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1 Inleiding

1.1 Voorwoord
Voor u ligt het schoolplan van De Schakel voor de jaren 2015-2019. Uitgangspunt van ons schoolplan is een zo hoog
mogelijke kwaliteit van onderwijs bieden aan onze leerlingen .

Uit de tevredenheidsonderzoeken en resultaten komt naar voren dat De Schakel een kwalitatief goede school is, waar
leerlingen graag zijn, ouders hun kind met vertrouwen naar toe zien gaan en medewerkers met plezier werken.
Natuurlijk kan het altijd nog beter en dat is dan ook de lijn van ons plan: de goede dingen behouden, verder ontwikkelen
en met behulp van de feedback van alle betrokken partijen de dingen aanpakken waar verbetering nodig is. 

Wij zullen in de komende 4 jaar gericht gaan werken aan enkele nieuwe zaken. Welke zaken dat zijn, wordt in dit
schoolplan beschreven. Voorop staat de visie van waaruit wij werken.

We hebben zin in de komende schoolplanperiode. Vol vertrouwen kijken we naar de toekomst, samen met de mooie
gemeenschap van kinderen, medewerkers en ouders die samen De Schakel vormen.

Team en directie van De Schakel
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1.2 Doelen en functie van het schoolplan
Ons schoolplan beschrijft in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. 

Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en zwakke
punten en daarmee op onze (verbeter) doelen voor de komende vier jaar. Het schoolplan functioneert daardoor als een
verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders en als een
planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de planperiode 2015-2019. Op basis van ons vierjarige
Plan van Aanpak (zie hoofdstuk Jaarplannen 2015-2019) willen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan opstellen. In een
jaarverslag zullen we steeds terugblikken of de gestelde verbeterdoelen gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we
vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.

1.3 Procedures voor het opstellen en vaststellen van het schoolplan
Het schoolplan is opgesteld door de directie van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie(s) van de school en plannen voor
de komende jaren. Ook de ouders hebben meegedacht via een schoolvragenlijst

De komende vier jaar zullen we planmatig hoofdstukken van ons schoolplan met elkaar bespreken. Daarnaast zullen
we aan het einde van ieder schooljaar het jaarplan voor het komend jaar samen vaststellen. Ieder jaar kijken we met
het team ook terug: hebben we onze verbeterdoelen in voldoende mate gerealiseerd? Tenslotte dragen we zorg voor
een cyclische evaluatie van de beleidsterreinen, zoals beschreven in dit schoolplan. Met behulp van de jaarlijkse Quick
Scan en de eindevaluatie stellen we per jaar vast wat er (niet) goed gaat en bepalen we onze verbeterdoelen, in relatie
met ons schoolplan en de voorgenomen verbeterpunten (zie hoofdstuk Jaarplannen 2015-2019).

1.4 Bijlagen
Ons schoolplan is een rompplan. Daarom verwijzen we naar de volgende beleidsstukken (bijlagen):

1. De schoolgids
2. Het zorgplan
3. Het schoolondersteuningsprofiel
4. De uitslagen van de vragenlijsten voor leerlingen, ouders en leerkrachten.
5. De uitslagen van de Vragenlijsten Sociale en fysieke veiligheid leerlingen, ouders en leerkrachten.
6. Beleidsplan Taal/lezen 
7. Beleidsplan Burgerschap
8. Beleidsplan Begaafden
9. Beleid startende leerkrachten

10. De uitslagen van de Quick Scan 
11. De toetskalender
12. Het ontwikkelings-  en promotiebeleid
13. Strategisch beleid schoolvereniging
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2 Schoolbeschrijving

2.1 Schoolgegevens

Gegevens van de vereniging  

Naam vereniging: Vereniging voor PCBO Rijnsburg

Directeur bestuurder: Dhr. P. van Leeuwen

Adres + nr.:  Smidstraat 25

Postcode + plaats:  2231 EK Rijnsburg

Telefoonnummer: 071-4097780

E-mail adres:  info@staf.pcborijnsburg.nl

Website adres: www.pcborijnsburg.nl

Gegevens van de school  

Naam school: De Schakel

Directeur: Mw. R. Breedijk

Adres + nr.:  Het Cappelrijeland 1a

Postcode + plaats:  2231 ZD Rijnsburg

Telefoonnummer: 071-4082428

E-mail adres:  info@deschakel.pcborijnsburg.nl

Website adres: deschakel.pcborijnsburg.nl

2.2 Kenmerken van het personeel
De directie van de school bestaat uit de directeur Het team bestaat uit:

3 voltijd groepsleerkrachten
11 deeltijd groepsleerkrachten
1 vakleerkracht bewegingsonderwijs
2 intern begeleiders (één is daarnaast ook leerkracht)
1 onderwijsassistent
1 ict medewerker
1 conciërge

Van de 20 medewerkers zijn er 17 vrouw en 3 man. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand
van zaken per 1-9-2015).

Per 1-9-2015 dir OP OOP

Ouder dan 60 jaar  3  

Tussen 50 en 60 jaar  5 2

Tussen 40 en 50 jaar 1 3

Tussen 30 en 40 jaar 2  1

Tussen 20 en 30 jaar 2

Jonger dan 20 jaar    

Totaal 1 15 3

De grootste groep van onze school bestaat uit ervaren leerkrachten.

PCBS De Schakel
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2.3 Kenmerken van de leerlingen
Onze school wordt bezocht door 205 leerlingen (1 okt 2014). Gedurende het schooljaar stromen leerlingen die 4 jaar
worden in. Aan het einde van het schooljaar telt de school 246 leerlingen.

 Van deze leerlingen hebben 7 leerlingen een gewicht van 0,3. Het leerlingenaantal van de school loopt licht terug. Dat
wordt veroorzaakt door het geringe aanbod van leerlingen in een licht  vergrijzende wijk. Aan de rand van de wijk
verschijnen echter nieuwbouwprojecten: De Bloem, Frederiksoord Zuid en Rijngeest. De verwachting is dat deze wijken
binnen enkele jaren meer leerlingen leveren. In algemene zin hebben wij, op grond van de kenmerken van de
leerlingen, de volgende aandachtspunten:

Extra aandacht besteden aan het vak taal/lezen
Extra aandacht besteden aan gedragsregulering (sociaal-emotionele ontwikkeling)
Extra aandacht besteden aan burgerschap

2.4 Sterkte-zwakteanalyse
In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en extern) en
bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We willen daarmee
nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen.

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

* Goede balans tussen resultaatgerichte school met
goede opbrengsten en aandacht voor de sociale
ontwikkeling

* De rol van de leerlingen in hun eigen leerproces is nog
beperkt

* Kwaliteit taalleesonderwijs * Er is nog geen doorgaande lijn binnen de school in het
bevorderen van de samenwerking van leerlingen

* Sterke zorgstructuur, we werken handelingsgericht * Er is minder aandacht voor de creatieve ontwikkeling (in
denken en doen)

* Team dat zich optimaal inzet, professionele cultuur * Beperkt aanbod gezamenlijke vieringen

* Duidelijk gedragsprotocol 

* Goed onderhouden, opgeruimd, schoolgebouw  

KANSEN BEDREIGINGEN

* Door pensionering van teamleden werken aan goede
leeftijdsopbouw van het team  

* Door pensionering van teamleden met veel kennis en
ervaring verlies van kwaliteit. 

* borging en vergroting van kwaliteit door teamleren * toenemende gedragsproblematiek

* cooperatieve werkvormen schoolbreed invoeren * nieuwe wijk heeft voornamelijk starters, oude wijk
vergrijst licht; afnemend leerlingenaantal

 * ouders betrekken bij de (sociale) ontwikkeling van hun
kind

2.5 Landelijke ontwikkelingen
1. Veel aandacht voor opbrengstgericht werken
2. Veel aandacht voor handelingsgericht werken (differentiatiemodel)
3. Een sterk toenemende aandacht voor de sociale ontwikkeling van leerlingen
4. Aandacht voor 21st century skills: accent op vaardigheden (brede ontwikkeling)
5. Invoer passend onderwijs
6. De rol van de leraar komt steeds centraler te staan
7. Scholing en benutting van de professionele ruimte door de leraren
8. Ontwikkelingen met betrekking tot excellente scholen
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9. Ontwikkelingen ten aanzien van de verantwoording van kengetallen (Venster PO, Scholen op de kaart)
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3 Onderwijskundig beleid

3.1 De missie van de school
Missie-kern
Wij vinden het belangrijk dat een kind zich veilig voelt, met respect en aandacht wordt benaderd en zo ook anderen
behandelt. De Schakel moet een plek zijn van rust en veiligheid. We streven ernaar dat kinderen zich optimaal kunnen
ontwikkelen op cognitief, emotioneel en sociaal gebied, waarbij zij een zelfstandige en zelfverantwoordelijke houding
ontwikkelen. Plezier in leren, creatief denken en doen wordt op school gestimuleerd. Ouders zien wij als een onmisbare
schakel en belangrijke partner.

Deze missie is onze opdracht.

Motto en kernwaarden
Ons motto is:  
                                        ‘Onderwijs op maat 
                                        in een veilig klimaat
                                geeft optimaal leerresultaat.’

Onze kernwaarden zijn:
Op onze school heerst een professionele cultuur
Op onze school hebben we oog voor het individuele kind
Op onze school hebben we oog voor de ouders/verzorgers (ouders als partners)
Op onze school hebben we oog voor rust, reinheid en regelmaat

.
Missiebeleid
Beleid om de missie levend te houden:

Missie, motto en kernwaarden komen 1 x per jaar aan bod in een personeelsvergadering
Missie en visie zijn opgenomen in de schoolgids
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3.2 De visies van de school
Wij hebben op De Schakel de volgende visie op onderwijs:
Wij willen kwalitatief goed onderwijs bieden. Het geven van goed onderwijs bestaat voor ons uit het verzorgen van
leeromgevingen waarin leerlingen worden uitgedaagd om kennis, vaardigheden en waarden op te doen. Daarbij is er
aandacht voor verschillen die er zijn tussen kinderen. We hebben hoge verwachtingen van de mogelijkheden van de
leerlingen.
Deze visie is de basis van ons onderwijs.

