarheid van kinderen en de relatie met de ander.  
Om de school meer onder de aandacht te brengen zullen wij vanaf 2016-2017 een nieuwe schoolgids uitgeven.  
  
Consequenties voor ons beleid: 
Rots & Waterbeleid verder aanscherpen en certificering aanvragen bij het Rots & Water instituut. 
Onderzoeken of Daltononderwijs past bij onze huidige school en die van de toekomst. 
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  6. Kwaliteitsbeleid 
 
6.1 Analyse en actiepunten van de bestuurlijke kwaliteitszorg 

Onderwijs heeft een toegevoegde waarde waar het gaat om de toekomst. Het onderwijs is immers elke dag bezig 
met het begeleiden van jonge mensen in een samenleving die constant in beweging is. De doorlooptijd van kennis 
wordt steeds korter. Dat gegeven zegt iets over de onderwijsopdracht waar wij met z'n allen voor staan. En dat 
vraagt  meer van ons allemaal, kinderen en volwassenen. Meer in termen van meer flexibiliteit, meer blijvend leren, 
meer reflectie, meer creativiteit en    meer samen. 

De afgelopen jaren zijn er positieve stappen gezet als het gaat om goed onderwijs, ook in de ogen van de kinderen. 
Daar mogen we trots op zijn. Maar ons ambitieniveau gaat verder. Wij zijn ons bewust van de eisen die de 
samenleving aan ons stelt om kwalitatief   en toekomstbestendig onderwijs te bieden. Om dat te bereiken zijn op 
onze scholen mensen werkzaam vanuit passie en vakmanschap.  Waarbij de verbinding wordt aangegaan met 
kinderen, collega's, ouders en de omgeving van de school. En waarbij veiligheid en ruimte geboden wordt aan 
iedereen op onze scholen. Vanuit deze waarden wordt op al onze scholen goed onderwijs, ook in de ogen van de 
kinderen  gegeven. 

Steeds vanuit de eigenheid van elke school. Wij geloven in de verantwoordelijkheid van elke school om te zorgen 
voor kwalitatief en toekomstbestendig onderwijs. Kwaliteit kan immers alleen op lokaal schoolniveau worden 
gerealiseerd. 

 

Grondslag, missie en visie 
 
Stichting Onderwijs Primair is een stichting voor openbaar onderwijs. Dat betekent dat de kenmerken van het 
openbaar onderwijs uitgangspunt zijn in ons denken en handelen: 
- Iedereen welkom 
- Iedereen benoembaar 
- Met wederzijds respect 
- Waarden en normen 
- Van en voor de samenleving 
- Levensbeschouwing en godsdienst. 
 
Waarden 
Wij onderschrijven in onze organisatie gezamenlijk de volgende waarden: 
- goed onderwijs, ook in de ogen van de  kinderen, 
- verbinding (op de scholen, binnen de stichting en met de omgeving) 
- passie door vakmanschap 
- veiligheid en ruimte (als voorwaarden om te kunnen groeien) 
- duurzaamheid 
  
Missie 
De missie van Onderwijs Primair luidt: 

 
WIJ HELPEN JE GROEIEN 

Visie 
Op onze scholen nemen wij het kind als uitgangspunt. Wij geven het kind de ruimte om te groeien rekening houdend 
met een veranderende samenleving. Dat vraagt flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Wij geloven dat iedereen 
zijn/haar talenten wil ontwikkelen en wij geven iedereen de ruimte om zijn/haar talenten te ontwikkelen vanuit onze 
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passie voor onderwijs, ons vakmanschap en ons pedagogisch tact. Om dat te bereiken willen wij leren van elkaar 
zowel op de scholen als tussen  de scholen onderling. In betrokkenheid  en participatie met ouders geven wij vorm 
aan ons onderwijs. Ten behoeve van de ontwikkeling van de kinderen onderhouden wij relaties met 
maatschappelijke partners, omwonenden en bedrijven. 
 
De technologische ontwikkelingen en daarmee samenhangende communicatiemogelijkheden krijgen een steeds 
sterkere invloed op hoe kinderen leren. Er zijn steeds meer manieren om snel informatie te verzamelen en met 
elkaar uit te wisselen. De digitalisering van het onderwijs zal de komende tijd verder toenemen. ICT biedt de 
leerkracht extra mogelijkheden voor uitdagende lessen, een rijkere leeromgeving, onderwijs op maat. ICT is tevens 
van vitaal belang voor de interne en externe communicatie, leerlingvolgsystemen, netwerkorganisatie en de 
bedrijfsvoering. Een optimale ICT infrastructuur is de basis voor betrouwbare, adequate en kwalitatieve 
onderwijsleerprocessen en bedrijfsvoering. 
 
