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1 Inleiding 
 

1.1 Voorwoord 
 

Het team van BS Klavertje Vier presenteert het schoolplan 2019-2023. Het schoolplan geeft vorm en inhoud aan ons 

beleid en geeft zicht op onze voornemens ter vernieuwing binnen onze schoolorganisatie en verbetering van kwaliteit. 
 

 
Het strategisch beleidsplan van INNOVO 2015-2020 is één van de richtinggevers voor ons schoolplan geweest. 

Daarnaast zijn onze collectieve ambitie met richtinggevende uitspraken voor de toekomst en de verdere 

doorontwikkeling van onze onderwijskwaliteit de belangrijkste pijlers waarop dit schoolplan is gebaseerd.  

De leerlingen van nu zijn de burgers die straks de samenleving na 2030 samen vormgeven. Hoe deze samenleving dan 

uitziet, kan niemand echt voorspellen. We hebben de huidige tendensen en ontwikkelingen in kaart gebracht en 

bekeken welke van belang zijn voor ons onderwijs en onze schoolontwikkeling en dit zo goed mogelijk in dit 

schoolplan omschreven. We dragen zorg voor de kwaliteit van ons onderwijs door structureel deze kwaliteit te meten, 

vast te stellen, te verbeteren en te borgen. We hanteren hiervoor onder meer de werkprocessen van INNOVO en 

nemen volgens planning deel aan het proces van interne audits zoals dit binnen de stichting Innovo wordt gehanteerd. 

 
Naast de schoolontwikkeling focussen we op de ontwikkeling van ons personeel. Een gezonde werkrelatie en dialoog 

tussen schoolleiding en medewerker is van wezenlijk belang en binnen onze school gebaseerd op een Rijnlandse 

inslag waarbij de INNOVO-waarden verbinding, vertrouwen en vakmanschap de onderlegger vormen. Medewerkers 

worden in staat gesteld zich continu en blijvend te ontwikkelen in het belang van goed onderwijs. 

 
Dank gaat uit naar eenieder die bij de totstandkoming van voorliggend schoolplan een bijdrage heeft geleverd.  

 

Roel van den Bosch 

directeur BS Klavertje Vier Eys 

 
1.2 Doel en functie 

Het schoolplan is een kwaliteitsdocument en werkinstrument waarmee de school intern en extern aangeeft waar zij 

staat en wat in een periode van vier jaar op verschillende beleidsterreinen nagestreefd wordt. Het schoolplan kent in 

dit licht een drieledig doel (ofwel functie): 

 
kwaliteitsbeschrijving van de huidige situatie (zo doen we dat) 

planningsdocument voor schoolontwikkeling (welke verbeteringen?) 

verantwoordingsdocument (naar overheid en ouders) 
 

Belangrijk is om de collectieve ambitie die in dit schoolplan verwoord is levend te houden. Deze ambitie dient als 

graadmeter en/of uitgangspunt bij inhoudelijke besprekingen en de te plannen voornemens in termen van actie. 

 
1.3 Procedures 

 

Het schoolplan is ter instemming voorgelegd aan de MR.    

 

1.4 Verwijzingen 

Ons schoolplan beschrijft globaal onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we voor een meer 

gedetailleerde beschrijving naar andere documenten zoals bv. de schoolgids en /of de website van school of de 

stichting Innovo.  
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2 Schoolbeschrijving 
 

2.1 Schoolgegevens 
 

BS Klavertie Vier is gelegen in Eys, een van de woonkernen behorend tot de gemeente Gulpen-Wittem. BS Klavertje Vier is 

dorpsschool met zo’n 80 leerlingen. Het schoolgebouw kent ruim opgezette klaslokalen, een speelzaal, een lokaal voor 

handvaardigheid, centrale hal/werkruimtes met open teamkamer en twee speelpleinen (voor onder- en bovenbouw). In het 

schoolgebouw is ook het peuterspeelzaalwerk gevestigd, waarmee vanuit samenhang in de voor- en vroegschoolse aanpak een 

functionele samenwerking wordt onderhouden.    

 

Onze basisschool is één van de scholen van de stichting INNOVO. INNOVO is de koepelorganisatie van ruim 40 

scholen voor primair onderwijs in Zuid- en Midden-Limburg. Bijna 9500  leerlingen bezoeken INNOVO- scholen. 

INNOVO geldt als werkgever voor zo’n 700 leerkrachten en ruim 200 medewerkers met ondersteunende taken. 

 

Gegevens van de stichting  

Naam stichting: INNOVO 

Algemeen directeur: Dhr. B. (Bert) Nelissen 

Adres + nummer: Ruys de Beerenbroucklaan 29A 

Postcode + plaats: 6417  CC Heerlen 

Telefoonnummer: 045-5447144 

E-mail adres: mail@innovo.nl 

Website adres: http://www.innovo.nl 

 

Gegevens van de school  

Naam school: BS Klavertje Vier 

Directeur: Roel van den Bosch 

Adres + nummer.:  Kanariestraat 1 

Postcode + plaats:  6287 BB Eys  

Telefoonnummer:  043-4511535 

E-mail adres:  info.klavertejvier@innovo.nl 

Website adres:  www.bs-klavertjevier.nl 

 

2.2 Kenmerken van het personeel 

Ten tijde van oplevering van voorliggend schoolplan loopt het wervings- en selectieproces voor een nieuwe directeur 

voor BS Klavertje Vier. Naast de eindverantwoordelijkheid voor BS Klavertje Vier zal hij/zij ook belast zijn met het 

directieschap van BS Witheim te Mechelen. De adjunct-directeur (tevens belast met de taak Interne Begeleiding) vormt 

samen met de nieuwe directeur het managamentteam (MT) dat sturing geeft en begeleiding biedt aan het team dat 

buiten het MT de volgende functies kent; leerkracht, onderwijsondersteuner, concierge en administratieve kracht. 

Binnn de functiegroep leerkracht zijn enkele specialisten actief. Voor onze school zijn  dit de specialismen 

‘begaafdheid’ en ‘taal/lezen’. De adjunct-directeur is in bezit van de master SEN gedrag en SVIB (school 

video interactiebegeleiding). Binnen het cluster van scholen waartoe onze school behoort (cluster 

Heuvelland = 7 Innovo-scholen in gemeentes Gulpen-Wittem en Vaals) zijn ook nog specialisten ‘rekenen’, 

‘jonge kind’ en ‘coaching en begeleiding’ werkzaam. De specialismen worden in onderling overleg clusterbreed ingezet. 

Met ingang van de planperiode 2019-2023 treden enkele nieuwe teamleden toe. Het betreft 2 onderwijsondersteuners en de 

directeur. De leeftijdsopbouw van de nieuwe teamsamenstelling is maximal gespreid (zowel een 20’er, 30’ers, 

40’ers, 50’ers als 60’ers).  

 
 
 

mailto:mail@innovo.nl
http://www.innovo.nl/
http://www.bs-klavertjevier.nl/


BS Klavertje Vier 

Schoolplan 2019-2023 5 

 

 

2.3 Kenmerken van de leerlingen 
 
BS Klavertje Vier is een reguliere school voor basisonderwijs en wordt bezocht door circa 80 leerlingen. Volgens 

actuele prognoses dient voor de planperiode 2019-20123 ekening gehouden te worden met een lichte 

daling van het leerlingaantal.  

Voor onze school mag gesproken worden over een relatief sterke leerlingpopulatie waarvoor hoge 

verwachtingen mogen gelden. De belangrijkste kenmerken van de leerlingpopulatie zijn: 

 

1. Overwegend stabiele thuissituaties 

2. Weinig diagnoses op specifieke leerlingkenmerken die de ontwikkeling kunnen belemmeren (bv. autisme of  ADHD). 

3. 0% leerlingen met een toegekend leerlinggewicht (vanuit opleidingsniveau ouders) 

4 .  S t a b i e l e  t u s s e n -  e n  e i n d o p b r e n g s t e n  

 

2.4 Kenmerken van de ouders 
 

De relatief sterke leerlingpopulatie van BS Klavertje Vier ligt in het verlengde van de ouderpopulatie. Ouders van kinderen op 

BS Klavertje Vier kennen een overwegend gemiddeld tot bovengemiddeld opleidingsniveau en kennen in sociaal-

economisch opzicht voldoende draagvlak.  