Visie op lesgeven
Het lesgeven is de kern van ons werk. Onze school wil een leefgemeenschap zijn waar kinderen niet alleen iets leren,
maar zich ook kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Ieder kind heeft
recht op een optimale ontplooiing. Voor zover die van ons afhangt willen we daar met veel inzet aan werken. Een
voorwaarde hiertoe is naar onze mening een prettige werksfeer met goede onderlinge contacten tussen alle
betrokkenen, zodat de kinderen zich veilig kunnen voelen. Van belang is: oog hebben voor het individu, een open
houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties
zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid,  reflecterend vermogen en samenwerking.  

Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

onderwijs op maat geven: differentiëren
gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
een kwaliteitsvolle directe instructie verzorgen
kinderen zelfstandig (samen) laten werken

Visie op leren
Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren
te verwerven. De leraren geven instructie. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk.
Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de
instructietafel. 

PCBS De Schakel
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3.3 Aspecten van opvoeden: Levensbeschouwelijke identiteit
Visie op identiteit

Onze school is een christelijke basisschool. Wij zijn een protestants christelijke basisschool. We worden geïnspireerd
door het evangelie van God en de Bijbel. Vanuit deze inspiratie willen wij samen leven met elkaar, met onze leerlingen
en met de ouders/verzorgers. 

Het gaat op onze school dus niet alleen om de leerstof, het gaat ook het leren leven met God en met onze naasten.
Iedereen die zich thuisvoelt bij deze manier van leven en werken is welkom op onze school.

De aandacht voor godsdienstige vorming is verweven in het onderwijs. We besteden in de groepen 7 en 8 aandacht
aan geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie tussen godsdienstige vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling
(o.a. omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden) en actief burgerschap. 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. 

Onze ambities zijn:

1. Vanuit onze christelijke identiteit geven we ruim aandacht aan christelijke feesten.
2. Wij besteden expliciet aandacht aan geestelijke stromingen  
3. Wij besteden gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (waarbij het accent ligt op omgaan met

jezelf, de ander en de omgeving).
4. Wij laten leerlingen bewust kennismaken met de verschillen in de samenleving
5. Wij besteden gericht aandacht aan actief burgerschap.
6. Wij gebruiken de digibordmethode Geloof in de buurt

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Quick scan 2013 - Levensbeschouwelijke identiteit 3,69

3.4 Aspecten van opvoeden: Sociaal-emotionele ontwikkeling
Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school
besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. 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). De ontwikkeling
van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groepbespreking besproken (leerkracht en IB’er). In deze
gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken. Onze ambities
zijn:

1. Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling 
2. Onze school beschikt over een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling; de Kanjertraining en Jij en Ik club
3. Onze school beschikt over een LVS voor sociaal-emotionele ontwikkeling; Zien!
4. Onze school werkt met een groepsplan voor gedrag
5. We stellen regelmatig een sociogram op
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Verbeterpunt Prioriteit

Het invoeren van het werken met een groepsplan gedrag hoog

Het jaarlijks opstellen van een sociogram hoog

3.5 Aspecten van opvoeden: Actief burgerschap en sociale cohesie
Wij zien het als een taak van de school kinderen op te voeden tot evenwichtige, fatsoenlijke, democratische,
participerende, coöperatieve en algemeen ontwikkelde burgers van de Nederlandse samenleving. Zij moeten goed met
anderen om kunnen gaan en deel kunnen nemen aan de samenleving.

Wij besteden aandacht aan sociale vaardigheden bij de leerlingen, de basiswaarden en aan beleefdheid en
omgangsregels in de omgang met elkaar.

Vanuit deze visie hebben we de volgende doelen en activiteiten opgesteld:

Onze ambities (doelen) zijn:

1. We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden en
normen) omgaan met de medemens. 

2. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen. Ze
leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden 

3. We voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken willen zijn op de samenleving en die
gericht zijn op samenwerking. Ze leren organisatorische vaardigheden aan en leren verantwoordelijkheid te nemen voor
anderen.

4. We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van en respect voor andere opvattingen en
overtuigingen (religies). Leerlingen kunnen in de school oefenen in het leren samenleven met elkaar.

5. We richten ons op algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee voor het leven.

  We besteden in alle groepen expliciet aandacht aan:

� Zelfbeeld 

� Kunnen samenwerken 

� Zelfstandigheid 

� Zelfredzaamheid 

� Omgang met de leerlingen 

� Omgang met de leraar 

� Bevorderen van sociale competenties 
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3.6 De kernvakken: Leerstofaanbod
Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. De methodes worden bij de
hoofdvakken integraal gebruikt door de leerkrachten en daar waar nodig aangevuld met extra stof. Voor de toetsing van
de leerstof maken we gebruik van methode-onafhankelijke (Cito) en methodegebonden toetsen. Ten aanzien van
leerstofaanbod hebben we de volgende ambities vastgesteld

1. Onze methodes voldoen aan de kerndoelen 
2. Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn 
3. Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen
4. Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling
5. De school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap
6. Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT
7. Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs

PCBS De Schakel
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Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 3,29

Verbeterpunt Prioriteit

De school informeert de ouders over visie, doelen en aanbod m.b.t. burgerschap en zorgt
(aantoonbaar) voor borging van de kwaliteit.

gemiddeld

De school heeft een aanbod gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale
integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de
diversiteit van de samenleving.

gemiddeld

De school heeft zicht op de kerndoelen Nederlandse taal en rekenen en wiskunde. gemiddeld

3.7 Vakken, methodes en toetsinstrumenten

Vak Methodes Toetsinstrumenten Vervangen

Taal Schatkist Kinderklanken Cito-toetsen Taal voor
kleuters (1-2)

 

 Veilig Leren Lezen Methodegebonden
toets gr. 3

 

 Taal in beeld Methodegebonden
toetsen (gr 3 t/m 8) 
Cito-toetsen DMT groep
3 /tm 8

   Cito-eindtoets  

Technisch lezen Map CPS beginnende geletterdheid, fonemisch
bewustzijn en kinderklanken (gr. 1/2) 
Veilig leren lezen (gr 3) 
Leeslijn (gr. 4/5/6) en Estafette (gr. 6/7/8)

Cito-DMT 
Cito beginnende
geletterdheid 
Avi toets

  

x

  Protocol
Leesproblemen -
Dyslexie

 

Begrijpend lezen Veilig leren lezen (gr 3) 
Nieuwsbegrip (vanaf gr 4)

Methode gebonden
toetsen 
Cito-toetsen Begrijpend
lezen

 

 Studerend lezen  Blits (gr 6/ 7/ 8) Methodegebonden
toetsen 
Cito-toetsen 
Studievaardigheden

 

   Cito-eindtoets  

Spelling Spelling in beeld Cito-toetsen Spelling  

   Cito-eindtoets  

PCBS De Schakel
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Schrijven Pennenstreken   

Rekenen Alles telt (gr 1 t/m 8) Methode gebonden
toetsen 
Cito-toetsen Rekenen
en Wiskunde

x 

 Map CPS beginnende gecijferdheid (gr 1/2) Cito-toetsen Rekenen
voor kleuters (1-2)

 

   Cito-eindtoets  

Geschiedenis Bij de tijd Methodegebonden
toetsen

 x

Aardrijkskunde Hier en daar Methodegebonden
toetsen

Natuur- en techniek
onderwijs

Naut Methodegebonden
toetsen

 

   Cito- eindtoets  

 Engels  Groove me  Methodegebonden
toetsen

 

Godsdienstige vorming en
geestelijke stromingen 

Kind op Maandag en Geloof in de buurt Methodegebonden
toetsen

 

Verkeer Wijzer door het verkeer Methodegebonden
toetsen

 

Tekenen Moet je doen   

Handvaardigheid Moet je doen   

Muziek Vier muziek met   

Bewegingsonderwijs Basislessen bewegingsonderwijs (gr 1/2) 
Bewegingsonderwijs voor de basisschool (gr 3
t/m 8)

  

Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Kanjertraining, Jij en ik club   

Vak Methodes Toetsinstrumenten Vervangen
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3.8 De kernvakken: Taalleesonderwijs
Het vakgebied Nederlandse taal krijgt, op basis van de leerlingenpopulatie, veel aandacht op De Schakel. We leren de
kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om je
heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je
taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel vlot en vloeiend kunnen lezen omdat ze daardoor de informatie bij de
andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken. 

Ook is er veel aandacht voor het leesonderwijs op De Schakel.

Onze visie op leesonderwijs is:

In het leesonderwijs op De Schakel hebben we hoge verwachtingen van onze leerlingen. We streven ernaar dat alle
leerlingen vloeiend – met begrip – kunnen lezen. Plezier in lezen vinden we hierbij heel belangrijk. 

De peilers van deze visie zijn:

1. Professionele leerkrachten. Om het leesonderwijs op De Schakel goed vorm te geven, wordt de leerkracht centraal
gezet. Het hele team is deskundig op het gebied van leesonderwijs en geeft op professionele wijze vorm aan het
leesonderwijs in zijn/haar klas.

2. Hoge verwachtingen & hoge doelen. De doelen die op De Schakel nagestreefd worden, de leerkrachten en de
leesomgeving. Hoge verwachtingen komen tot uiting in hoge doelen.