Daarnaast krijgt creativiteit binnen de 21e eeuwse vaardigheden nadrukkelijk een plaats. De vakken op het gebied 
van kunst en cultuur helpen bij de ontwikkeling van kinderen in het creatieve denken. Door de ogen van de creatieve 
vakken kijken we anders naar de wereld en de wereld van de ander. Kinderen worden in staat gesteld hun talenten 
te  ontdekken. 
 
Het gehele strategisch beleidsplan van Stichting Onderwijs Primair is in te zien op school en de website van Stichting 
Onderwijs Primair.  
  
  
6.2 Uitwerking van de kwaliteitszorg op schoolniveau 

Omdat er op bestuursniveau is afgesproken dat we op onze scholen goed onderwijs bieden ook in de ogen van de 
kinderen houden wij ons de aankomende jaren 2016-2020 bezig met een nog betere aansluiting bij de huidige tijd, 
waarin techniek en innovatie een belangrijke rol speelt. Dit doen wij d.m.v. workshops talentontwikkeling en het 
werken binnen de thema’s aan o.a. techniek en programmeren. Ook zullen kinderen een steeds grotere rol krijgen 
om medeverantwoordelijk te zijn samen met ouders en school voor hun eigen ontwikkeling. Dit komt o.a. tot uiting 
in de gesprekscyclus rondom de kinderportfolio’s.  
 
De samenwerking met ketenpartners zal steeds belangrijker worden op school, omdat wij passend onderwijs aan elk 
kind willen bieden. Verder zullen wij de doorgaande lijn verder ontwikkelen voor kinderen van 2 t/m 12 jaar oud, 
door de samenwerking met de peuterspeelzaal te verdiepen. Zij zijn in hetzelfde gebouw gehuisvest. De verdieping 
vindt plaats in een overlegstructuur van directies en teams en verder een zelfde leerlingvolgsysteem voor alle 
kinderen. 
 
Op school bewaken wij de kwaliteit volgens een aantal instrumenten voor de verschillende groepen binnen de 
school. Namelijk de enquêtes voor leerlingen, ouders en medewerkers. Het programma Schoolmonitor voor het 
schoolplan en volgend hierop, het jaarplan en de evaluatie hiervan. Ook borgen wij binnen dit systeem ons beleid 
middels kwaliteitskaarten, waarin het beleid beschreven staat. 
 
Jaarlijks worden de prestatie indicatoren* van de school ingevuld. Hierin zijn op bestuursniveau succesindicatoren 
voor goed onderwijs vastgesteld. Zowel op school-  als bovenschoolsniveau worden de resultaten besproken. Daar 
waar nodig wordt een plan van aanpak opgesteld om de kwaliteit te verbeteren. 
 
Consequenties voor ons beleid: 
Onderzoeken of de enquêtes die wij gebruiken nog wel geschikt zijn voor onze school. 
Het systeem van Schoolmonitor nog verder inzetten binnen het team en wellicht binnen de stichting. 
 
*Prestatie indicatoren zijn in te zien op school en vastgesteld door het bestuur van Stichting Onderwijs Primair. 
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7.Onderwijskundig beleid 
 

7.1 Samenvatting van de analyse en de plannen 

 
Onze voornemens m.b.t. de ontwikkeling van het onderwijskundige beleid gedurende de periode 2016-2020 zijn 
gebaseerd op: 
 
* Onze visie op onderwijs en leren 
* Jaarevaluaties van de afgelopen 2 schooljaren 2014-2015 en 2015-2016 
* De ontwikkelingen in de samenstelling van onze leerling populatie 
* Een analyse van de leeropbrengsten middels ons leerlingvolgsysteem 
* Uitkomsten van recent inspectiebezoek 
* Een eigen sterkte-zwakte analyse 
 
De huidige tijd en het feit dat we kinderen opvoeden voor de 21e eeuw vraagt aanpassingen in ons onderwijsbeleid. 
De afgelopen jaren is hiermee samenhangend  sterk ingezet op de verdere verbetering van het onderwijsconcept, 
waarbij het thematisch werken in alle groepen verder geïmplementeerd is. Er is daarbij aandacht geweest voor het 
leesonderwijs, groepsdoorbroken lesgeven m.b.t. de zaakvakken en het woordenschatonderwijs. Dit laatste heeft de 
speciale aandacht, vanwege onze schoolpopulatie. (zie eerder hoofdstuk voor verdere uitleg) 
 
Op dit moment  stromen er relatief een heel aantal kinderen in die met hun ouders gevlucht zijn uit hun thuisland. 
Daar hebben we op school op ingezet het afgelopen jaar door de VVE leerlingen en de leerlingen met een NT2 
achtergrond extra te begeleiden elke dag. Een onderwijsassistent heeft een aantal cursussen gevolgd hiervoor en wij 
hebben geschikt materiaal aangeschaft. Deze onderwijsassistent zet samen met de desbetreffende leerkrachten een 
plan op voor een bepaalde tijd op. 
 