Het educatief partnerschap tussen school en ouders is van voldoende niveau. Ouders bieden zowel hun kind(eren) 

als in voorkomende gevallen school (onder)steun(ing) in het leren.  

Ouders werken veelal beiden (zowel in fulltime als parttime verband). Opvang van kinderen vindt zowel binnen 

eigen netwerk plaats (familie en vrienden) alsook middels buitenschoolse opvang (BSO) die is gevestigd in 

Simpelveld. 

 

2.5 Sterkte-zwakteanalyse 
In het kader van ons nieuwe schoolplan 2019-2023 wordt voor de komende jaren een aantal kansen  en bedreigingen  

onderkend. Daarmee is nadrukkelijk rekening gehouden in de totstandkoming van de voorgenomen ontwikkelingen. Verschil  

 
 

STERKE KANTEN ZWAKKE KANTEN 

stabiele resultaten (tussen- en eindopbrengsten) Een oneconomisch schoolgebouw met meer 

beperkte mogelijkheden voor groepsoverstijgend 

werken sterk en breed onderwijsaanbod De wijze waarop concrete en evalueerbare leerdoelen zichtbaar 
worden gemaakt tijdens de les, gekoppeld aan taxanomie van 
Bloom. 

 een sterke leerling,- en ouderpopulatie Samenwerking Peuterspeelzaal 

ontwikkelbereidheid en ontwikkelcapaciteit van het team De wijze waarop onderzoekend en zelfontdekkend leren wordt 
ingezet samenwerking binnen het team, collegaliteit is groot.  

 Sterk pedagogisch klimaat; leerkrachten zijn sterk 
 betrokken bij de ontwikkeling van de leerlingen. Fijne dynamiek 
in de groepen.  
 

.  

 Planmatig, handelingsgericht en opbrengstgericht werken 
 wordt structureel toegepast door de leerkrachten. 
 Zorgaanbod voor kinderen met specifieke leerlingen. 
 Meer- en hoofbegaafdheidsondersteuning.  

 

 Goede samenwerking met ouders, effectief en intensief   
contact. 
 Goede samenwerking met andere externe partners.   
 
 
 

 

De leerkrachten betrekken de leerlingen steeds meer bij 
hun eigen ontwikkeling. Het vergroten van de eigen 
verantwoordelijkheid en zelfsturing van de leerlingen. 
Leerlingenraad.  
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 Wijze waarop het zelfstandig werken wordt vormgegeven.   

 
 

KANSEN SCHOOL BEDREIGINGEN SCHOOL/RISICO'S 

Verdere doorontwikkeling van groepsdoorbrekend werken 
vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid en gebruik maken   
van elkaars kwaliteiten 

Vervangingen invullen met slechts eigen personeel (ook ev. 

pieken) 

Samenwerking met andere scholen binnen het cluster. 
Op clusterniveau verdere samenwerking vormgeven met 
andere basisscholen waardoor we inclusie en thuis-nabij 
onderwijs kunnen vormgeven. 

 

Het doorslaan van de toetscultuur in ons onderwijsbestel. 

Veel effectieve leertijd wordt gespendeerd aan het 

afnemen van toetsen. Het inbrengen, analyseren en 

verwerken van de toetsen kost de leerkracht veel tijd. 

 
Doorontwikkeling van de teamleden door 
onderwijsbehoeften duidelijker in beeld te krijgen, 
afstemming in instructive/verwerking. Zelfsturing en 
eigenaarsschap verder vorm te geven.  

De afstemming met de zorgpartners is vaak inefficiënt. 

Het duurt vaak te lang voordat de juiste zorg 

ingeschakeld kan worden en daadwerkelijk gestart kan 

worden.  

 

Verdere doorwikkeling ict i.c.m. onderzoekend en 
zelfontdekkend leren binnen ons onderwijs.   

 

Verdere realisering van onze eigen koers door concreet 
de speerpunten te vertalen naar de praktijk van de groep. 
 

 

Doorontwikkeling inzet specialisten binnen ons 
onderwijs.  

 

Intensievere samenwerking en afstemming 
peuterspeelzaal en basisschool 

 

Vergroten van afstemming bij instructive, zichtbaar en 
benoemen van concrete en evalueerbare doelen gekoppeld 
aan taxanomie van Bloom. 

 

 

 

2.7 Ontwikkelingen en tendensen 
 

Ons team heeft in het doorlopen missie- en visietraject nagedacht over ontwikkelingen en tendensen in de wereld om 

ons heen en de consequenties daarvan voor ons onderwijs. Gelet op de grote actuele o n t w i k k e l i n g e n  willen 

we als school anticiperen op thema's als: klimaatverandering/duurzaamheid, groeiende ongelijkheid, grote innovaties 

op medische en technisch gebied, veranderende machtsverhoudingen, en populisme/polarisatie. 

Naast de grote internationale thema's spelen meer nabij de ontwikkelingen rondom passend onderwijs, de transitie 

van de jeugdzorg, actuele inzichten rondom het kinderbrein en toegenomen aandacht voor vitaliteit. Ook met dit 

soort factoren willen en moeten we rekening houden. Consequenties voor h e t  werk op school zijn bijvoorbeeld: 

1.  anders organiseren: slimmer samenwerken vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid, afstemmen op de verschillende 
onderwijsbehoeften van de leerlingen.  

2.  samenwerking met andere scholen (cluster Heuvelland): kennisdeling, inzet expertise en invulling vacatures 

3.  aandacht voor kwalificatie: verwerving van kennis en (studie)vaardigheden 

4.  aandacht voor socialisatie: leerlingen sociaal vaardig maken 

5.  aandacht voor persoonsvorming: ontwikkeling van eigenschappen die personen vormen. 
 

 

Naast het behalen van (kern)doelen neemt binnen de kwalificatie een aangepaste vorm v a n  interpretatie van resultaten 

terrein. Het formatief interpreteren en beoordelen (o.b.v. voor het individu geldende verwachtingen i.p.v. 
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groepsnormen vanuit gemiddeldes) kan een wezenlijke bijdrage leveren aan aspecten binnen de socialisatie en 

subjectivering zoals zelfsturing en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.  

Socialisatie vraagt van ons hoogwaardig pedagogisch handelen, aandacht voor groepsdynamische processen en 

voor vormen van samenwerkend leren. Persoonsvorming vraagt van ons kennis en inzicht in het geven van 

adequate feedback op proces en product.  
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3 Ambitie 
 

Voor de komende vier jaar heeft het team een aantal streefbeelden als ambitie opgesteld. Deze vormen voor ons de 
focus voor ons handelen in de jaren 2019-2023. De streefbeelden komen voort uit de gekozen concepten van ons 
doorlopen teamtraject in het kader van de actualisering van de missie/visie van school. De concepten/streefbeelden 
zijn te plaatsen binnen de componenten kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van de onderwijspedagoog – 
en filosoof Biesta. De weergave onderaan de pagina toont waar de verschillende componenten voor staan, terwijl 
onderstaande tabel de streefbeelden als ambitie benoemt. 

 
 

 Streefbeelden 

1. BS Klavertje Vier is een effectieve opbrengstgerichte school (vanuit kwalificatie). 

 
2. BS Klavertje Vier is een verrijkende school (vanuit kwalificatie) voor cognitief getalenteerden.  

3. BS Klavertje Vier is een school voor zelfsturing en eigenaarschap (vanuit persoonsvorming)  

De leerlingen zijn eigenaar van het leer- en ontwikkelproces. Leerlingen krijgen inzicht in hun eigen ontwikkeling, benoemen 
van onderwijsbehoeften, middels kindgesprekken.   