3. Betrokkenheid en plezier. De leerlingen van De Schakel zijn betrokken en enthousiaste lezers. Betrokken lezers
hebben plezier in het lezen en lezen uit zichzelf. De betrokkenheid en motivatie moet worden bevorderd tijdens het
leesonderwijs en in de leesomgeving.

4. Effectieve instructie. De leesinstructie op De Schakel voldoet aan de criteria van effectief leesonderwijs zoals die zijn
geformuleerd in de kwaliteitskaarten. De teamleden zijn in staat en willen hun leesinstructie zodanig vormgeven, dat
het voldoet aan de criteria van effectieve instructie. De leesinstructie loopt van groep 1 tot en met groep 8.

5. Samenhang. Binnen het domein lezen vallen verschillende uitingen van lezen. Er is samenhang tussen technisch
lezen, woordenschat en de rol van spelling. Samen geven zij vorm aan de geletterdheid van de leerlingen van De
Schakel.

De afgelopen jaren heeft het team van De Schakel zich geprofessionaliseerd in het taalleesonderwijs. De komende 4
jaar blijven we dat doen! 

Onze ambities zijn: 

1. Onze school beschikt over een leesbeleidsplan
2. De leerkrachten beschikken over goede (actuele) methodes voor taal, begrijpend lezen en technisch lezen in gr 1

t/m 8 
3. De leerkrachten besteden meer tijd aan taal, lees en woordenschatonderwijs dan de gemiddelde school (zie

lessentabel)
4. De school geeft technisch lezen in alle groepen (t/m groep 8) 
5. De school beschikt over de bibliotheek in school
6. De school beschikt over een Protocol Dyslexiebeleid

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Schooldiagnose 2013 - Taalleesonderwijs (Thema-onderzoek) 3,76
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Verbeterpunt Prioriteit

De school beschikt over de bibliotheek in school hoog

3.9 De kernvakken: Rekenen en wiskunde
Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen
en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate taliger is
geworden en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op kale
sommen (om de basisvaardigheden goed in te slijpen). We gebruiken moderne methodes en Cito-toetsen om de
ontwikkeling van de leerlingen te volgen. We werken bij rekenen met groepsplannen. We werken met plusgroepen bij
het rekenonderwijs. De leerlingen in deze groepen krijgen extra uitdaging dmv andere lesstof.

Onze ambities zijn:

1. Wij beschikken over een moderne, eigentijdse methode (groep 1 t/m 8)
2. In groep 1 en 2 wordt er les gegeven aan de hand van leerlijnen en de map beginnende gecijferdheid
3. Het rooster vermeldt de aandacht die besteed wordt aan automatiseren
4. Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-LVS
5. Wij gebruiken de methodegebonden toetsen systematisch
6. De leerkrachten beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne rekendidactiek (ze zijn op

de hoogte van de nieuwste inzichten)
7. De leerkrachten werken bij rekenen en wiskunde met groepsplannen (HGW)

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Schooldiagnose 2013 - Rekenen en Wiskunde (Thema-onderzoek) 3,58

Verbeterpunt Prioriteit

We beschikken over een moderne eigentijds methode (gr 3 t/m 8) hoog

3.10 De kernvakken: Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen onze leerlingen breed
ontwikkelen. Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis,
natuurkunde, biologie, gezond gedrag en verkeer. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe
mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan.
Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke (leef)omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen
oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij en veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed. Onze
ambities zijn:

1. Wij beschikken over een moderne methode voor aardrijkskunde
2. Wij beschikken over een moderne methode voor geschiedenis
3. Wij beschikken over een moderne methode voor natuur en techniek
4. Wij besteden gericht aandacht aan gezond gedrag.
5. Wij besteden gericht aandacht aan verkeersonderwijs
6. De lessentabel verheldert hoeveel tijd er per groep besteed wordt aan de verschillende onderdelen van

wereldoriëntatie
7. Bij wereldoriëntatie zorgen we voor transfer naar de onderdelen van taalleesonderwijs en rekenen en wiskunde
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Verbeterpunt Prioriteit

Aanschaffen van een nieuwe methode geschiedenis gemiddeld

3.11 ICT
ICT neemt in ons onderwijs een steeds belangrijkere plaats in. De maatschappij van nu vraagt van onze leerlingen ICT-
kennis en -vaardigheden, daarom leren we onze leerlingen planmatig om te gaan met ICT-middelen. De leerkrachten
gebruiken ICT in hun lessen en borgen, dat de leerlingen aan de slag (kunnen) gaan met de computer(s), de ICT-
programma’s en de bijbehorende software. Onze ambities zijn:

1. De leerkrachten maken optimaal gebruik van het digitale bord
2. De leerlingen kunnen werken met Internet, Word, PowerPoint en Prezi
3. De leerlingen werken met software bij taal, rekenen en lezen 
4. We beschikken over een Internetprotocol
5. De leerkrachten beschikken over voldoende ICT-kennis en -vaardigheden
6. De school beschikt over technisch en inhoudelijk goede (werkende) hard- en software
7. We werken met de netwerkomgeving: deklas,nu en MOO  (mijn omgeving online)

Verbeterpunt Prioriteit

Oriëntatie op het werken met tablets gemiddeld

De leraren maken optimaal gebruik van het digitale bord gemiddeld

We werken met de netwerkomgeving: deklas,nu en MOO (mijn omgeving online) hoog

3.12 De kernvakken: Kunstzinnige vorming
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en zich oriënteren op kunstzinnige en culturele
aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Onze cultuureducatie draagt bij aan de ontwikkeling van het cultureel
zelfbewustzijn van de leerlingen. Dit zelfbewustzijn speelt een grote rol in hoe kinderen zichzelf, elkaar en de wereld
waarnemen en handelen.

Onze school heeft een cultuurlijn museum. In 8 jaar basisschool leren de leerlingen verschillende musea en hun
bijzondere schatten kennen. Daarnaast ontdekken zij ook wat een museum is.

Naast de museumcultuurlijn maakt de school gebruik van het programma kunstmenu.Dat is een compleet en
samenhangend programma dat voldoet aan de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie en bestaat uit: beeldende kunst,
verteltheater en podiumkunst.De leerlingen bezoeken een dans- of theatervoorstelling, een concert, film of
vertelvoorstelling of krijgen beeldende kunst in de klas. Daarnaast worden er lessen gegeven door de leerkracht. 

De door de gemeente gesubsidieerde muzieklessen, gegeven door medewerkers van de muziekschool, maken deel uit
van het muziekonderwijs.

1. Wij geven teken- en handvaardigheidslessen 
2. Wij geven muzieklessen (inclusief het leren gebruiken van instrumenten)
3. Wij geven lessen kunstzinnige vorming (kunstmenu: KijkKunst)
4. Wij bezoeken structureel musea (cultuurlijn museum)
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5. Wij beschikken over een methode voor het vak Muziek
6. Wij besteden aandacht aan de creatieve ontwikkeling.

Verbeterpunt Prioriteit

Oriëntatie op het aanpassen van het leerstofbod van de creatieve ontwikkeling gemiddeld

3.13 De kernvakken: Bewegingsonderwijs
Op De Schakel hechten we belang aan lichamelijke opvoeding. Bewegingsonderwijs draagt bij aan de gezondheid van
de leerlingen. We stimuleren het bewegen ook tijdens de pauze. Daar betrekken we de omgeving bij; het groene
schoolplein en de skatebaan. Door de samenwerking met Come4sports wordt ook het bewegen na schooltijd
gestimuleerd. Door de kennismaking met verschillende sporten, tijdens de gymles maar ook tijdens schooltoernooien,
worden de leerlingen gestimuleerd zelf een sport te gaan beoefenen.

1. Wij beschikken over een goed gefaciliteerd speellokaal voor de jongste leerlingen
2. Wij besteden voldoende tijd aan lichamelijke opvoeding (zie rooster)
3. Wij beschikken over een vakdocent Lichamelijke opvoeding
4. Wij gebruiken de basislessen Bewegingsonderwijs voor gr 1/2
5. We gebruiken de methode Bewegingsonderwijs voor de basisschool voor gr 3 t/m 8
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3.14 De kernvakken: Engelse taal
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.

1. In groep 7 en 8 besteden we structureel aandacht aan de Engelse taal 
2. We werken met de actuele, digibord methode Groove.me 
3. Begaafde leerlingen worden voorbereid op tweetalig onderwijs door in groep 5 en 6 te starten met individuele

modules Engels.
4. We hebben een uitgebreide collectie Engelse leesboeken

3.15 Het lesgeven: Gebruik leertijd
Op onze school willen we de leertijd effectief besteden omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het
leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we ze voldoende leertijd
geven (te plannen) om zich het leerstofaanbod eigen te maken. In principe trachten we alle leerlingen in acht jaar de
einddoelen basisonderwijs te laten halen. Onze ambities zijn:

1. De leerkrachten zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd) 
2. Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland 
3. De leerkrachten beschikken over een expliciet week- en dagrooster. Het dagrooster is zichtbaar in de klas.
4. De leerkrachten variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 3,40

3.16 Het lesgeven: Pedagogisch handelen
Onze leerkrachten maken het verschil, ze zijn van cruciaal belang. Zij hebben (onder meer) een vormende
(opvoedende) taak: hun leerlingen mede op te voeden tot goede burgers. Daarom vinden we het belangrijk dat
leerlingen goed met zichzelf en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen omgaan. Leerkrachten creëren daartoe een
veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn: relatie,
competentie en autonomie. Wij hechten veel waarde aan een positieve en motiverende leerkracht die ervoor zorgt dat
de leerlingen het werk zelfstandig (samen met anderen) kunnen doen. Daarbij hanteren we duidelijke regels en
ambities:

1. De leerkrachten zorgen voor een ordelijke klas
2. De leerkrachten zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving
3. De leerkrachten gaan positief en belangstellend met de leerlingen om.
4. De leerkrachten zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen
5. De leerkrachten bieden de leerlingen structuur
6. De leerkrachten zorgen voor veiligheid
7. De leerkrachten hanteren de afgesproken regels en afspraken
8. De leerkrachten laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken
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Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Quick scan 2013 - Didactisch Handelen 3,31

3.17 Het lesgeven: Didactisch handelen
Op onze school geven de leerkrachten op een effectieve wijze gestalte aan gedifferentieerd onderwijs (werken met
groepsplannen). We differentiëren bij de instructie (directe instructie) en de verwerking (zowel naar inhoud als naar
tempo). Omdat we veel waarde hechten aan de zelfstandigheid van de leerlingen laten we leerlingen waar mogelijk
samenwerken. Onze ambities zijn:

1. Lessen zijn goed opgebouwd
2. De leerkrachten geven directe instructie 
3. De leerkrachten betrekken de leerlingen actief bij de les
4. De leerkrachten geven ondersteuning en hulp (vaste ronde)
5. De leerkrachten gaan regelmatig na of de uitleg begrepen is.
6. De leerlingen werken zelfstandig samen
7. De leerkrachten zorgen voor stof en tempodifferentiatie
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Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 3,00

Verbeterpunt Prioriteit

De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten. gemiddeld

3.18 Het lesgeven: Actieve en zelfstandige houding van de leerlingen
Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn: zelf
(samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Naast zelfstandigheid vinden we het belangrijk om de
eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. Het is vanzelfsprekend dat autonomie en eigen
verantwoordelijkheid niet betekent dat de leerkrachten de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. leerkrachten
begeleiden de leerprocessen en doen dat “op maat”: leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben, krijgen die ook.

 Onze ambities zijn:

1. De leerkrachten betrekken de leerlingen actief bij de lessen
2. De leerlingen werken met dag(deel)taken
3. De leerkrachten laten de leerlingen, waar mogelijk, samenwerken en elkaar ondersteunen 
4. De leerkrachten leren de leerlingen doelmatig te plannen (huiswerk)

Verbeterpunt Prioriteit

Structureel werken met coöperatieve werkvormen in de groepen gemiddeld

3.19 Het lesgeven: Klassenmanagement
Met klassenmanagement bedoelen we: sturen, plannen, regelen en organiseren. Wij vinden dat onze leraren pas
succesvol kunnen zijn als ze hun instructie en de leeractiviteiten van de leerlingen goed kunnen organiseren. Onze
ambities zijn:

1. De leerkrachten  zorgen voor een effectieve inrichting van hun lokaal
2. De leerkrachten hanteren heldere regels en routines
3. De leerkrachten voorkomen probleemgedrag
4. De leerkrachtenzorgen ervoor dat de les activiteiten goed georganiseerd zijn
5. De leerkrachten zorgen ervoor dat de leerlingen goed meedoen
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3.20 De zorg voor leerlingen: Zorg en begeleiding
We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben
met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. In de eerste plaats moeten
de leraren daarom de leerlingen goed kennen (wat is hun niveau?, wat zijn de kenmerken van de leerlingenpopulatie?).
Daarna moeten de leerlingen goed gevolgd worden: hoe verloopt het ontwikkelproces? Daar waar nodig volgt zorg en
begeleiding. Deze zorg kan gericht zijn op leerlingen die wat minder kunnen, maar ook op leerlingen die wat meer
kunnen. Om het ontwikkelproces te volgen, hanteren we het CITO-LVS. Leerlingen met een E- of D-score, leerlingen
die sterk terugvallen en leerlingen met een A-plus-score komen in aanmerking voor extra zorg. De centrale figuur bij
zorg en begeleiding is de leerkracht. De intern begeleider heeft een coördinerende taak. 

Onze ambities zijn:

1. De leerkrachten kennen de leerlingen
2. De leerkrachten signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben
3. Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind
4. Externe partners worden, indien noodzakelijk, betrokken bij de zorg voor leerlingen
5. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties

en de ontwikkeling van de leerlingen
6. De school voert de zorg planmatig uit 
7. De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 3,67

Beroepshouding - Kwaliteitszorg 3,75

3.21 De zorg voor leerlingen: Afstemming
Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
We werken handelingsgericht (HGW), met groepsplannen. Alle leerkrachten beschikken over een groepsoverzicht met
daarop de kenmerken van hun leerlingen. Op basis daarvan stellen de leerkrachten twee keer per jaar een groepsplan
op. In het groepsplan onderscheiden we 3 groepen: 

niveau 1 (verkorte instructie, verdiept arrangement)

niveau 2 (basisinstructie)

niveau 3 (verlengde instructie, intensief arrangement)

De leerkrachten stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken van de leerlingen in een groep. 

Onze ambities zijn:

1. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus
2. De leerkrachten geven directe instructie
3. De leerlingen werken zelfstandig samen
4. De leerkrachten geven ondersteuning en hulp (vaste ronde)
5. De leerkrachten geven ook instructie aan de meer begaafde leerlingen

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 3,00
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Verbeterpunt Prioriteit

leren onderwijsbehoeften leerlingen te formuleren volgens HGW, doelen te stellen en plan
van aanpak op te stellen.

hoog

3.22 De zorg voor leerlingen: Passend onderwijs
Elk kind heeft recht op goed en passend onderwijs. De meeste kinderen doen het prima op school: ze ontwikkelen zich
naar verwachting en leren zonder problemen. Sommigen hebben meer begeleiding nodig, van specifiek lesmateriaal tot
een aangepaste leeromgeving. Het organiseren van deze ondersteuning, zo snel, licht en dichtbij mogelijk, dat is de
kern van Passend onderwijs. 

Wij hanteren daarbij de uitgangspunten van Handelingsgericht werken ( HGW):

• Doelgericht handelen en evalueren 

• De onderwijs- opvoedbehoeften van leerlingen staan centraal 

• Het gaat om afstemming en wisselwerking 

• De leerkracht doet ertoe 

• Positieve aspecten zijn van groot belang; we benutten positieve aspecten van leerlingen en ouders

• We werken constructief samen met leerlingen en ouders

• De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant  

In ons ondersteuningsprofiel hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en niet kunnen geven. Onze school
heeft een zorgplicht. Dit betekent dat we elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Dat kan op onze school
zelf zijn, maar ook op een andere basisschool of school voor speciaal (basis)onderwijs. Ouders worden vanaf begin tot
eind bij dit proces betrokken.  

Onze ambities zijn:

1. Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel 
2. Onze school biedt basisondersteuning 
3. De school maakt deel uit van een werkeenheid binnen het samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek om extra

ondersteuning te kunnen garanderen 
4. Onze school werkt met ondersteuningsteams 
5. Onze school werkt met groeidocumenten
6. Onze school werkt met toelaatbaarheidsverklaringen
7. Onze school werkt met intakelijsten voor 3,5 jarigen  
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3.23 De opbrengsten: Opbrengstgericht werken
Op onze school werken we opbrengstgericht (doelgericht). Daarbij richten we ons op de gemiddelde vaardigheidsscore
van de Cito-toetsen. Per Cito-toets is een doel (een norm) vastgesteld. Omdat we als school hoge verwachtingen
hebben van leerlingen streven we in ons doel naar 10 % boven de inspectienorm. Het opbrengstgericht werken wordt
ondersteund door het Cito leerlingvolgsysteem. Bij de bespreking van de groep (leerlingen) wordt de uitslag van de
toets (de gehaalde gemiddelde vaardigheidsscore) vergeleken met de norm (de gewenste gemiddelde
vaardigheidsscore). Als de gewenste score structureel onder de gewenste score is, worden er door de IB'er en de
leerkracht interventies afgesproken. Deze interventies kunnen zijn:

1. Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied (roosteren)
2. Instructie wijzigen en verbeteren: consequent directe instructie toepassen
3. Meer automatiseren
4. Methode-aanbod uitbreiden
5. Differentiatie aanpassen

We maken 2 x per schooljaar na de toetsperioden januari (midden) en juni (eind) een trendanalyse van de niet-
methode toetsen op de gebieden: technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat, spelling, rekenen en
studievaardigheden met behulp van ons administratiesysteem Parnassys.

Met het hele team:

• bekijken we de resultaten,

• bekijken we of we de gestelde doelen gehaald hebben,

• bespreken we wat opvalt,

• bevragen elkaar op handelen in de afgelopen periode

• bevragen elkaar op handelen in de komende periode als gevolg van de uitslag

• stellen (en ondersteunen elkaar waar nodig) de doelen voor de komende toetsperiode vast

3.24 De opbrengsten: Opbrengsten
Op De Schakel streven we naar hoge opbrengsten. Dat geldt voor zowel de vakken taal, rekenen en lezen als voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat
ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Onze ambities zijn:

1. We hebben hoge verwachtingen van de leerlingen
2. De leerlingen realiseren aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten op grond van hun kenmerken.
3. De leerlingen realiseren tussentijds de verwachte opbrengsten op grond van hun kenmerken.
4. De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat verwacht mag worden (op grond van hun

kenmerken)
5. Leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden
6. De leerlingen doorlopen de basisschool in acht jaar
7. De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 3,33

Beroepshouding - Opbrengsten 3,52

Verbeterpunt Prioriteit

Oriëntatie op en werken met groepsplan gedrag hoog
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4 Personeelsbeleid

4.1 Integraal Personeelsbeleid
Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. Binnen de
schoolvereniging is een functiebouwwerk aanwezig. Elk personeelslid heeft een functie die is opgenomen in dit
bouwwerk. Bij elke functie horen competenties. Door de instelling van het ontwikkeling en promotiebeleid laten we zien
dat we willen dat alle personeelsleden zich systematisch ontwikkelen op zijn/haar competenties. Personeelsleden zijn
hier zelf voor verantwoordelijk. Promotie is binnen dit beleid een logisch vervolg op ontwikkeling (zie ontwikkeling en
promotiebeleid en functiebouwwerk).