De aankomende jaren borgen we deze zaken en zetten we in op de verdere ontwikkeling van het thematische 
onderwijsconcept en het ontwikkelingsgerichte onderwijs. De zaken die horen bij het onderwijsconcept in de nieuwe 
school, qua plannen klaar hebben voor aanvang van het schooljaar 2016-2017. Zo zetten we volgend jaar in op het 
werken in units, waarin we onderscheid maken tussen een onderbouw-, middenbouw- en bovenbouwunit. Hierin 
zijn kinderen ingedeeld in een stamgroep en in instructiegroepen gebaseerd op de jaargroepen die we hebben. Hier 
kiezen wij bewust voor gezien onze leerling populatie en de onderzoeken die bekend zijn over het geven van 
instructies. (o.a. Marzano) 
 
Wij zullen binnen alle units de verantwoordelijkheid van kinderen meer gaan aanspreken bij hun eigen 
ontwikkelingsproces d.m.v. het werken met een kind portfolio. Hierbij maken ouders, kind en school afspraken met 
elkaar maken over de ontwikkeling van het kind en hoe dit te realiseren. Hierbij zal het verder ontwikkelen van de 
ouderbetrokkenheid ook een onderdeel zijn. Om dit te ondersteunen gaan we in een van de aankomende jaren een 
teamscholing volgen "Pedagogisch tact". Dit hoort bij de visie van onze stichting en past in het beeld wat wij hebben 
over de omgang met kinderen en de connectie met Rots en Water. Rots en Water is binnen onze school een middel 
om met kinderen te praten over de sociaal- emotionele ontwikkeling en sluit aan bij de kinderen van deze leeftijd, 
omdat het een methode is die ook sterk fysiek van aard is.  
 
Ook hebben we de afgelopen jaren al geïnvesteerd in digitale schoolmiddelen, omdat we denken dat de tijd hierom 
vraagt. Vanaf volgend schooljaar zullen we werken met nieuwe divisies voor alle kinderen vanaf groep 4 en nieuwe 
touchscreens in de units. Dit biedt weer nieuwe mogelijkheden voor ons onderwijs in thema's en de methoden die 
we (deels) nog wel gebruiken voor ons onderwijs.  
In de loop van de aankomende vier jaar willen wij onderzoeken of we ons taal- en spellingonderwijs ook willen en 
kunnen integreren in ons thematisch aanbod.  



14 

 

 
Veel aandacht is er ook geweest voor de verbetering van het handelingsgericht werken in de school. Dit is voor een 
deel zoals wij het voor ogen hebben en zal de aankomende jaren nog verdere verbetering vragen. Dit zodat we met 
de inzet die we plegen de kinderen het meest recht doen. We zullen de aankomende jaren toewerken naar een 
school, waarbij we werken met een schoolaanpak/aanbod voor de diverse groepen binnen onze school en waar 
nodig dit aanbod aanpassen aan een individuele groep of leerling. Hierbij is een extra aandachtspunt de stof voor 
groepen en kinderen die meer dan de basisstof aan kunnen. Ook zullen wij een visie gaan opstellen en beleid 
ontwikkelen op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Dit komt ook aan de orde in het hoofdstuk "zorg".  
 
 
 

Sterke kanten school Zwakke kanten school 

- Leerkrachten met een hoge taakopvatting 
- Sterk managementteam 
- Heldere visie en missie  
- Keuzes gebaseerd op missie en visie en 
onderzoek 
- Breed onderwijs ondersteuningsprofiel, 
passend onderwijs gebaseerd op kansen 
-opbrengstgericht passend onderwijs in 
betekenisvolle context  
-Adaptief toegepaste methoden 
-ICT geïntegreerd in alle lagen van het 
onderwijs. 
- Diverse leerkrachten met specialismes 
- Sterke zorgstructuur 
- Zorg rond NT2 leerlingen en leerlingen met 
een VVE verklaring. 
- Input van alle geledingen binnen de school, 
zoals leerlingenraad, MR, AV en team. 
- Open/ laagdrempelige schoolcultuur 
- Gezonde financiële huishouding. 
- Goede opbrengsten op het gebied van 
rekenen en taal. 
 