4. BS Klavertje Vier is een school vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid (vanuit socialisatie). 

5. BS Klavertje Vier is een school waar uitgegaan wordt van verschillen (vanuit persoonsvorming). 

 6. BS Klavertje Vier is een cooperatieve en samenwerkende school (vanuit socialisatie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Streefbeelden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kernkwaliteiten van onze school 
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2. We creëren een breed aanbod en stimuleren hierdoor het creatieve proces d.m.v. onderzoekend en ontdekkend 
leren (ambitie-2) 
3. De leerlingen zijn eigenaar van het leer- en ontwikkelproces. De leerlingen worden uitgedaagd om hun eigen 
leerproces mede vorm te geven in relatie met de leerkracht (ambitie-3) 
4. Er is sprake van afstemming op het leer- en ontwikkelproces van de leerling door het realiseren van maatwerk 
(ambitie-4) 
5. Onze leerlingen zijn digitaal geletterd en mediawijs (ambitie-5) 
6. Onze leerlingen leren en spelen samen en hebben een onderzoekende houding (ambitie-6) 
Bijlagen 

1.
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4 Onderwijskundig beleid 
 

4.1 De missie van school 
 

BS Klavertje Vier staat voor ‘samen werken aan goed onderwijs’, waarin diverse aspecten van onze school worden 

uitgedrukt, waarover in de volgende paragraaf meer. 
 

4.2 De visie (en ambitie) van school 
 

Het team van BS Klavertje Vier heeft ten behoeve van de nieuwe planperiode de missie/visie geactualiseerd. In dit 

traject zijn keuzes gemaakt wat betreft principes/uitgangspunten en schoolconcepten vanuit de componenten 

kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van de onderwijspedagoog – en filosoof Biesta.  

 

De principes/uitganspunten die de basis vormen voor onze missie en visie op goed onderwijs zijn:  

- ontwikkeling van kinderen volgen 

- open staan voor elkaars talenten en visie 

- zelfstandig en actief leren (zelfstandig kan ook veelal in samenwerking zijn) 

- duidelijkheid voor leerlingen 

- kinderen hebben uitdaging nodig 

 

De uitdrukking van bovenstaande principes/uitgangspunten is gevonden in onze missie ‘samen weken aan goed 

onderwijs’, waarin diverse aspecten van onze school worden uitgedrukt.  

Allereerst het sociale aspect (samen werken / samenwerken). Leren doe je zelden alleen, waaruit direct het belang van 

samenwerking blijkt. Dit geldt zowel voor leerlingen als voor teamleden onderling, maar ook voor de samenwerking 

tussen school en ouders (ofwel de partnerschapsgedachte). De samenwerking tussen leerlingen vindt uitwerking in het 

streefbeeld ‘BS Klavertje Vier is een samenwerkende cooperatieve school’, waar de professionele samenwerking 

tussen teamleden vooral in het streefbeeld ‘BS Klavertje Vier werkt vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid’ naar 

voren komt. 

Het kwalitatieve aspect (goed onderwijs) behoeft weinig toelichting in termen van belang. Om v o l w a a r d i g  mee te 

kunnen doen in de wereld moet je kunnen lezen, schrijven en rekenen. Dat is de basis van onderwijs en daarmee ook de 

hoofdmoot waar school zich op richt. Deze opdracht komt tot uitdrukking in de streefbeelden ‘BS Klavertje Vier is 

een effectieve opbrengstgerichte school’ en ‘BS Klavertje Vier is een verrijkende school’.  

Aanvullend op onze missie zien we als team een opdracht om ons onderwijs nog beter vorm te geven vanuit 

toekomstbeelden. De maatschappij en arbeidsmarkt vragen flexibele, participerende, verdraagzame en doelgerichte 

burgers en medewerkers. Om kinderen (passend binnen het niveau van de basisschoolleeftijd) op dit vlak al ‘een 

zetje’ te geven zien we zelf het belang van het meer stimuleren van eigenaarschap/verantwoordelijkheid door o.a. 

het stellen van persoonlijke doelen waaraan reflectie- en kindgesprekken gekoppeld zijn en het maken van keuzes 

in het eigen leerproces. Deze aanpak past bovendien aan het nog meer tegemoet komen aan verschillen (waar dat in 

afstemming op cognitie en gedrag de afgelopen jaren al veel aandacht heeft gehad). De streefbeelden ‘BS Klavertje 

Vier is een school voor zelfstruring en eigenaarschap’ en ‘BS Klavertje Vier is een school waar wordt uitgegaan 

van verschillen’ geven richting aan deze toekomstbeelden.  

Een meer uitgebreide uitwerking van van onze visie is te vinden in onze schoolgids (par 1.2). 

 
Visie op onderwijskwaliteit 

Onze school hecht veel waarde aan onderwijskwaliteit die gebaseerd is op wetenschappelijke studies. Gekoppeld aan 

de componenten kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van Gert Biesta gaan wij hierbij uit van het 

gerenommeerd onderzoek door John Hattie. Dit wereldwijd onderwijsonderzoek heeft inzichten opgeleverd in termen van 

daadwerkelijk effect van bestaande interventies zoals deze in onderwijs worden toegepast. De uitkomsten gev en 

aanleiding tot (gedeeltelijke) heroverweging van aloude principes zoals bv. doubleren en huiswerk, maar geven ook 

richting aan wenselijke interventies vanuit bewezen effecten. In de tabel op de volgende pagina zijn de meest positief in 

het oog springende interventies (uit het onderzoek van Hattie) gekoppeld aan de drie Biesta-componenten. 

 

kwalificatie socialisatie persoonsvorming 

formatieve interpretatie (.90) klassengesprek + kindgesprek (.72) feedback (.75) 

directe Instructie (.59) relatie (.72) metacognitie (.69) 

uitleg in stappen (.57) samenwerkend leren (.57)  
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De effectieve les 

Voor wat betreft het geven van goede lessen, laten wij ons beinvloeden door het boek SLIM, de vier sleutels voor een 

effectieve les (Kramer en Wildeboer, 2018).  Het gedachtengoed, en daarmee o o k  ons lesgeven richt zich op: 
 

1.  h e t  s t e l l e n  v a n  e e n  s c h e r p  d o e l  v o o r  de betreffende les (doelgericht lesgeven) 

2.  h e t  v o l g e n  v a n  d e  kortste weg naar Rome (zonder onnodige zijpaden) 

3.  h e t  s t i m u l e r e n  v a n  a ctieve betrokkenheid onder leerlingen 

4.  afstemming op verschillen tussen leerlingen (adaptiviteit) 
 

Deze vier thema's komen terug in het Ontwikkelvenster, het instrument dat gebruikt wordt tijdens 

klassenobservaties. Vanzelfsprekend vormt dit het hoofddeel van het professioneel ontwikkelgesprek in het kader van integraal personeelsbeleid.  

 

4.4 Collectieve ambitie-1: BS Klavertje Vier is een effectieve opbrengstgerichte school (kwalificatie).  
 

Het verzorgen van goed onderwijs is ons werk, waarbij een duidelijke focus ligt op de basisvaardigheden taal, lezen, 

schrijven en rekenen. We hebben een sterke leerlingpopulatie waarvoor hoge verwachtingen gelden. We gaan in ons 

aanbod en aanpak uit van bewezen effectiviteit (mede n.a.v. het onderzoek van Hattie) en hanteren daarom bewsut het 

activerende directe instructiemodel. Hiertoe houden we de professionele zaag scherp met de inzichten vanuit 

SLIM ‘4 sleutels voor een effectieve les’.  

Bovenstaande geldt voor BS Klavertje Vier reeds. De ambitie op dit vlak is vanuit het door ons toegekend belang 

vooral te vinden in het vasthouden hiervan en het uitbouwen daar waar wenselijk of noodzakelijk.  

Leerlingen zijn over het algemeen behoorlijk ICT-vaardig, maar het is zeer wenselijk meer planmatig en 

structureel uit te gaan van de inzet en toepassing van ICT-middelen en het bijbrengen van kennis en –vaardigheid 

op ICT-gebied. Meer nog dan de kennis- en vaardigheid zien we vanuit noodzaak dat leerlingen moeten leren op een 

veilige, verantwoorde en kritische wijze om te gaan met de diverse mediafaciliteiten zoals social media en cybercrime 

Mediawijsheid). 