Nieuwe Leerkrachten zijn eerst start bekwaam: iedere startende leerkracht met een afgeronde Pabo-opleiding is
bevoegd en start bekwaam voor een baan voor de klas.

Iedere leraar die voldoet aan objectieve en transparante beoordelingscriteria die zijn behaald door professionalisering
via het persoonlijk ontwikkelingsplan en die in functioneringsgesprekken zijn vastgelegd wordt basisbekwaam.

Zodra de leraar basisbekwaam is, worden in het persoonlijk ontwikkelingsplan door de leraar en de werkgever
afspraken gemaakt om te komen tot 'vakbekwaamheid'

Indien de startende leerkracht na 3 jaar de basisbekwaamheid niet heeft bereikt, kan dat rechtspositionele gevolgen
hebben.

4.2 De schoolleiding
De schoolleiding wordt gevormd door de directeur. De directeur vindt met name het onderwijskundig leiderschap van
belang. Ook richt zij zich op het zorgen voor goede communicatie en het adequaat organiseren van de gang van zaken
op school. De directie wil situationeel leiderschap inzetten; aanpassen aan de situatie en het niveau van de
medewerkers. Daarnaast wil de directie zich constructief transactioneel opstellen: doelen stellen, uitkomsten aangeven,
waardering over resultaten uitspreken, adviseren en/of consulteren, feedback geven, prijzen als dat verdiend is en
ervoor zorgen dat de medewerkers zich richten op de doelen.

1. De schoolleiding communiceert adequaat met het team over de koers van de school  
2. De schoolleiding operationaliseert en implementeert beleid op een zorgvuldige wijze  
3. De schoolleiding ondersteunt de teamleden in voldoende mate  
4. De schoolleiding stimuleert initiatieven van de teamleden  
5. De schoolleiding heeft voldoende delegerend vermogen  
6. De schoolleiding organiseert de dagelijkse gang van zaken op een effectieve wijze  
7. De schoolleiding zorgt voor een plezierig werk- en leerklimaat 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Beroepshouding - De schoolleiding 3,67

4.3 Beroepshouding
Het is voor de kwaliteit van de school van belang dat de werknemers niet alleen beschikken over lesgevende
capaciteiten. Op onze school wordt veel waarde gehecht aan de professionele instelling van de werknemers, aan een
juiste beroepshouding. Daarbij gaat het om de volgende ambities:

1. De leerkrachten handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school
2. De leerkrachten voelen zich medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en elkaar
3. De leerkrachten kunnen en willen met anderen samenwerken
4. De leerkrachten bereiden zich adequaat voor op vergaderingen en bijeenkomsten
5. De leerkrachten voeren genomen besluiten loyaal uit
6. De leerkrachten zijn aanspreekbaar op resultaten en op het nakomen van afspraken
7. De leerkrachten zijn gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen

PCBS De Schakel

Schoolplan 2015-2019 26



Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Beroepshouding - Beroepshouding 3,48

4.4 Professionele cultuur
De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die gekenmerkt
wordt door een professionele schoolcultuur. Daarom worden er jaarlijks studiedagen voor het gehele team
ingeroosterd. Speerpunt is de ontwikkeling van de leerkrachten tot nog betere leerkrachten. Daartoe leggen de directie
en de IB'ers klassenbezoeken af en worden er nagesprekken gevoerd. De directie heeft de intentie om beleid te
formuleren met betrekking tot collegiale consultatie en leren met en van elkaar in professionele leergemeenschappen.
De schoolleider is geregistreerd schoolleider.

4.5 Beleid met betrekking tot stagiaires
Voor de aanwas van nieuwe leerkrachten vinden wij het belangrijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
aankomende leerkrachten, daarom bieden wij stagiaires van de Pabo’s (leerkrachten) en ROC's (onderwijsassistent) de
gelegenheid om ervaring op te doen. Jaarlijks wordt binnen het team geïnventariseerd welke leerkracht een stagiaire of
LIO'er in de klas wil begeleiden. Het aantal plaatsingsmogelijkheden wordt doorgegeven aan de pabo’s. Mogelijke
stagiaires worden uitgenodigd voor een gesprek met een lid van de directie en de betreffende leerkracht. Als na het
gesprek alle partijen positief zijn, worden nadere afspraken gemaakt. Voor de beoordeling van stagiaires maken wij o.a.
gebruik van de beoordelingsinstrumenten van de opleidingsschool.
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4.6 Introductie en begeleiding
Binnen de scholen die vallen onder de PCBO Rijnsburg treden met regelmaat nieuwe leerkrachten in dienst, beginnend
of ervaren.

Belangrijk is dat leerkrachten binnen de groep en in contacten met collega’s en ouders van meet af aan volwaardig en
professioneel functioneren.

Hierbij is een voorwaarde, die zelfs in de cao benoemd wordt, dat vanaf het begin coaching wordt ingezet.   Bij de
PCBO Rijnsburg is intensieve begeleiding voor beginnende leerkrachten een vanzelfsprekendheid.  

Ook nieuwe ervaren leerkrachten krijgen een contactpersoon aangewezen voor een   begeleidingstraject “op maat” . Bij
de PCBO Rijnsburg onderscheiden we drie groepen startende leerkrachten te weten: 

1. Leerkrachten die rechtstreeks van de Pabo komen.  
2. Leerkrachten die eerst op een andere school hebben gewerkt en als ervaren leerkracht op een nieuwe school

komen te werken.  
3. Leerkrachten die binnen de school van groep veranderen.  

De begeleidingsactiviteiten voor alle nieuwe leerkrachten worden zo veel mogelijk vooraf in een plan vastgelegd. De
uitvoering en de voortgangsresultaten worden periodiek geëvalueerd, zie beleidsplan startende leerkrachten

4.7 Taakbeleid
Met betrekking tot het taakbeleid heeft onze school vooralsnog gekozen voor het basismodel.  In het kader van de
nieuwe CAO is de voormalige jaartaak omgezet naar een 40-urige werkweek en wij hebben op basis daarvan een
werktijdenregeling vastgesteld (8 uren per dag). Voorafgaand aan het schooljaar, voor de zomervakantie, worden per
werknemer de uren zo concreet mogelijk vastgelegd in een persoonlijk jaarrooster.

4.8 Klassenbezoek
De directie en de IB'er leggen jaarlijks bij ieder teamlid klassenbezoeken af. Bij het klassenbezoek worden kijkwijzers
gebruikt. Daarnaast wordt bekeken of de leraar op een correcte wijze uitvoering geeft aan de gemaakte afspraken en/of
persoonlijke ontwikkelplannen. Na afloop van het klassenbezoek volgt  een reflectief gesprek. 

4.9 Persoonlijke ontwikkelplannen
Iedere werknemer stelt jaarlijks een POP op.  Hierin worden afspraken vastgelegd tussen de individuele medewerker
en de leidinggevende over de ontwikkeling/scholing/professionalisering van de medewerker. De voortgang van het POP
komt aan de orde bij het voortgangsgesprek.  

Het uitgangspunt is, dat alle medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen professionalisering. Jaarlijks worden
er afspraken gemaakt met de directie over de professionalisering en deze worden vastgelegd in het POP. 

4.10 Het bekwaamheidsdossier
Alle werknemers beschikken over een zogenaamd bekwaamheidsdossier. De directie zorgt ervoor dat het
bekwaamheidsdossier een levend document is door er veelvuldig mee te laten werken, door het te gebruiken bij het
personeelsbeleid. In dit dossier bevinden zich:

Afschriften van diploma’s en certificaten
De persoonlijke ontwikkelplannen
De gespreksverslagen 
Verslagen van feedbackgesprekken n.a.v. het klassenbezoeken
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4.11 Functioneringsgesprekken
De gesprekkencyclus van het onderwijzend personeel bestaat uit 3 gesprekken:

1. Planningsgesprek aan het begin van het schooljaar;

2. Voortgangsgesprek in het midden van het schooljaar;

3. Resultaatgesprek. einde van het schooljaar of gekoppeld aan het planningsgesprek van het nieuwe jaar.

Op basis van het ontwikkelde POP wordt omgezien naar verbeterdoelen in relatie tot de schoolverbeterdoelen. Aan de
orde komen verder: werkdruk, loopbaanwensen, scholing, taakbeleid, en mobiliteit. Tijdens de
functioneringsgesprekken wordt tevens de inzet van de uren duurzame inzetbaarheid besproken en/of geëvalueerd. Het
verslag van het functioneringsgesprek wordt opgenomen in het personeels- en bekwaamheidsdossier. In het
functioneringsgesprek wordt door de medewerker verantwoording afgelegd over zijn ontwikkeling

 Aan de gesprekkencyclus worden geen rechtstreekse rechtspositionele gevolgen verbonden. Dit kan wel gebeuren na
het beoordelingsgesprek. Iedere medewerker heeft tenminste 1x in de 3 jaar een beoordelingsgesprek met de
directeur. 