 - Nog onvoldoende aanbod/uitdaging voor 
begaafde leerlingen. 
-Verantwoordelijkheid van kinderen bij het 
leerproces nog onvoldoende. 
- Personeelsbeleid op school niet formeel 
vastgelegd 
- Het opstellen van de groepsplannen verder 
verbeteren. 
- Geen doorlopende lijn leerlijn op het gebied 
van seksuele voorlichting. 
- Geen doorgaande lijn in cultuuronderwijs. 
 

Kansen voor de school Bedreigingen voor de school 

- Nieuwe gebouw met nieuw meubilair 
afgestemd op missie en visie van alle partijen in 
het gebouw aanwezig. 
- Certificaat officiële Rots & Waterschool 
- Gebruik van terrein rond het gebouw 
- Collegiale consultaties en leren van elkaar 
verder benutten. 
- Samenwerking tussen ketenpartners van 
peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. 
- Samenwerking met andere ketenpartners 
- Samenwerking met veel disciplines in het 
dorp  
- Positieve houding dorp jegens de school. 
-  Goede samenwerking school met MR. 
 

- Krimp in de regio. 
- Personeel nog niet geheel uitgerust voor de 
uitvoering van passend onderwijs in de klas. 
- Middelen vanuit de overheid voor passend 
onderwijs aan onze leerlingen onzeker? 
- Niet alle leerkrachten zijn breed inzetbaar 
- Veranderende tijden vragen veranderde en 
meer (hogere) eisen leerkrachtvaardigheden 
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Vanuit al deze gegevens zijn er een aantal consequenties voor ons beleid opgesteld 
 
Consequenties voor ons beleid:  
- De doorgaande lijn van kinderen van 2 t/m 12 opstellen en vastleggen binnen De Sterrenboom. 
- Het onderwijsconcept, werken binnen units implementeren 
- Nieuwe rekenmethode implementeren 
- Begrijpend lezen integreren binnen ons thematisch onderwijsconcept 
- Implementeren kind portfolio's 
- Taal- en spellingonderwijs ontwikkelen binnen ons thematisch onderwijs 
- Aanvraag doen om officieel  Rots& Waterschool te worden. 
- Coöperatieve werkvormen toepassen binnen ons onderwijs 
- Collegiale overdracht van kennis/specialisten binnen de school 
- Doorgaande lijn implementeren en blijven ontwikkelen op het gebied van talentontwikkeling. 
- Cultuuronderwijs implementeren binnen ons thematisch onderwijs. 
- Ontwikkelingsgericht onderwijs verbeteren 
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8. Passend onderwijs 
 

8.1 School ondersteuningsprofiel 

Binnen onze stichting en het samenwerkingsverband waar wij bij horen, Samenwerkingsverband Midden Holland 
bieden wij kinderen nabij thuis onderwijs. Dit houdt in dat wij nagenoeg geen kinderen door verwijzen naar het 
speciaal onderwijs. Wij bieden, waar nodig met behulp van extra middelen vanuit het samenwerkingsverband de 
hulp die kinderen nodig hebben op onze eigen school.   
 
Wij merken wel dat dit soms kennis vraagt en ervaring die wij niet hebben. Vandaar de investering in mensen die 
een aanvullende opleiding doen om kinderen met speciale onderwijsbehoeften te kunnen begeleiden. Ook is de 
keuze gemaakt om met meer mensen binnen de groepen te werken vanaf schooljaar 2016-2017. Er zijn steeds 4 
mensen op gemiddeld 90 kinderen aanwezig in een unit.  
OBS de Sterrenboom heeft in 2013 een school ondersteuningsprofiel opgezet en vastgesteld deze is te vinden onder 
documenten. 
 
De school voorziet in voldoende mate aan de basisvoorziening, beschikt intern over veel deskundigheid en kan 
extern rekenen op een ruime mate van deskundigheid. Dit impliceert dat wij in voldoende mate kunnen voldoen aan 
de vraag naar opvang van kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeftes. Veel ontwikkelingen zijn voor de 
komende jaren al ingezet. 
Wij verwijzen naar de bijlage voor het school ondersteuningsplan. 
 
Consequenties voor ons beleid zijn: 
- Volgen van de ontwikkelingen rond dyscalculiebeleid 
  
 

8.2 Inrichting en ondersteuning 

De ondersteuning op onze school wordt voor een belangrijk deel bepaald door het ondersteuningsbeleid van het 
samenwerkingsverband Midden Holland, zie beleidsplan van dit samenwerkingsverband. De ondersteuningsketen 
van het samenwerkingsverband  heeft als doel elke leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces te verzorgen en 
thuis, nabij onderwijs te verzorgen.  
 