ICT-vaardigheid geldt ook als ontwikkelpunt binnen het team. Zowel eigen vaardigheid als kennis van digitale 

onderwijstoepassingen verdienen aandacht. 

 

Aandachtspunt Prioriteit 

De leerlingen zijn ICT-vaardig en Mediawijs hoog 

Leerkrachten zijn ICT-vaardig en hebben kennis van digitale onderwijstoepassingen. hoog 

Ontwikkelen van een beleidsplan ICT gemiddeld 

Leerkrachten realiseren afstemming in de les m.b.t. de aspecten instructie, leertstof, leertijd, 

communicatie en verwerking en maken dit zichtbaar in de planning (theorie boek Slim) 

gemiddeld 

 

4.5 Collectieve ambitie-2: BS Klavertje Vier is een verrijkende school (kwalificatie). 
 

We vinden het belangrijk dat leerlingen uitgedaagd worden. Onze school kent een sterke leerlingpopulatie 

waarvoor hoge verwachtingen en doelen mogen gelden. Dit betekent dat in termen van prikkelen van leerlingen 

dat er naar voortdurende uitdaging gezocht moet worden. Dit geldt voor leerlingen van alle niveaus. Echter, voor 

leerlingen van een hoger cognitief niveau kan het moeilijk zijn dit voortdurend te realiseren. We beschikken 

weliswaar over moderne methodieken die voldoende suggesties voor compacten en verrijken geven en een 

aanvullend aanbod voor begaafde leerlingen middels Levelwerk, maar we zien nog kansen binnen het stellen van 

vragen aan leerlingen op verschillende niveaus (het hoger orde denken vanuit de taxonomie van Bloom) en het 

onderzoekend en zelfontdekkend leren als aanvulling op meer gestuurde basisaanpakken.  

 

Aandachtspunt Prioriteit 

 Teambrede verkenning en toepassing van de Taxonomie van Bloom (t.b.v. gevarieerde vraagstelling op diverse niveaus).  hoog 

 Orientatie op uitbreiding van onderzoekend en ontdekkend leren d.m.v. scholenbezoeken. gemiddeld 
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4.6 Collectieve ambitie-3: BS Klavertje Vier is een school voor zelfsturing en eigenaarschap 

(persoonsvorming)  

Zelfsturing en eigenaarschap kunnen slechts gedijen in een omgeving waar ruimte bestaat voor het maken van 

keuzes, sturing op verantwoordelijkheden, doelen stellen en reflectie. Waar de afgelopen jaren reeds stappen zijn 

gezet op het vlak van keuzemogelijkheden voor leerlingen, is er nog ontwikkeling wenselijk op de communicatie 

en gespreksvaardigheid die nog is om leerlingen goed te kunnen begeleiden op hun persoonl ijk leerdoen 

(reflectiegesprek en kindgesprek). In de alledaagse onderwijspraktijk is het dan ook van belang dat leerkrachten in 

staat zijn om leerlingen van adequate feedback te voorzien.  
 

Aandachtspunt Prioriteit 

 Scholing communicatie en gespreksvaardigheid t.b.v. adequate begeleiding van leerlingen op hun persoonlijke     

 doelen (o.a. het op constructieve wijze gebruik van de diverse vormen van feedback). 

hoog 

Opvolging van schooling door SVIB (school video interactiebegeleiding hoog 

Structurele inzet van kindgesprekken en ouder-kindgespreken gekoppeld aan het persoonlijke doel van 

leerlingen  

gemiddeld 

Ontwikkeling van rapport naar portfolio (het formatief interpreteren en beoordelen) laag 

 

4.7 Collectieve ambitie-4: BS Klavertje Vier is een school vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid 

(socialisatie). 

 
Op onze school is de afgelopen jaren reeds in toenemende mate meer flexibel georganiseerd. Waar dit nu nog een sterke    
orientatie kent vanuit de jaargroepen met groepsoverstijgdende activiteiten, staat de komende planperiode in het teken 
van een orientatie op en geleidelijke/gedleetelijke doorbreking van het leerstofjaarklassensysteem. 

 
 

Aandachtspunt Prioriteit 

Onderzoeken of op het vlak van WO (bij voorkeur i.c.m. expressieve vakken) een methode geimplementeerd kan 

worden vanuit een leerjaar- en leergebiedoverstijgende aanpak. 

hoog 

Doorontwikkeling van de reeds ingezette koers van meer groepsoverstijgende samenwerking tussen teamleden, 

uitgaande van bewuste inzet van elkaars kwaliteiten en talenten.  

gemiddeld 

 

4.8 Collectieve ambitie-5: BS Klavertje Vier is een school waar uitgegaan wordt van verschillen. 
  

Verschillen kun je niet negeren, ze zijn er hoe dan ook op ieder moment. Wanneer je dit binnen de onderwijsorganisatie erkent, dan 
dien je ook zelfbewustzijn op dit vlak na te streven. Dit kan door middel van reflectiegesprekken vanuit vragen als ‘wat werkt voor 
jou?’. Daarnaast is er divesiteit aan werkvormen, werkplekken, keuzemogelijkheden en materialen. Dit, om zoveel mogelijk aan de 
verschillende behoeften tegmoet te kunnen komen. Aandachtspunten op dit vlak sluiten aan bij de reeds benoemde aandachtpunten bij 
ambitie 3. 

 

4.9 Collectieve ambitie-6 : BS Klavertje Vier is een cooperatieve en samenwerkende school. 

Waar ambitie 4 is ingegeven vanuit professionele samenwerking tussen onderwijzend personeel, geldt voor deze ambitie vooral het 

stimuleren van samenwerking tussen leerlingen. Enerzijds vanwege het sociale aspect, waar wij vanuit onze missie groot belang 

aan toekkennen, maar ook vanuit de onderwijskundige meerwaarde. Veelal wordt samenwerking van leerlingen traditioneel 

geinitieerd op het vlak van verwerking van leerstof (je mag samen met een verwerkingsopdracht aan de slag), maar enorme kracht 

is aanwezig in geval van samenwerking tijdens instructieactiviteiten. Dit bevordert niet alleen de actieve betrokkenheid van 

leerlingen, maar ook het leren van elkaar als het gaat om een oplossingsstrategie.  

 

Aandachtspunt Prioriteit 

Leerkrachten passen bewust samenwerkingsvormen toe (zoals cooperatieve werkvormen) 

binnen het onderwijsleerproces (en in het bijzonder tijdens instructies). 

samenwerkende groepen. 

gemiddeld 
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4.10 Sociale, maatschappelijke (actief burgerschap en sociale cohesie) en levensbeschouwelijke 

ontwikkeling 
 

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school biedt 

daarom binnen het lersrooster structureel ruimte aan sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit doen we op 

systematische wijze middels het aanbod van de Vreedzame School. We doen dit omdat we onze kinderen willen 

opvoeden tot verantwoorde burgers (actief burgerschap en sociale cohesie) waarbij ze op goede wijze moeten kunnen 

omgaan met mensen van alle komaf en ideologische overtuiging (de levensbeschouwelijke inslag).  

Op school wordt in het kader van veiligheid en gedrag gebruik gemaakt van school- en groepsregels die ook bewust 

aangeleerd en ingeoefend worden.  

 

Leerlingen maken al in hun basisschoolperiode deel uit van de samenleving, maar de taak is hen toe te rusten op de 

samenleving van morgen. Hiervoor is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het 

belangrijk dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor 

anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te 

werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over, en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de 

samenleving.  

In het verlengde hiervan zijn ook levensbeschouwelijke en ideologische verschillen van belang. We willen leerlingen 

meegeven om een open blik te hanteren als het gaat om verschillen in achtergrond, geloof en ideologie. Deze aspecten 

komen vanuit een integrale aanpak aan bod bij wereldorienterende domeinen en begrijpend lezen.  
 