4.12 Deskundigheidsbevordering - Professionalisering
In het kader van de professionalisering beschikt iedere medewerker over 2 klokuren per week (naar rato van de
werktijdfactor). Daarnaast is er voor iedere medewerker een budget beschikbaar in het kader van de duurzame
inzetbaarheid (van 40 uren, naar rato). Scholing komt aan de orde bij de popgesprekken. Medewerkers kunnen voor
(persoonlijke) scholing opteren (bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de
schoolverbeterdoelen of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en faciliteert de directie
teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen)
van de school. Iedereen is daarbij aanwezig. De scholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder het kopje
deskundigheidsbevordering.

4.13 Teambuilding
Op onze school organiseren we diverse typen vergaderingen (zie hoofdstuk Organisatie en beleid) waarin we met
elkaar overleggen over thema’s die inhoudelijk en/of organisatorisch van belang zijn voor de school en de leerkrachten. 

De eenheid in het team wordt ook versterkt door de gezamenlijke momenten van nascholing. Ieder jaar volgt het team,
naast de individuele scholing, samen een aantal cursussen. 

We onderscheiden in het kader van teambuilding ook de meer informele communicatiemomenten. Dat varieert van een
teamlunch voor de start van het schooljaar tot dagelijks lunchen, een gezellig samenzijn met de kerst, een uitje met
leden van de OR en MR en een afsluiting aan het eind van het schooljaar. 
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4.14 Verzuimbeleid
Een zieke werknemer meldt zich ziek bij de directeur. Deze regelt de vervanging. De werknemer meldt zich ook beter
bij de directeur. Bij langduriger verzuim wordt de werknemer opgeroepen bij de Arbo-arts. Bij kort veelvuldig verzuim
wordt een verzuimgesprek gehouden door de directeur. Bij vermoeden van oneigenlijk verzuim wordt de Arbo-arts
ingeschakeld.

Langdurig verzuim wordt afgehandeld conform de Wet Poortwachter. De re-integratie voor wat betreft het functioneren
op school valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur. Bij ziekte wordt, naast de informele contacten door de
collegae, formeel door de directeur contact onderhouden met de betrokkene. Indien de zieke werknemer daar prijs op
stelt worden er huisbezoeken afgelegd. 

4.15 Mobiliteitsbeleid
Op De Schakel is het regel dat een leerkracht eens in de 4 jaar van groep wisselt, zie mobiliteitsbeleid De Schakel.

Binnen de schoolvereniging bestaat ook de mogelijkheid tot mobiliteit. Vacatures worden eerst aangeboden binnen de
schoolvereniging. Wanneer er geen belangstelling is van eigen werknemers, wordt er buiten de schoolvereniging
gezocht.
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5 Organisatie en beleid

5.1 Organisatiestructuur
Onze school is een van de zes scholen van de vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs; PCBO Rijnsburg.

 De directeur geeft, onder eindverantwoordelijkheid van de directeur bestuurder van de vereniging, leiding aan de
school. De directie is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. De
directie wordt bijgestaan door twee IB'ers.

De school heeft de beschikking over een ouderraad en een MR. Op verenigingsniveau is er een GMR.

Het MT wordt gevormd door de directies van de zes scholen en de directeur bestuurder.

5.2 Schoolklimaat
Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers.
Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. Onze school is een
school die open staat voor ouders. We proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de dagelijkse gang
van zaken. Onze ambities zijn:

1. De school ziet er verzorgd uit
2. De school is een veilige school
3. Leerkrachten (onderling) en leerlingen (onderling) gaan respectvol met elkaar om
4. Ouders ontvangen elke 2 weken een nieuwsbrief
5. Ouders participeren bij diverse activiteiten
6. De school staat altijd open, de leerkrachten en directie zijn bereikbaar

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 3,21

Beroepshouding - Schoolklimaat 3,64

Verbeterpunt Prioriteit

De school registreert incidenten conform gemaakte afspraken en zorgt jaarlijks voor analyse
van de gegevens (gekoppeld aan conclusies en interventies).

hoog

De school kan aantonen dat ze actief incidenten en ongevallen voorkomt. hoog

De school heeft in de schoolgids opgenomen hoe incidenten en ongevallen worden
afgehandeld.

hoog

5.3 Sociale en fysieke veiligheid
De school waarborgt de sociale veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers). Daartoe is allereerst vastgesteld
welke (ernstige) incidenten de school onderscheidt, zie gedragsprotocol De Schakel

De school beschikt over een registratiesysteem: de leraar registreert incidenten (met behulp van een format). Een
incident wordt geregistreerd als de leraar inschat dat het werkelijk een incident is, of na een officiële klacht. De IB'ers
analyseren jaarlijks de gegevens die aangeleverd worden door de leraren en stellen, in overleg met de directie, op
basis daarvan verbeterpunten vast.

De school probeert incidenten te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels (w.o. pleinregels; de regels zijn m.n.
gedragsregels: hoe ga je met elkaar om?). Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd. Structureel wordt er aan
een groep een kanjertraining gegeven. De school beschikt daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling. De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend)
gedrag.
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Incidenten worden in eerste instantie afgehandeld door de leerkracht. Als zaken niet opgelost kunnen worden, wordt de
directeur betrokken bij de afhandeling. Ook ouders worden betrokken bij de aanpak van incidenten (zie gedragsprotocol
De Schakel). Tevens wordt in voorkomende gevallen de wijkagent betrokken. Op school is elke 2 weken een
maatschappelijk werker aanwezig. Om de week is er op dinsdag een medewerker van het Jeugd en Gezinsteam op
school. Elke ouder is  welkom om vragen over opvoeden en opgroeien te stellen.  

De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids) en een (interne en externe) vertrouwenspersoon. De
school beschikt over 5 BHV'ers.

Verbeterpunt Prioriteit

Zie verbeterpunten schoolklimaat hoog

5.4 ARBO-beleid
Onze school heeft met Tredin een Arbo-contract afgesloten. Het beleid is erop gericht om uitval van leerkrachten te
voorkomen. Bij langdurige uitval stelt de arbeidsdeskundige – eventueel in overleg met de bedrijfsarts – een
probleemanalyse op. De directeur en de zieke leerkracht stellen vervolgens een plan van aanpak op. Tevens bestaat
de mogelijkheid voor overleg met de bedrijfsarts. Wij hechten veel belang aan een gezond leef- en werkklimaat in en
rondom de school.

We beschikken over een registratieformulier voor het melden van een ongeval en de oorzaak daarvan. Op die manier
kunnen we tekortkomingen aan het gebouw en/of materialen in kaart brengen en acties plannen. De speeltoestellen en
het speellokaal worden jaarlijks gecontroleerd.

 De brandweer heeft een gebruiksvergunning afgegeven en (daarmee) via de vergunning de school brandveilig
verklaard. Op de school is een ontruimingsplan  aanwezig.

5.5 Interne communicatie
Op onze school vinden we de interne communicatie van groot belang. Het gaat erom 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.
Onze ambities zijn:

1. We werken met verschillende vormen van overleg:
teamvergadering: plenair, alle teamleden zijn aanwezig
bouwvergadering: alleen deelname op de werkdag
zorgvergadering: wekelijks Ib-ers en directie
werkgroepen; voorbereiding activiteiten
werkgroepen: borging vakgebieden

2. Het MT (managementsteam schoolvereniging) vergadert 2 x per maand
3. De OR vergadert 7 x per jaar
4. De MR vergadert 4 x per jaar
5. Wij gebruiken effectieve middelen voor de communicatie: postvakken,  en via e-mail (weekrooster en

mededelingen)

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. Wij geven elkaar respectvolle feedback en accepteren ook feedback van anderen

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Quick scan 2013 - Interne communicatie 3,59
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5.6 Externe contacten
Onze school staat midden in de gemeenschap. Wij streven naar samenwerking met instanties in de wijk. 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. 

In het kader van de zorg onderhouden wij contacten met:

De leerplichtambtenaar
De wijkagent
Jeugd en gezinsteam waaronder maatschappelijk werk
Schoolarts
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5.7 Contacten met ouders
Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de
algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige
gesprekspartners. Voor de leraren zijn 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. Onze
ambities zijn:

1. Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten
2. Leerkrachten stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders
3. Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken
4. Ouders worden betrokken bij (extra) zorg
5. Ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs
6. Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind
7. Leerkrachten stimuleren ouders tot onderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie

Verbeterpunt Prioriteit

We laten ons door ouders structureel in alle groepen informeren over hun kind gemiddeld

5.8 Overgang PO-VO
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. Onze ambities zijn:

1. Wij hebben een procedure voor de advisering vastgesteld.
2. Wij overleggen systematisch met de mentoren van de VO-scholen waaraan we leerlingen leveren (povo overleg)
3. Wij hebben zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt
4. Wij beschikken over een aanbod om de leerlingen optimaal op het VO voor te bereiden
5. Wij controleren of onze adviezen effectief zijn
6. De gegevens van leerlingen worden via een dossier dat door ouders gezien en ondertekend wordt gedeeld met het

VO (onderwijs transparant)

5.9 Voor- en vroegschoolse educatie
Onze school heeft contacten met twee peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in de buurt van onze school. Onze
school maakt gebruik van de onderwijsmethode Kinderklanken die aansluit op de methode Peuterpraat die op de
peuterspeelzalen gebruikt wordt. We onderhouden een goede relatie met de peuterspeelzalen (voorscholen) en er is in
veel gevallen van plaatsing op de basisschool sprake van een warme overdracht. Onze ambities voor wat betreft de
relatie voorschool/vroegschool zijn:  

1. Het educatief handelen is op elkaar afgestemd (hoe)  
2. De zorg en begeleiding is op elkaar afgestemd  
3. De kwaliteitszorg richt zich (ook) op VVE  
4. Er is in alle gevallen sprake van een warme overdracht  
5. De opbrengsten zijn van voldoende niveau 

5.10 Voor-, tussen- en naschoolse opvang (buitenschoolse opvang)
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Kindercentrum De Speelbrug verzorgt de voorschoolse, de tussenschoolse en de naschoolse opvang op De Schakel.
De tussen schoolse opvang vindt plaats op onze school zelf. De voor- en naschoolse opvang vindt plaats op een nabij
gelegen school: De Wegwijzer. De Speelbrug verzorgt voor onze hele vereniging de buitenschoolse opvang. Het
vervoer van de kinderen van en naar de opvang wordt ook door De Speelbrug geregeld.
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6 Financieel beleid

6.1 Lumpsum financiering, ondersteuning en gesprekken
De afspraken met betrekking tot de financiën van onze school zijn vastgesteld in het Financieel Beleidsplan van PCBO
Rijnsburg(zie bijlage). De directeur bestuurder(c.q. het bestuur= raad van toezicht) 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
PCBO Rijnsburg en het schoolplan van de school te realiseren.