De inrichting van onze interne leerlingenondersteuning is hierdoor gericht  op het afstemmen van de didactische en 
pedagogische ondersteuningsbehoeften van iedere leerling. Hierbij staat het handelingsgericht werken centraal. De 
coördinator leerlingenzorg heeft hiervoor binnen de school een spilfunctie, waarbij hij/zij steeds duidelijker een 
coachende rol krijgt en effectieve groeps- en leerling-besprekingen met de leerkrachten houdt. 
 
De komende jaren legt school het accent op de verdere professionalisering van de leerkrachten om het 
eigenaarschap van de ondersteuning voor de leerling te vergroten: het verder professionaliseren van het 
opbrengstgericht passend werken op groepsniveau en specifieke professionalisering gericht op het bieden van de 
juiste passende ondersteuning voor de individuele leerling. Dit doen we door middel van het opleiden van 
gespecialiseerde leerkrachten. Wij hebben op school een leerkracht die gedragsspecialist is alsmede iemand die 
gespecialiseerd is in het omgaan met kinderen die een stoornis in het ASS spectrum hebben. Verder hebben we een 
taalspecialist binnen de school. In de volgende jaren wordt er verder een rekencoördinator opgeleid en een 
specialist voor meer- en hoogbegaafde kinderen.  
 
 
 



17 

 

Consequenties voor ons beleid: 
 
-Lessonsstudy (collegiale consultatie) borgen binnen de school. (middels rekentraject) 
-Professionaliseren t.a.v. kinderen met een uitgesproken onderwijsbehoefte.  
-Opzetten beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid. 
-Verder professionaliseren van het opbrengstgericht passend werken op school- en groepsniveau. 
-Opleiden rekencoördinator  
-Opleiden specialist meer- en hoogbegaafdheid 
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9. Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling 
 

9.1 Integraal personeelsbeleid 

Het personeelsbeleid van onze school wordt afgeleid van het integraal personeelsbeleid dat binnen Stichting 
Onderwijs Primair voor de scholen is ontwikkeld. 
Goed onderwijs en een goede organisatie staan of vallen met het team. De leraren bepalen de kwaliteit van het 
primaire proces, het geven van goed onderwijs, de interactie tussen leraar en leerling. Het team vormt het 
belangrijkste kapitaal van de school. Dit vergt investeringen in de ontwikkeling van hoogwaardig personeelsbeleid. 
Een beleid waarbij de kwaliteit van het primaire proces, de ontwikkeling van onderwijs en didactiek en goed 
werkgeverschap voorop staan. 
 
Iedere medewerker heeft specifieke kwaliteiten. Personeelsbeleid is erop gericht die kwaliteiten optimaal tot 
ontwikkeling te brengen, zodat iedereen de plaats vindt waar hij of zij een bijdrage kan leveren die past bij zijn of 
haar competenties en vaardigheden. 
 
Integraal personeelsbeleid stimuleert en zet aan tot voortdurende ontwikkeling. Het schept de voorwaarden op 
basis waarvan het team kan worden aangesproken op kwaliteit en inzet. Het biedt mogelijkheden voor verdere 
ontwikkeling en professionalisering van alle medewerkers. De toepassing van instrumenten zoals functionerings-, 
voortgangs- en beoordelingsgesprekken en individuele scholingsplannen maken deel uit van ons personeelsbeleid.  
Bij het integraal personeelsbeleid wordt uitgegaan van de hieronder vermelde vastgestelde beleidsstukken: 
- taakbeleid 
- gesprekscyclus 
- veiligheidsbeleid 
- ziekteverzuimbeleid 
- arbobeleid 
- doelgroepenbeleid 
 
Voor de uitvoering van het personeelsbeheer wordt gebruik gemaakt van de ondersteuning van het 
administratiebureau van Stichting Onderwijs Primair. 
 
 
Consequenties voor ons beleid: 
 
- Vastleggen van ons integrale personeelsbeleid in een beleidsdocument. 
- Professionalisering ten aanzien van persoonlijk leiderschap 
- Effectief feedback geven en ontvangen 
- Stimuleren van medewerkers om scholing op HBO+ niveau te volgen 
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10. Communicatie- en Informatievoorziening 
 

10.1 Organisatie rondom communicatie en informatie 

De interne communicatie  
 
Op onze school vinden we de interne communicatie van groot belang. Doel is: betrokkenheid te creëren van de 
medewerkers op het werk en op het schoolgebeuren om op die manier de kwaliteit van de school te optimaliseren. 
Daarom zorgt de schoolleiding voor een heldere vergaderstructuur en worden er effectieve hulpmiddelen gebruikt.: 
 