 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 
 

 Kwaliteitsindicatoren 

 
 
 
 

 Leerkrachten werken structureel aan de sociaal- emotionele ontwikkeling van leerlingen volgens de        

 aapak Vreedzame School. 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod 

 
 
 
 

De school werkt met "VISEON" en de monitor ‘sociale veiligheid’ om de sociaal-emotionele ontwikkeling en de 

veiligheid van kinderen te volgen. 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP2 - Zicht op ontwikkeling 

 

 

 

Wij besteden aandacht aan levensbeschouwing bij andere vakken (integrale aanpakl)  

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 – Aanbod 

 

 

 Wij laten leerlingen bewust kennismaken met de verschillen in de samenleving.  

. Wij voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden 

en normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving. 

 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.  

 Wij voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken willen zijn op de samenleving 

en die gericht zijn op samenwerking. 

 Wij voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor andere opvattingen en 

overtuigingen (religies). 

 Wij richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee voor het leven. 
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4.11 Leerstofaanbod 
 

Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een 

passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is 

evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het 

vervolgonderwijs. Onze school biedt een onderwijswijsaanbod aan dat past binnen de wettelijke voorschriften. We 

gebruiken hiervoor eigentijdse methoden die voldoen aan de kerndoelen en worden daar waar nodig aangevuld met 

extra stof. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode-onafhankelijke (Cito) en 

methodegebonden toetsen. 

Informatie over ons leerstofaanbod is opgenomen in onze schoolgids.  

 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 

 

 Kwaliteitsindicatoren 

1. Ons aanbod is dekkend voor de kerndoelen en omvat de referentieniveaus taal en rekenen 

 
 

 

Ons aanbod richt zich op cognitieve, sociale en brede ontwikkeling 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 – Aanbod 

 
 

 

Ons aanbod past bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie en komt tegemoet aan relevante verschillen 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 – Aanbod 

4. Ons aanbod bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs 

 

4.12 Vakken, methodes en toetsinstrumenten 
 

Onze school biedt (zie schema) de volgende vakken aan en gebruikt daarbij de beschreven methodes en toetsen. 

Gelet op de kerndoelen, gaan we ervan uit, dat de methodes die we gebruiken dekkend zijn voor de kerndoelen. We 

gebruiken de methodes integraal, maar vullen wel aan waar we dat nodig vinden (opplussen). Daardoor borgen we dat 

we de kerndoelen ook daadwerkelijk behalen. Hetzelfde geldt voor de referentieniveaus. Ons uitgangspunt is, dat we 

de referentieniveaus realiseren door het gebruik van onderstaande methodes en gevalideerde toetsen (Cito). 

 

Vak Methodes Toetsinstrumenten Vervangen 

Taal Kleuterplein Cito-toetsen Taal voor kleuters (1-2) 

 

 

 

Veilig Leren Lezen 

Kim versie (3) 

Methodegebonden toetsen (groep 3 t/m 8)  

Taal actief Cito-toetsen taalverzorging (alleen E7)  

(gr. 4 t/m 8)  

 Dia Eindtoets  

Technisch lezen Veilig leren lezen kim 

versie (3) 

Cito beginnende geletterdheid (2-3)  

 

Cito-DMT (3-8) 
 

AVI 3-8  

Estafette Methodegebonden toetsen  

Protocol Leesproblemen – Dyslexie alleen 

bij risicolezers gr. 4/5 

 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Cito-toetsen Begrijpend lezen 

Eindtoets  

 

Blits Cito -Studievaardigheden  5 t/m 8 Groep 7-8  

Spelling Veilig Leren Lezen 3 Cito-toetsen Spelling  3 t/m 8  

Taal actief (4-8) Methodegebonden toetsen  
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Schrijven Pennenstreken   

Engels Take it easy Methodegebonden toetsen  

Rekenen Pluspunt Cito-toetsen Rekenen en Wiskunde 3 t/m 8  

 Cito-toetsen Rekenen voor kleuters (1-2)  

 Eindtoets  

 Methodegebonden toetsen  

Geschiedenis Wijzer! (3-8) Methodegebonden toetsen  

WO Kleuterplein 1-2   

Aardrijkskunde Wijzer! (3-8) Methodegebonden toetsen  

Natuuronderwijs Wijzer! (3-8) Methodegebonden toetsen  

Wetenschap & Techniek  Methodegebonden toetsen  

Drama Inhuur cultuurgelden Methodegebonden toetsen  

Tekenen  Methodegebonden toetsen  

Handvaardigheid  Methodegebonden toetsen  

Muziek Eigenwijs Methodegebonden toetsen  

Verkeer Verkeerskrant   

Bewegingsonderwijs Basislessen   

Sociaal-emotionele ontwikkeling  Vreedzame school  Vision 

Observatielijst KLeuterplein 
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Aandachtspunt Prioriteit 

Volgen van de ontwikkeling van kleuters (vanwege vervallen kleutertoetsen). gemiddeld 

Vervangen van Blits door de nieuwste versie hoog 

Vervangen van de rekenmethode Pluspunt laag 

Orientatie op vernieuwing WO-aanbod (bij voorkeur i.c.m. expressieve vakken) hoog  

Vervangen van Estafette (voortgezet Technisch lezen)  laag  
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4.14 Taalleesonderwijs 
 

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt veel aandacht in ons curriculum. We leren de kinderen taal, om goed met 

anderen om te kunnen gaan, om effectief te kunnen communiceren en om de wereld om je heen goed te kunnen 

begrijpen. Ook bij alle andere vakken heb je taal nodig. Een goede leesvaardigheid is cruciaal voor de 

schoolloopbaan, maar ook voor het sociaal-emotioneel functioneren, het zelfvertrouwen en het latere maatschappelijk 

functioneren van de leerlingen. Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen omdat ze daardoor de informatie 

bij de andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken.  
 

Leesonderwijs 

Verder is er aandacht nodig voor b e g r i j p e n d  l e z e n  e n  technisch lezen in groep 3 en 4 met als eindniveau AVI-E4 

of hoger, dat vlot, vloeiend, correct, met begrip en op tempo moet worden beheerst. In de groepen 7 en 8 vervaagt de 

grens tussen begrijpend en technisch lezen en blijft lezen hoofdzakelijk gericht op de inhoud van teksten. 

Het leesplezier van de kinderen wordt bevorderd door a a n d a c h t  v o o r  l e e s m o t i v a t i e  z o a l s  d e  

kinderboekenweek, boekbesprekingen, samenwerking met de bibliotheek en het voorlezen.  

Vanaf groep 5 worden de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid verder ontwikkeld door het houden van 

spreekbeurten en het maken van werkstukken.We gebruiken steeds meer ICT-mogelijkheden om leerlingen 

individueel taalkrachtiger te maken.  

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 

 

 Kwaliteitsindicatoren 

1. De school geeft (voortgzet) technisch lezen in alle groepen 

2. De leraren beschikken over goede (actuele) methodes voor taal, begrijpend lezen en technisch lezen 

3. De leraren werken in de groepen 1 en 2 structureel met de methode Kleuterplein 

5. Uitvallers op technisch lezenkrijgen extra leestijd en/of aparte ondersteuning. 

 
 

Aandachtspunt Prioriteit 

Scholing begrijpend lezen gemiddeld 

 

4.15 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.  

 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 

 

 Kwaliteitsindicatoren 

 
 

 

Wij beschikken over een moderne, eigentijdse methode Pluspunt (groep 3 t/m 8) 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod 

 
 

 

In groep 1 en 2 wordt er les gegeven aan de hand van leerlijnen en Kleuterplein 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 – Aanbod 

3. Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-LVS en de methodegebonden toetsen 

4. De leraren beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne rekendidactiek (ze zijn op de 

hoogte van de nieuwste inzichten) 
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4.16 Wereldoriëntatie en verkeer 
 

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. Binnen 

de planperiode 2019-2023 staat orientatie op vernieuwing van de aanpak WO gepland (zie par. 4.12  en de koppeling met 

streefbeeld 4).  

 

Onze school is sinds een aantal jaren deelnemer van het VEBO-project. Samen met de verkeers-coördinatoren van de 

verschillende basisscholen uit het Heuvelland, ROVL en de verkeerscoördinator van de gemeente, vindt er tweemaal 

per jaar een overleg plaats. Hierin worden de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verkeerseducatie besproken. 