Alle lumpsumgelden worden bovenschools beheerd, evenals de gelden die voortkomen uit de bestemmingsboxen. De
directeur bestuurder zorgt, in samenspraak met de directeuren, voor een deugdelijke verdeling van de gelden over de
scholen. Daartoe heeft het bestuur een allocatiemodel ontwikkeld (zie bijlage) met daarin ook de uitgangspunten van
haar beleid. De financiële ondersteuning wordt verzorgd door het stafbureau en de financiële dienstverlener.

Per kwartaal bespreken de directeur bestuurder en de directeur van de school de financiële positie van de school via de
managementrapportage. Op dat moment wordt ook verslag gedaan aan de directeur met betrekking tot de uitgaven
voor personeel en ziekteverzuim. 

6.2 Interne geldstromen
De school wordt ondersteund door het administratiekantoor voor wat betreft de financiële stromen in de vereniging. De
salarisverwerking gebeurt ook bovenschools en wordt maandelijks in de boekhouding verwerkt t.l.v. de betreffende
scholen. Tevens worden de rekeningen, ingediend door de directie, vanuit het boekhoudprogramma betaald.

Specifieke budgetten zoals ouderbijdrage, schoolreisgelden e.d. worden beheerd door de directie of de ouderraad. Hier
wordt jaarlijks een overzicht van gemaakt welke dan verwerkt moet worden in de boekhouding, in het kader van de
jaarlijkse verslaggeving naar het ministerie.

Zending: wekelijks nemen de kinderen zendingsgeld mee. In de MR worden de bestemming bepaald. Jaarlijks wordt er,
via de nieuwsbrief, verantwoording afgelegd aan de ouders.

De ouderraad vraagt van de ouders van de school een vrijwillige bijdrage. Het bedrag voor een kind is € 31 per jaar.
Bij twee kinderen is dat 55,50 en bij drie kinderen 80,50 Van de inkomsten worden door de ouderraad diverse
activiteiten georganiseerd (zie de schoolgids).

6.3 Externe geldstromen
De bekostiging van de school kent verschillende geldstromen.

• Vanuit het ministerie komen er vergoedingen binnen voor personele bekostiging, materiële instandhouding,
prestatiebox en personeel- en arbeidsmarktbeleid. Deze inkomsten worden berekend a.d.h.v. de telgegevens die bij het
DUO bekend zijn. Deze tellingen worden vanaf schooljaar 2010-2011 via BRON verkregen. Een correcte leerling
administratie is bij deze dus zeer belangrijk.

• Vanuit het Samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek is er een subsidie in het kader van Passend Onderwijs,
dit is een vast bedrag per leerling.
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6.4 Begrotingen
Begroting

Aan de hand van de te verwachte inkomsten wordt er een begroting op kalenderjaar gemaakt op verenigingsniveau.
Deze begroting is een 0-begroting waarna de overgebleven inkomsten naar rato leerlingen aan de verschillende
scholen wordt toegekend. Hier opvolgend maakt elke school een eigen begroting.

De kosten op verenigingsniveau zijn o.a. de personele lasten staf, leerkrachten 0-groepen, verlof oudere werknemers,
groot onderhoud gebouwen en bovenschoolse lasten waaronder de Arbodienst, salariskantoor e.d..

De controle op de bestedingen gebeurt aan de hand van rapportages die momenteel 3-maandelijks worden gemaakt.
Uit deze rapportages blijkt dan meteen de uitputting van de te bestede gelden. Deze worden eventueel ook besproken
in het overleg van de directie met de algemeen directeur.

Jaarlijks wordt er een meerjaren bestuursformatieplan gemaakt waaruit blijkt hoeveel formatie een school kan inzetten.

De directeur  stelt jaarlijks in het voorjaar in overleg met de medewerker van het stafbureau een personeelsformatieplan
op.  Het personeelsformatieplan wordt besproken met de MR. 

Verantwoording

Voor 1 juli moet er verantwoording worden afgelegd van alle geldelijke zaken binnen de vereniging aan het ministerie.
Dit gebeurt door middel van een jaarrekening die goedgekeurd moet zijn door de accountant. Deze controle vindt in het
voorjaar altijd plaats op het administratiekantoor.  
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7 Zorg voor kwaliteit

7.1 Kwaliteitszorg algemeen
Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na (zie de ambities bij de verschillende
beleidsterreinen) en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de ambities systematisch en cyclisch
(zie evaluatieplan) en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Van belang is ook dat onze
kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar dat onze medewerkers competenties
ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor borgen we dat de
schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. Onze ambities zijn:

1. Wij hebben inzicht in de kernmerken van onze leerlingenpopulatie
2. Wij beschikken over ambities bij diverse beleidsterreinen (zie dit schoolplan)
3. Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende ambities (zie dit schoolplan)

minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden
4. Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leerkrachten
5. Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en jaarverslag)
6. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn
7. Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen)
8. Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders)
9. Wij waarborgen de sociale veiligheid van medewerkers en leerlingen

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 3,20

Verbeterpunt Prioriteit

De onderwijsbehoeften zijn door de leraren geformuleerd op kind- en groepsniveau
(groepsoverzicht) en voorzien van een analyse, conclusies en interventies.

gemiddeld

De onderwijsbehoeften zijn door de directie geformuleerd op groeps- en schoolniveau en
voorzien van een analyse, conclusies en interventies.

hoog

De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie. gemiddeld

7.2 Meervoudige publieke verantwoording
De ouders ontvangen elke twee weken een nieuwsbrief en tevens geven we relevante informatie via de website van de
school. Ook de schoolgids is een belangrijk medium om ouders op de hoogte stellen van zaken die van belang zijn.
Vanzelfsprekend informeren we de MR. 

Daarnaast wordt er binnen de schoolvereniging gewerkt met  kwartaalrapportages (managementrapportage). Centraal
in onze rapportages staan de opbrengsten van de school (in de meest brede zin):

Eindopbrengsten
Tussenopbrengsten
Sociale opbrengsten
Financiën 
Realisatie verbeterdoelen

In het kader van “verantwoording afleggen” maken we sinds 2013 gebruik van het Schoolvenster Scholen op de kaart
(een product van Vensters voor Verantwoording). 

PCBS De Schakel

Schoolplan 2015-2019 38



7.3 Wet- en regelgeving
Onze school heeft kennis genomen van de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor wat betreft wet- en
regelgeving. Wij houden ons aan de volgende eisen:

1. De schoolgids leveren wij tijdig aan bij de inspectie
2. De schoolgids voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
3. Het schoolplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie
4. Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
5. Het zorgplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie (via het samenwerkingsverband)
6. Het zorgplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
7. Wij programmeren voldoende onderwijstijd
8. Wij programmeren niet meer dan (maximaal) 7 x een onvolledige schoolweek voor de leerlingen van groep 3 t/m 8

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 3,00

7.4 Quick Scan - Zelfevaluatie
Bij het ontwikkelen van dit schoolplan is een zelfevaluatie afgenomen, zie bijlage. De verbeterpunten zijn opgenomen in
dit schoolplan en verdeeld over de jaren 2015-2019
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Bijlagen

1. Zelfevaluatie 2015

7.5 Vragenlijst Leraren
De vragenlijst voor leerkrachten zal in het schooljaar 2015-2016 weer afgenomen worden. De opgenomen vragenlijst is
afgenomen in april 2014. 
Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Beroepshouding - Beroepshouding 3,48

Beroepshouding - De schoolleiding 3,67

Beroepshouding - Integraal Personeelsbeleid 3,52

Beroepshouding - Kwaliteitszorg 3,75

Beroepshouding - Tijd 3,70

Beroepshouding - Opbrengsten 3,52

Beroepshouding - Schoolklimaat 3,64

7.6 Vragenlijst Leerlingen
De vragenlijst voor leerlingen is afgenomen in april 2014 in de groepen 5 t/m 8. Over het algemeen zijn de leerlingen
tevreden over de school.
Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Vragenlijst leerlingen - Tijd 3,00
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Vragenlijst leerlingen - Pedagogisch Handelen 3,00

Vragenlijst leerlingen - Kwaliteitszorg 3,18

Vragenlijst leerlingen - Tijd 3,09

Vragenlijst leerlingen - Pedagogisch Handelen 3,35

Vragenlijst leerlingen - Didactisch Handelen 3,21

Vragenlijst leerlingen - Afstemming 3,03

Vragenlijst leerlingen - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 2,93