1. De verschillende vergaderingen: 
teamvergadering, unitvergadering, zorgvergadering, werkgroepen en studiedagen. 
2. Het MT (management) vergadert wekelijks  
3. De AV (activiteitenvereniging) vergadert 1 x per maand  
4. De MR (medezeggenschapsraad) vergadert 1 x per 6 weken  
5. We gebruiken voor de communicatie binnen het team: postvakken, memobord, teammail en mail 
6. Wij hanteren de office 365 kalender voor (o.a) de jaarplanning 
 
Qua communicatiegedrag vinden we het volgende belangrijk:  
1. Zaken worden op de juiste plaats besproken    
2. Vergaderingen worden goed voorbereid  
3. Op vergaderingen is sprake van actieve deelname 
4. In beginsel spreekt iedereen namens zichzelf  
5. We geven elkaar respectvolle feedback en accepteren ook feedback van anderen 
 
De communicatie met externe instanties 
Onze school staat midden in de gemeenschap. Wij streven naar samenwerking met instanties in het dorp, maar ook 
met alle disciplines rondom de school. Onze school onderhoudt daarom structurele contacten met externe 
instanties. Hierdoor halen we expertise binnen, waardoor we adequaat samen kunnen werken aan de opvoeding en 
de ontwikkeling van de kinderen. We dragen daarvoor –als school, ouders en omgeving- een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. De externe instanties waarmee we een relatie onderhouden zorgen voor advies, hulp en 
ondersteuning en dit komt de kwaliteit van het onderwijs en de school als organisatie ten goede. 
 
De communicatie met ouders   
Opbouwende contacten met ouders vinden wij van groot belang. School en ouders streven hetzelfde doel na: een 
positieve ontwikkeling van (hun) kinderen. 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. 
 
Vanaf schooljaar 2016-2017 is er de mogelijkheid voor ouders om 3 contactmomenten te hebben over het portfolio 
van hun kind. Hierbij zal de cyclus bestaan uit een startgesprek, tussenevaluatie en eindgesprek voor dat jaar. 
Ouders kunnen ook thuis te allen tijden kijken naar het portfolio van hun kind. Ook hebben we het algemene 
informatiemoment aan het begin van het schooljaar.  
 
Verder communiceren we met bestaande ouders vanaf einde schooljaar 2016 ook via onze eigen app. Onze website 
is met name voor nieuwe ouders bedoeld en voor het nalezen van beleid. Deze website zal de komende jaren wel 
nog verder passend moeten worden gemaakt.  We zullen daarbij moeten nadenken over wat we via de App 
communiceren en wat via de website. We zullen voor beide media instrumenten het doel moeten bepalen en 
invullen. 
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Onze ambities voor de aankomende vier jaar: 
1. Wij betrekken kinderen en ouders bij de ontwikkeling van hun kind gedurende het schooljaar en zijn samen in 
gesprek hierover. 
2. Ouders nog meer betrekken bij schoolactiviteiten. 
3. Ouders worden adequaat op de hoogte gebracht en gehouden. 
 
Consequenties voor ons beleid: 
 
Implementeren portfolio's voor kinderen  en een gesprekscyclus met kinderen, ouders en leerkracht. 
Ouderbetrokkenheid in zijn geheel vergroten. 
Doel bepalen website en app en als zodanig gebruiken. 
Informatieboekje voor nieuwe kleuters ontwikkelen, als kennismakingsmateriaal.  
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11. Huisvesting 
 

11.1 Beleidsformulering 

Vanuit de stichting Onderwijs Primair wordt er elk jaar 10% afgeroomd voor het algemene onderhoud van het 
gebouw.  
 
Onze school is vanaf schooljaar 2016-2017 gehuisvest in een nieuw gebouw. Het is ingericht met geheel nieuw 
meubilair, wat afgeschreven zal worden over 20 jaar tijd. Verder is ook het buitenterrein nieuw aangelegd met 
nieuwe speeltoestellen. Deze worden afgeschreven over 10 jaar tijd. Voor ons beleid houdt dit in dat wij de 
aankomende jaren geen kosten hiervoor verwachten te maken, dan de gebruikelijke afschrijvingskosten. 
 
Wel is de school gebouwd op het aantal leerlingen dat volgens de prognoses van de gemeente in 2020 onze school 
zal bezoeken. Voor de eerste jaren betekent het nog dat er grotere groepen zijn in de midden- en onderbouw. Hier 
hebben wij op ingespeeld d.m.v. ons personeelsbeleid.  
 