Tijjdens deze bijeenkomsten bespreken we ook de verkeersveiligheid rond de school. Onze school is in bezit van het 

verkeersveiligheidslabel. Dit wil zeggen dat wij als school aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals 

1.  Gebruik van een gedegen methode , waarin er aandacht wordt geschonken aan theorie als praktijk, 

2.  Bijwonen van bijeenkomsten (VEBO) 

3.  Aanwezigheid van een verkeerscoördinator (VEBO-coördinator) 

4.  De verkeersveiligheid rondom  de school is geoptimaliseerd 

 De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 
 

 Kwaliteitsindicatoren 

2. Wij besteden gericht aandacht aan gezond gedrag middels diverse jaarlijkse (schoolontbijt) en  

projecten van de GGD en of gemeente. 

3. Wij besteden gericht aandacht aan verkeersonderwijs 

 
 
 
 

Bij wereldoriëntatie zorgen we voor transfer naar de onderdelen van begrijpend lezen en 

taalleesonderwijs. 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod 

1. De schoolroute en schoolomgeving zijn zo veilig mogelijk ingericht 

 

 

 

In de groepen 3 t/m 8 worden structureel verkeerslessen aangeboden 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod 

 

 

 

 

De school heeft een verkeerscoördinator; deze neemt deel aan een tweetal bijeenkomsten en blijft zo op de 

hoogte van vernieuwingen 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod 

 
 

4.18 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. Dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en culturele 

diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen. Daarnaast vinden wij het van belang dat onze leerlingen zich 

leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van muziek, van 

taal en beweging en daarop kunnen reflecteren. Tenslotte bieden we kunstzinnige vorming aan omdat onze leerlingen 

zich op die manier kunnen uiten (gevoelens en ervaringen).  

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 
 

 Kwaliteitsindicatoren 

1. Wij geven teken- en handvaardigheidslessen 

2. Wij geven muzieklessen. 
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4.19 Bewegingsonderwijs 
 

Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding. Bewegingsonderwijs krijgt een steeds grotere rol 

in de lichamelijke opvoeding van kinderen en ook vanwege het sociale aspect; leren bewegen ode vaak samen. Wij 

vinden het belangrijk dat kinderen bewegingsonderwijs krijgen, dat van goede kwaliteit is. 

 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 

 

 Kwaliteitsindicatoren 

 
 

 

We bieden de lessen veelzijdig aan vanuit de methodiek basislessen Bewegingsonderwijs 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 – Aanbod 

 
 

 

We beschikken over een goed gefaciliteerde gymzaal 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 – Aanbod 

 

4.20 Wetenschap en Technologie 

Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van Wetenschap en technologie. 

Wij willen daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. Bij de activiteiten 

Wetenschap en technologie leren onze leerlingen al samenwerkend, aspecten die samenhangen met Wetenschap en 

technologie te onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen. Rekening houdend met een van nature aanwezig drang tot 

exploratie en experiment, willen we kinderen enthousiast maken voor Wetenschap en technologie en zo hun 

keuzemogelijkheden voor het vervolgonderwijs vergroten. Ook kunnen we kinderen stimuleren hun creatieve talenten 

te ontplooien en het probleemoplossen tot kunst te verheffen. Uitgangspunt is daarbij dat ieder kind talenten heeft, die 

ontplooid kunnen en moeten worden. Talentontwikkeling aan de hand van Wetenschap en technologie is niet alleen 

van belang voor het kind, maar zeker ook voor onze samenleving.  

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 
 

 Kwaliteitsindicatoren 

2. Wetenschap en Techniek krijgt o p  i n t e g r a l e  w i j z e  a a n d a c h t  b i n n e n  W O .  

 

Aandachtspunt Prioriteit 

Onderzoeken of externe educatieve partners kunnen inzetten binnen onze school. laag 

 

4.21 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. Vanaf groep 5 

wordt Engels wekelijks aangeboden. 

 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 
 

 Kwaliteitsindicatoren 

 
 

 

In de bovenbouwgroepen besteden we structureel aandacht aan de Engelse taal. 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 – Aanbod 
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4.22 Les- en leertijd 
 

We starten de school elke dag om 8.30 uur. De leerlingen komen binnen vanaf 8.25 uur. De lestijden zijn: 
 

Maandag 8.30 uur 14.30  uur 

Dinsdag 8.30 uur 14.30  uur 

Woensdag 8.30 uur 12.30  uur 

Donderdag 8.30 uur 14.30  uur 

Vrijdag 8.30 uur 12.00  uur (1-4) 

14.30  uur (5-8) 

 
Op onze school streven we naar een zo effectief mogelijk bestede leertijdomdat we beseffen dat leertijd een 

belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. 's Morgens is er een inlooptijd zodat lessen ook daadwerkelijk 

om 8.30 uur kunnen starten. Vanwege structuur, voorspelbaarheid, maar zeker ook borging van leertijd, wordt gewerkt 

met een lesrooster.  

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 

 

 Kwaliteitsindicatoren 

1. De leraren bereiden zich gedegen voor: programma en tijd(en) 

2. De leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd) 

 
 

 

Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen 

 
 

 

De leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften . 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 – Aanbod 

 
 

4.23 Pedagogisch handelen 
 

Onze leraren zijn van cruciaal belang. Zij hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak: hun leerlingen 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. Leraren 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 leraar, een begeleider die ervoor zorgt dat de leerlingen het werk 

zelfstandig (samen met anderen) kunnen doen.  

 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 

 

 Kwaliteitsindicatoren 

1. De leraren zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving. 

 
 

 

De leraren zorgen voor een eerlijke en open interactie met en tussen leerlingen 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen 

3. De leraren gaan positief en belangstellend met de leerlingen 

5. De leraren bieden de leerlingen structuur 

6. De leraren zorgen voor veiligheid 
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4.24 Didactisch handelen 

Op onze school zorgen de leraren voor gedifferentieerd en gestructureerd onderwijs in termen van leerstof, uitleg, 

opdrachten en begeleiding die past bij zowel de groep als geheel, als de individuele leerling. Daarnaast wordt 

gevariëerd in leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften. De instructie wordt gegeven aan de hand van het 

Activerende Directe Instructie model. Van belang is, dat de uitleg en de verwerking van de leerstof leiden tot begrip 

van de leerstof. De verwerking kenmerkt zich door actieve leerlingen die onderteund worden door de leraar (in 

evenwicht met uitdaging).  

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 
 

 Kwaliteitsindicatoren 

1. De leraren zorgen voor goed opgebouwde lessen a.d.h.v. goede lesmethoden 

2. De leraren geven les volgens het activerende directe instructiemodel 

3. De leerlingen werken zelfstandig samen 

5. De leraren differentiëren in aabod, tempo, taak en tijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften 

 
 

 

De leraren zorgen voor een actieve betrokkenheid bij de leerlingen 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen 

 

Aand achtspunt  Prioriteit 

Gebruik van ontwikkelvenster  hoog 

Implementatie van de vier sleutels voor een effectieve les gemiddeld 

 

4.25 Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen 

Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Naast zelfstandigheid vinden we 

het belangrijk om de eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. Autonomie en eigen 

verantwoordelijkheid betekenen niet, dat de leraren de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. Leraren 

begeleiden de leerprocessen en doen dat “op maat”: leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben, krijgen die ook.  