Vragenlijst leerlingen - Schoolklimaat 3,16

Vragenlijst leerlingen - Zorg en begeleiding 3,26

Omschrijving Resultaat

7.7 Vragenlijst Ouders
De laatste digitale vragenlijst voor ouders (WMK) is afgenomen in april 2014. De ouders zijn gemiddeld genomen (erg)
tevreden over de school. In het schooljaar 2015 is de vragenlijst op papier verspreid. Ouders hebben de mogelijkheid
gekregen mede invulling te geven aan het schoolplan 2015-2019. Van deze mogelijkheid is ruimschoots gebruik
gemaakt. Zie uitslag vragenlijst.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Vragenlijst ouders - Kwaliteitszorg 3,00

Vragenlijst ouders - Aanbod 3,21

Vragenlijst ouders - Tijd 3,15

Vragenlijst ouders - Pedagogisch Handelen 3,29

Vragenlijst ouders - Didactisch Handelen 3,39

Vragenlijst ouders - Afstemming 3,37

Vragenlijst ouders - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 3,32

Vragenlijst ouders - Schoolklimaat 3,29

Vragenlijst ouders - Zorg en begeleiding 3,15

Vragenlijst ouders - Opbrengsten 3,26

Vragenlijst ouders - Integraal Personeelsbeleid 3,14

Vragenlijst ouders - Algemeen 3,12

Verbeterpunt Prioriteit

Systematisch communiceren met ouders over de opbrengsten van de school gemiddeld

7.8 Het evaluatieplan 2015-2019
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Hoofdstuk Beleidsterreinen
April
2016

April
2017

April
2018

April
2019

Onderwijskundig
beleid

Levensbeschouwelijke identiteit  X   

Onderwijskundig
beleid

Sociaal-emotionele ontwikkeling X    

Onderwijskundig
beleid

Actief Burgerschap en Sociale Cohesie   X  

Onderwijskundig
beleid

Leerstofaanbod  X   

Onderwijskundig
beleid

Taalleesonderwijs   x  

Onderwijskundig
beleid

Rekenen en wiskunde  X   

Onderwijskundig
beleid

Wereldoriëntatie    X

Onderwijskundig
beleid

Kunstzinnige vorming X    

Onderwijskundig
beleid

Engelse taal   X  

Onderwijskundig
beleid

Gebruik leertijd   X  

Onderwijskundig
beleid

Pedagogisch handelen X    

Onderwijskundig
beleid

Didactisch handelen    X

Onderwijskundig
beleid

Actieve en zelfstandige leerhouding van de
leerlingen

  X  

Onderwijskundig
beleid

Klassenmanagement  X   

Onderwijskundig
beleid

Zorg en begeleiding    X

Onderwijskundig
beleid

Afstemming - HGW  X   

Onderwijskundig
beleid

Passend onderwijs    X

Onderwijskundig
beleid

Opbrengstgericht werken X    

Onderwijskundig
beleid

Opbrengsten X X X X

Personeelbeleid Integraal personeelsbeleid  X   

Personeelbeleid Schoolleiding   x  

Personeelbeleid Beroepshouding    X
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Organisatie en
beleid

Schoolklimaat X    

Organisatie en
beleid

Sociale en fysieke veiligheid  X  X

Organisatie en
beleid

Interne communicatie    X

Organisatie en
beleid

Externe contacten   X  

Organisatie en
beleid

Contacten met ouders X    

Zorg voor kwaliteit Kwaliteitszorg    X

Zorg voor kwaliteit Wet- en regelgeving   X  

Hoofdstuk Beleidsterreinen
April
2016

April
2017

April
2018

April
2019

7.9 Planning vragenlijsten

  Jaar Maand

1 Vragenlijst Ouders (compact) 2017 April

2 Vragenlijst Leraren (compact) 2018 April

3 Vragenlijst Leerlingen (compact) 2016 April

4 Vragenlijst Sociale Veiligheid Ouders 2017 Februari

  2019 Februari

5 Vragenlijst Sociale Veiligheid Leraren 2016 Februari

  2018 Februari

6 Vragenlijst Sociale Veiligheid Leerlingen 2017 Februari

   2019 Februari
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8 Verbeterpunten 2015-2019
Thema Mogelijk verbeterpunt Prioriteit

Sociaal-
emotionele
ontwikkeling

Het invoeren van het werken met een groepsplan gedrag hoog

Het jaarlijks opstellen van een sociogram hoog

Leerstofaanbod De school informeert de ouders over visie, doelen en aanbod m.b.t.
burgerschap en zorgt (aantoonbaar) voor borging van de kwaliteit.

gemiddeld

De school heeft een aanbod gericht op bevordering van actief
burgerschap en sociale integratie, met inbegrip van het overdragen van
kennis over en kennismaking met de diversiteit van de samenleving.

gemiddeld

De school heeft zicht op de kerndoelen Nederlandse taal en rekenen en
wiskunde.

gemiddeld

Taalleesonderwijs De school beschikt over de bibliotheek in school hoog

Rekenen en
wiskunde

We beschikken over een moderne eigentijds methode (gr 3 t/m 8) hoog

Wereldoriëntatie Aanschaffen van een nieuwe methode geschiedenis gemiddeld

ICT Oriëntatie op het werken met tablets gemiddeld

De leraren maken optimaal gebruik van het digitale bord gemiddeld

We werken met de netwerkomgeving: deklas,nu en MOO (mijn omgeving
online)

hoog

Kunstzinnige
vorming

Oriëntatie op het aanpassen van het leerstofbod van de creatieve
ontwikkeling

gemiddeld

Didactisch
handelen

De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten. gemiddeld

Actieve en
zelfstandige
houding

Structureel werken met coöperatieve werkvormen in de groepen gemiddeld

Afstemming leren onderwijsbehoeften leerlingen te formuleren volgens HGW, doelen
te stellen en plan van aanpak op te stellen.

hoog

Opbrengsten Oriëntatie op en werken met groepsplan gedrag hoog

Schoolklimaat De school registreert incidenten conform gemaakte afspraken en zorgt
jaarlijks voor analyse van de gegevens (gekoppeld aan conclusies en
interventies).

hoog

De school kan aantonen dat ze actief incidenten en ongevallen voorkomt. hoog

De school heeft in de schoolgids opgenomen hoe incidenten en
ongevallen worden afgehandeld.

hoog

Sociale en
fysieke veiligheid

Zie verbeterpunten schoolklimaat hoog

Contacten met
ouders

We laten ons door ouders structureel in alle groepen informeren over hun
kind

gemiddeld

Kwaliteitszorg De onderwijsbehoeften zijn door de leraren geformuleerd op kind- en
groepsniveau (groepsoverzicht) en voorzien van een analyse, conclusies
en interventies.

gemiddeld
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De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar
leerlingenpopulatie.

gemiddeld

Vragenlijst
Ouders

Systematisch communiceren met ouders over de opbrengsten van de
school

gemiddeld

Thema Mogelijk verbeterpunt Prioriteit
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9 Meerjarenplanning 2015-2016
Thema Verbeterdoel

Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Het jaarlijks opstellen van een sociogram

ICT Oriëntatie op het werken met tablets

De leraren maken optimaal gebruik van het digitale bord

We werken met de netwerkomgeving: deklas,nu en MOO (mijn omgeving online)

Kunstzinnige
vorming

Oriëntatie op het aanpassen van het leerstofbod van de creatieve ontwikkeling

Actieve en
zelfstandige
houding

Structureel werken met coöperatieve werkvormen in de groepen

Afstemming leren onderwijsbehoeften leerlingen te formuleren volgens HGW, doelen te stellen en plan van
aanpak op te stellen.

Opbrengsten Oriëntatie op en werken met groepsplan gedrag

Schoolklimaat De school registreert incidenten conform gemaakte afspraken en zorgt jaarlijks voor analyse van
de gegevens (gekoppeld aan conclusies en interventies).

De school kan aantonen dat ze actief incidenten en ongevallen voorkomt.

De school heeft in de schoolgids opgenomen hoe incidenten en ongevallen worden
afgehandeld.

Sociale en fysieke
veiligheid

Zie verbeterpunten schoolklimaat

Vragenlijst Ouders Systematisch communiceren met ouders over de opbrengsten van de school

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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10 Meerjarenplanning 2016-2017
Thema Verbeterdoel

Leerstofaanbod De school informeert de ouders over visie, doelen en aanbod m.b.t. burgerschap en zorgt
(aantoonbaar) voor borging van de kwaliteit.

De school heeft een aanbod gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale integratie,
met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit van de
samenleving.

Taalleesonderwijs De school beschikt over de bibliotheek in school

Rekenen en
wiskunde

We beschikken over een moderne eigentijds methode (gr 3 t/m 8)

Kunstzinnige
vorming

Oriëntatie op het aanpassen van het leerstofbod van de creatieve ontwikkeling

Didactisch
handelen

De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten.

Kwaliteitszorg De onderwijsbehoeften zijn door de leraren geformuleerd op kind- en groepsniveau
(groepsoverzicht) en voorzien van een analyse, conclusies en interventies.

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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11 Meerjarenplanning 2017-2018
Thema Verbeterdoel

Sociaal-emotionele ontwikkeling Het invoeren van het werken met een groepsplan gedrag

Leerstofaanbod De school heeft zicht op de kerndoelen Nederlandse taal en rekenen en wiskunde.

Wereldoriëntatie Aanschaffen van een nieuwe methode geschiedenis

Contacten met ouders We laten ons door ouders structureel in alle groepen informeren over hun kind

Kwaliteitszorg De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie.

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.

PCBS De Schakel

Schoolplan 2015-2019 47



12 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 13NV

School: PCBS De Schakel

Adres: Het Cappelrijeland 1 a

Postcode: 2231 BW

Plaats: Rijnsburg

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2015 tot 2019
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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13 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 13NV

School: PCBS De Schakel

Adres: Het Cappelrijeland 1 a

Postcode: 2231 BW

Plaats: Rijnsburg

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2015 tot 2019 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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