Aandachtspunt hierin is het aantal vluchtelingen gezinnen dat in Stolwijk komt wonen en waarvoor onderwijs nodig 
is. Wij blijven hierover in contact met het samenwerkingsverband en de gemeente, om ook deze kinderen zo goed 
mogelijk te helpen ontwikkelen. Op dit moment is er een afspraak voor de opvang van kinderen van vluchtelingen. 
Kort uitgelegd: kleuters stromen direct in op de school van hun keuze. Kinderen vanaf groep 3 en hoger worden 
eerst een jaar opgevangen door de basschool Wereldwijs in Gouda en Bergambacht.  
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12. Financiën 
 

12.1 Financieel beleid 

Het financieel beleid is beschreven in het financieel beleidsplan van onze stichting. Wij proberen vanuit visie te 
werken naar een sluitende begroting. Dit lukt in ruime mate op onze school.  
 
Ondersteuning 
Stichting Onderwijs primair heeft eigen administratieve medewerkers in dienst. Er is structureel overleg, ieder 
kwartaal tussen de algemeen directeur, de financieel medewerker van de stichting en de directeur van de school. Dit 
werkt naar tevredenheid.  
 
Begrotingen 
Er is een meerjarenbegroting opgesteld voor de komende 4 jaar. Deze begroting wordt jaarlijks bijgesteld. De 
begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar op voorstel van de algemeen directeur door het bestuur 
vastgesteld. De vastgestelde begroting is taakstellend. 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. M.b.t. de exploitatie vinden er kwartaalgesprekken plaats op het 
stafbureau. 
 
OBS de Strerrenboom heeft een gezonde begroting, waarin ruimte is gecreëerd  om vanuit visie te begroten. De 
keuze die overheerst voor de aankomende schooljaren is de inzet op extra personele lasten om meer handen in de 
groepen te hebben. Wel is het zo dat waar nu veelal 4 leerkrachten binnen een unit werken met 3 groepen en later 
door natuurlijke afvloeiing 3 leerkrachten en een onderwijsassistent werkzaam zullen zijn. Wel is dit ook afhankelijk 
van het aantal leerlingen dat in blijft stromen. Ook is er voor schooljaar 2016 een grotere investering opgenomen 
voor de nieuwe inrichting van de school.  
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      13 Overige onderwerpen 
 

13.1 Klachtenregeling 

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor het 
realiseren van een veilige school met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch 
zaken anders gaan dan verwacht, dan kunnen mensen ons hierop aanspreken. 
 
In de klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over machtsmisbruik en overige klachten. 
Overige klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, 
beoordeling van leerlingen, de schoolorganisatie. Mocht er sprake zijn van ernstige klachten over een vorm van 
machtsmisbruik ten opzichte van een leerling, dan kunt u een beroep doen op de (interne) contactpersoon, de 
externe vertrouwenspersoon of een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie. 
 
Op onze school is een contactpersoon benoemd. De naam van de contactpersoon van onze school is Ina van den 
Berg (CLZ). Bij haar kunt u altijd terecht om, vertrouwelijk, een geval van (vermeend) machtsmisbruik te bespreken. 
Zij zal naar het verhaal luisteren en bespreken welke stappen ondernomen zouden kunnen worden.De 
contactpersoon kan  doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school, aangesteld door onze 
stichting. De externe vertrouwenspersoon is er om verder over de klacht te praten en te ondersteunen bij eventuele 
verdere stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Ook de gesprekken met deze persoon zijn strikt 
vertrouwelijk. 
  
Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht officieel ingediend bij het bevoegde gezag. Deze onderzoekt dan de klacht 
en adviseert over de te nemen maatregelen. Het bevoegde gezag beslist en laat dat alle partijen weten. 
 
We gaan er vanuit dat mensen met overige klachten in eerste instantie naar de betrokkene gaat, bijvoorbeeld de 
leerkracht. Komen zij er samen niet uit, dan kunnen zij bij de directie van de school terecht. Bent u daarna nog niet 
tevreden dan kunt u de vertrouwenspersoon inlichten die samen met u naar een oplossing zal zoeken. 
. 
  
  
13.2 Sponsoring 

Er wordt een sponsorbeleid gehanteerd. Zie website www.onderwijsprimair.nl. De school staat open voor 
maatschappelijk verantwoord sponsoren. Momenteel is er incidenteel sprake van sponsoring met materialen. De 
school organiseert 1 x per 2 jaar een sponsorloop, waarbij de opbrengst helemaal of gedeeltelijk naar een goed doel 
gaat. 

http://www.onderwijsprimair.nl/
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14. Instemming MR en vaststelling bevoegd gezag 
 

14.1 Instemmings- en vaststellingsformulier 

De medezeggenschapsraad van OBS De Sterrenboom 
 
heeft haar instemming verleend aan het schoolplan 2016-2020. 
 
  
voorzitter MR,                                                                  Directeur,                                                      
 
  
 
naam:                                                                             naam:                                                 
 
  
 
  
 
Plaats, datum 2016 
 
  
 
 Het bevoegd gezag van de school heeft het schoolplan 2016-2020 vastgesteld. 
 