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 
 

 Kwaliteitsindicatoren 

 
 

 

De leraren betrekken de leerlingen actief bij de lessen 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen 

 
 

 

De leerlingen werken met dagtaken en weektaken 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen 

3. De taken bevatten keuzemogelijkheden voor leerlingen passend bij hun leeftijd en ontwikkeling. 

4. De leraren laten de leerlingen –waar mogelijk- samenwerken en elkaar ondersteunen 

 
 

4.26 Klassenmanagement 

Klassenmanagement is de manier waarop een leerkracht zijn onderwijs organiseert, Het omvat alle maatregelen die 

een leerkracht neemt om een om een ideaal leer- en werkklimaat te creëren. het gaat hierbij om sturen, plannen, 

regelen en organiseren. Niet alleen om regels en routines , maar ook over de klasinrichting, de lesinhoud, de 

methoden, de manier van werken, de instructie, de relatie tussen leerkracht en leerlingen, preventie van 

probleemsituaties en didactische vaardigheden. 
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De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 
 

 Kwaliteitsindicatoren 

1. De leraren zorgen voor een effectieve inrichting van hun lokaal 

2. De leraren hanteren heldere regels en routines 

 
 

 

De leraren zorgen ervoor, dat de lesactiviteiten goed georganiseerd zijn 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen 

 
 

 

De leraren weten leerlingen actief te betrekken en te motiveren. 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen 

 
 

4.27 Zorg en begeleiding 
 

In de schoolgids is informatie opgenomen over onze zorg en begeleiding. We streven ernaar dat iedere leerling zich 

ononderbroken kan ontwikkelen. Daarom stemmen we ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

Omdat we te maken hebben met passend onderwijs moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat het 

passend omgaan met verschillen ook mogelijk is. We kennen 5 niveaus van ondersteuning: 

1. goed onderwijs in de groep 

2. extra ondersteuning in de groep 

3. ondersteuning op school met interne deskundigen 

4. ondersteuning op school met externe specialisten 

5. extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs 

  
De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) m.b.t. Zorg en begeleiding zijn : 

 

 Kwaliteitsindicatoren 

2. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de 

prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen 

 
 

 

De leraren signaleren en analyseren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP4 - (Extra) ondersteuning 

 
 

 

ouders en kinderen worden betrokken bij de extra zorg 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP4 - (Extra) ondersteuning 

5. De school voert de zorg planmatig uit en gaat zorgvuldig met de effecten na 

6. Onze school maakt gebruik van een expertisepool 

 

 

Aandachtspunt Prioriteit 

Het in toenemende mate toepassen van formatieve interpretatie laag  

 

4.28 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 leraren doorlopen twee keer per jaar de procedure 

data-duiden-doen. Op basis daarvan stellen de leraren twee keer per jaar een groepsplan op. In het groepsplan 

onderscheiden we de instructiegevoelige groep, de instructie-onafhankelijke groep, de instructie-afhankelijke groep. 

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

dragen er op deze manier zorg voor, dat de leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen en dat het onderwijs 

wordt afgestemd op groepjes leerlingen en leerlingen individueel. 
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De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 
 

 Kwaliteitsindicatoren 

1. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden. 

2. De leraren zorgen voor differentiatie bij de verwerking 

3. De leraren zorgen voor tempodifferentiatie 

4. De leraren zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling 

5. De leraren stemmen hun onderwijs af op (de behoeften van) groepjes leerlingen en soms ook op individuele 

leerlingen 

 

4.29 Extra ondersteuning 
 

Wanneer leerlingen nog onvoldoende gebaat zijn bij de extra interne ondersteuning, kan met hulp van externe specialisten gekozen 

worden voor het vormgeven van een eigen leerlijn (omdat het niveau van de leerling afwijkt van de leeftijdsgenoten) ofwel  

een ontwikkelingsperspectief (OPP). Het OPP  beschrijft welke leerstof die leerling krijgt aangeboden en welke 

begeleiding en ondersteuning de school aanbiedt. Tevens vermeldt het OPP  de doelen m.b.t. de specifieke vakken en 

de aanpak van de leraar (afstemming). Het OPP  wordt twee keer per jaar geëvalueerd. Bij de evaluatie zijn de ouders 

en het kind betrokken. 

 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 

 

 Kwaliteitsindicatoren 

1. Voor leerlingen die het aanbod van een vakgebied niet kunnen volgen, wordt er (evt. na onderzoek) gekeken 

welk aanbod deze leerling moet krijgen. 

2. De school stelt een OPP op voor leerlingen die een eigen leerlijn bij twee vakgebieden hebben 

3. Het OPP  wordt geschreven volgens een vast format 

 
 

 

In de schoolgids staat beschreven wat we onder extra ondersteuning verstaan 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP2 - Zicht op ontwikkeling 

 

 
4.30 Passend onderwijs 

 

In het samenwerkingsverband wordt een onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. 

Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1 tot en met 4). Dit doen zij autonoom of met 

behulp van netwerkpartners. Ondersteuningsniveau 5 is extra ondersteuning op het speciaal (basis)onderwijs.  

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Dit is een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor 

leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Het SOP  geeft een beeld van de wijze waarop scholen het 

ondersteuningscontinuüm vormgeven. Meer informatie over passend onderwijs en de SWV's is opgenomen in de 

schoolgids. 
 

 

4.31 Ononderbroken ontwikkeling 
 

Doorstroom 

De meeste leerlingen zullen met het aangeboden onderwijsaanbod in 8 jaar tijd de basisschool doorlopen. Voor 

sommige leerlingen is het nodig dat we extra ondersteuning aanbieden en in een enkel geval kan het voor een leerling 

nodig zijn om te verlengen (groep 2) of te doubleren. We hanteren de norm dat maximaal 12% van de leerlingen een 

kleuterverlenging mag hebben. Onderzoek (o.a. door John Hattie) heeft uitgewezen dat doubleren geen positief effect 

heeft op de ontwikkeling van kinderen. Binnen onze school doubleren kinderen zo weinig mogelijk.  
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Warme overdracht van gegevens 

Onze school zorgt voor een ononderbroken ontwikkeling door te zorgen voor een warme overdracht tussen (bij): 

1. De overgang van de voorschoolse  naar basisschool 

2. De overgang van PO naar VO 

3. De overgang van groep naar groep (overdracht) 

4. Tussentijdse in- en uitstroom 
 

Het gehanteerde differentiatiemodel binnen ons lesgeven 

Op onze school werken we met gemengde groepen. De leraren zorgen daarom logischerwijze voor afstemming bij de 

instructie en de verwerking. Ook ten aanzien van de factor tijd differentiëren de leraren. Zodra de leerkrachten 

signaleren dat er sprake is van stagnatie, wordt er met de IB-er besproken war er gedaan kan (moet) worden om die 

stagnatie te verhelpen. 

 
Kennis methoden en leerlijnen 

Om ervoor te zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen is het van belang dat leerkrachten methodes en 

leerlijnen goed kennen. Daardoor borgen we (ook) een ononderbroken ontwikkeling. 

 

4.32 Resultaten 
 

De resultaten van de leerlingen worden gemeten met methodetoetsen, methode-onafhankelijke toetsen (Cito en 

VISEON) en een eindtoets (voor schoolverlaters) De cognitieve resultaten worden verwerkt in het LOVS Eduscope. We 

monitoren of de leerlingen zich ononderbroken ontwikkelen tijdens de groepsbesprekingen. Dan bespreken we of de 

groep zich ontwikkelt conform de verwachtingen, en of dat ook geldt voor de individuele leerlingen.  

 

4.33 Toetsing en afsluiting 

Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de 

ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in het LOVS 

Eduscope. Voor een toetsoverzicht: zie de schoolgids. De toetsen worden afgenomen conform de toetskalender en de 

Cito-voorschriften. Ouders worden op de rapportenavonden geïnformeerd over de toetsresultaten. In leerjaar 8 doen 

alle leerlingen mee aan een gecertificeerde wijze van eindtoets.  

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 
 

 Kwaliteitsindicatoren 

 
 

 

Onze school beschikt over een leerlingvolgsysteem (Eduscope) 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP8 - Toetsing en afsluiting 

2. Onze school beschikt over een toetskalender 

3. Onze school neemt een eindtoets af in leerjaar 8 

4.  Onze school volgt de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. Cito-toetsen 

 
4.34 Vervolgsucces 

Onze school controleert of de gegeven VO-adviezen worden gerealiseerd. We vergelijken daartoe onze adviezen met 

de plaats van de leerlingen aan het begin van VO-klas 3. We gebruiken daarbij de gegevens van Scholen op de kaart 

(resultaten – plaats in VO na 3 jaar). 