Namens Stichting Onderwijs Primair, 
 
  
algemeen directeur, 
 
  
 
naam: 
 
  
 
Plaats, datum 2016 
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15. Bijlagen 
15.1 Overzicht methodes 

  
Schema Vakken – Methodes  

Vak  Methodes Vervangen Toetsinstrumenten* 

Taal  

OGO 
Fonemisch Bewustzijn 
Beginnende geletterdheid 
Lijn 3 
Taal op Maat 

  
  
  
  
  

Methodegebonden toetsen 
CITO Taal voor Kleuters 
CITO  
CITO Woordenschat 
CITO  Eindtoets 
  

Technisch lezen  
Lijn 3 
LIST lezen 

  

Methodegebonden toetsen waar nodig 
AVI 3 t/m 8 
DMT 3/4 
Protocol Dyslexie   

Begrijpend lezen DENK geïntegreerd lezen  
toetsen DENK 
CITO Begrijpend Lezen 

Spelling  
Spellingskaarten-categorieën, 
gebaseerd op Taal op Maat 
  

 
Categorie-toetsen 
CITO Spelling (onveranderlijke woorden en 
werkwoorden) 

Schrijven Schrijftaal     

Engels  Groove me   Methodegebonden toetsen 

Rekenen  
OGO 
Beginnende gecijferdheid 
Wereld in getallen 

  
  

Methodegebonden toetsen  
CITO Rekenen voor kleuters groep 2 
CITO Rekenen groep 3 t/m 8 
CITO Eindtoets 

Geschiedenis  Thematisch werken  CITO Eindtoets 

Aardrijkskunde  Thematisch werken  CITO Eindtoets 

Natuuronderwijs  Thematisch werken  CITO Eindtoets 

Wetenschap & Techniek  Thematisch werken    

Verkeer  
Op voeten en fietsen 
Jeugdverkeerskrant 

  Praktisch en theoretisch examen 

Muziek        

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling  

Rots en Water 
Soemo 

 
LVS ZIEN 
Sociogram Parnassys 
Incidenteel Interactiewijzer 

Godsdienst 
Lessen GVO/HVO 
inspiratiekalender voor OBO 

   

Studievaardigheden 
  

themakaarten  CITO Eindtoets 

      

ICT     
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16. Meerjarenplanning 
Kwaliteitsbeleid 

Trajecten 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

Implementeren: Schoolmonitor inzetten in de 
structuur van werkgroepen en functies binnen onze 
school 

        

Verbeteren: enquêtes          

Onderwijskundig beleid 

Trajecten 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

Implementeren: nieuwe rekenmethode          

Implementeren: Beleid doorgaande lijn kinderen van 2 
t/m 12 jaar binnen het gebouw 

        

Implementeren: Kind portfolio's         

Borgen: Rots en Water         

Ontwikkelen: begrijpend leesonderwijs binnen de 
thema's 

        

Ontwikkelen: Thematisch spelling- en taalonderwijs         

Implementeren: Coöperatieve werkvormen toepassen 
binnen ons onderwijs 

        

Implementeren: onderwijs in talentontwikkeling         

Verbeteren: Cultuuronderwijs gericht op muziek         

Implementeren: Werken in units         

Verbeteren: Ontwikkelingsgericht onderwijs in de 
onderbouw 

        

Passend onderwijs 

Trajecten 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

Ontwikkelen: Dyscalculiebeleid opzetten         

Verbeteren: Collegiale consultaties         

Verbeteren: professionaliseren in onderwijsbehoeften 
van kinderen  

        

Ontwikkelen: Opleiden specialist meer- en 
hoogbegaafdheid 

        

Ontwikkelen: Opleiden rekencoördinator         

Verbeteren: Opbrengstgericht passend werken op 
groep- en schoolniveau 

        

Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling 

Trajecten 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 
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Ontwikkelen: vastleggen          

Verbeteren: communicatie technieken         

Communicatie- en Informatievoorziening 

Trajecten 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

Verbeteren: ouderbetrokkenheid vergroten         

Ontwikkelen: schoolgids light en boekje nieuwe 
kleuters 

        

Verbeteren: Doel bepalen app en website en app 
alszodanig gebruiken 
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