 De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 
 

 Kwaliteitsindicatoren 

1. We geven de leerlingen goede (passende) adviezen 

 
 

 

We gebruiken Scholen op de kaart om het vervolgsucces vast te stellen 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OR3 - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] 

3. We analyseren jaarlijks of onze adviezen zijn uitgekomen (plaats in VO na drie jaar) 
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5 Personeelsbeleid 
 

5.1 Integraal Personeelsbeleid 
 

Het integraal personeelsbeleid richt zich op het welzijn en de ontwikkeling van de medewerkers. In het strategisch 

beleidsplan 2015-2020 van Stichting INNOVO wordt gesteld dat onderwijs gaat over kennis, vaardigheden en vorming 

maar ook over het ontwikkelen van een kritische distantie en groei naar onafhankelijkheid. We staan voor de opdracht 

te streven naar evenwicht tussen het aanleren van basisvaardigheden, de sociaal emotionele ontwikkeling en de 

vorming van het individu. De samenleving en arbeidsmarkt verandert voortdurend. Voor ons de opdracht om hierop te 

anticiperen met goed onderwijs dat een basis legt voor een succesvolle loopbaan, toekomstig functioneren, 

persoonlijke vorming en burgerschap. 

 

Als we bovenstaande streefpunten willen bewerkstelligen betekent dit dat we ons als team als team steeds verder 

moeten blijven ontwikkelen, ons hele leven lang. De professional zal hier zijn eigen verantwoordelijkheid en leiding in 

nemen. Daarom zetten wij als school in op ontwikkelgesprekken met medewerkers i.p.v. formele 

functioneringsgesprekken. De man of vrouw die voor de klas staat, maakt het verschil tussen goed en minder goed 

onderwijs. Hij/zij is de beslissende factor als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs maar hij/zij doet dit niet alleen. 

Juist in het werken en leren in teamverband schuilt de echte "leer-kracht". De onderwijsondersteuner vult hierbij ook 

een belangrijke rol in. Hij/zij ondersteunt, begeleidt leerlingen en kan instructie geven aan kleinere groepen leerlingen. 

Door het inzetten van de onderwijsondersteuners krijgen we meer "doe-kracht" binnen ons onderwijsconcept. De 

schoolleiding moet zorgen dat de voorwaarden optimaal zijn waarbij ondersteuning en begeleiding wezenlijke factoren 

zijn.  

 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 
 

 Kwaliteitsindicatoren 

1. Twee keer per jaar zijn er klassenconsultaties door de intern begeleider, gericht op het didactisch- en 

pedagogisch handelen van de leerkracht 

2. Minimaal een keer per jaar is er een ontwikkelgesprek met de directie 

 
 

 

Het taakbeleid en werkdruk zijn onderdeel van het ontwikkelgesprek 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 - Kwaliteitscultuur 

 
 

 

De werkdruk wordt gemeten bij het tevredenheidsonderzoek personeel 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 - Kwaliteitscultuur 

 

 

5.2 Personeelsbeleid 
 

De methodiek van de traditionele gesprekkencyclus bestaande uit functionerings- en beoordelingsgesprekken is 

niet meer passend in de denklijn van eigenaarschap en professionele ruimte vanuit (Rijnlandse) principes als 

verbinding, vertrouwen en vakmanschap. De hoofddoelstelling van de vernieuwing is dat medewerkers zich continu 

moeten kunnen ontwikkelen in het belang van goed onderwijs voor leerling, leerkracht en omgeving. Hiervoor is een 

gezonde werkrelatie en dialoog tussen leidinggevende en medewerker nodig. De kern van nieuwe systematiek in 

vergelijking met de oude is als volgt: 

 

Klassieke methode  Persoonlijk ontwikkelgesprek 

eigenaarschap ligt bij de leidinggevende eigenaarschap ligt bij de medewerker 

vraag: wat hoort hier? vraag: wat helpt hier? 

vullen van het system voeden van de ontwikkeling van de medewerker 
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Bij de gemoderniseerde gesprekkencyclus staat het persoonlijke ontwikkelgesprek centraal. Dit ontwikkelgesprek gaat 

over de competenties waarop ontwikkeling moet plaatsvinden. Het kan over competenties gaan uit de wet BIO dan wel 

een nog bredere set die voor de vakbekwaamheid belangrijk is. Die vakbekwaamheid staat in het teken van het zich 

continu ontwikkelen in het belang van het kind. Persoonlijke ontwikkelgesprekken zijn bij normaal functioneren de 

enige gesprekken die in het kader van de gesprekkencyclus gehouden worden tussen leidinggevende en medewerker.  

 

Binnen het technische systeem (AFAS) is een inspiratiebox opgenomen waaruit de leidinggevende en/of de medewerker 

gespreksthema's kunnen kiezen. Dit zijn tools om te komen tot dialoog. Deze tools kunnen naar behoefte worden 

ingezet. Als het functioneren onvoldoende is kan er opgeschaald worden naar andere soorten gesprekken. We 

onderscheiden de volgende niveaus met bijbehorende gesprekken: 

 
1.  Ontwikkelniveau (tweezijdig, ontwikkelgesprek, frequentie jaarlijks). 

2.  Zorgelijk niveau (tweezijdig, functioneringsgesprek gericht op een of meerdere competenties die niet aan de maat 

zijn, frequentie bepaald door leidinggevende). 

3.  Escalatieniveau (eenzijdig; beoordelingsgesprek, frequentie bepaalt door leidinggevende). Er dienen twee 

gesprekken vóórafgaand aan dit niveau te hebben plaatsgevonden. 

De leidinggevende moet in het geval het functioneren van de medewerker onvoldoende bevonden wordt, deze 

duidelijk hierop aanspreken en verbetering nastreven. De medewerker moet naar redelijkheid en billijkheid voldoende 

handvatten en tijd aangereikt krijgen om het functioneren op peil te brengen.  
 

Aandachtspunt   Prioriteit 

Het implementeren van de nieuwe gesprekkencyclus hoog  

 

5.3 Bevoegde en bekwame leraren 
 

Op onze school werken bevoegde een bekwame leraren. Alle leraren beschikken daarom over een Pabo-diploma. 

Enkele leerkrachten hebben daarnaast nog een master SEN-opleiding gevolgd, waarmee zij beschikken over een 

specifiek specialisme.  

De directie beschikt over een diploma van een opleiding voor schoolleiders.  

Ten aanzien van het bijhouden van de bekwaamheid van de directie en de leraren verwijzen we naar de paragraaf 

professionalisering. Het ontwikkelen van de bekwaamheid van de leraren verloopt daarnaast via de lijn startbekwaam, 

basisbekwaam en vakbekwaam. Tenslotte werken alle betrokkenen met een bekwaamheidsdossier.  

In de huidige tijd is er duidelijk sprake van een lerarentekort. Tot dit schooljaar beschikte onze stichting over een 

flexibele schil waaruit de vervangingen werden ingevuld. Volgend schooljaar dient de vervanging op clusterniveau te 

worden opgelost.  

 
5.4 De schoolleiding 

 

Binnen de besturingsfilosofie van INNOVO is de schooldirecteur eindverantwoordelijk voor de onderwijsprofilering, de 

onderwijskwaliteit en people management op zijn school. Daarnaast gaat hij verstandig om met zijn middelen en laat 

hij zich facilitair ontzorgen. Onze schoolleiding wordt gevormd door de directie en het managementteam. De 

schoolleiding richt zich vooral op de borging en verbetering van de onderwijskwaliteit en op het personeel en haar 

ontwikkeling. Daarnaast zorgt de schoolleiding voor een duidelijke communicatie met alle geledingen en zorgt men 

voor een adequate organisatie zodat de personeelsleden zo goed mogelijk kunnen functioneren. Ten aanzien van het 

beheer en facilitaire aspecten binnen de school wordt de directie ondersteund door de administratie en de conciërge. 

 

5.5 Professionele cultuur 
 

Samenwerking binnen het team is van wezenlijk belang. Voor een professionele samenwerkende 

leergemeenschap waarbij expertise gedeeld wordt en gebruik wordt gemaakt van elkaars kwaliteiten, is passende 

communicatie vanuit een professionele houding van belang.  Daarom spreken we elkaar binnen onze school zoveel 

mogelijk aan op gedrag en geven we blijk van onze verwachtingen. Dit creëert een cultuur van  samenwerking 

met als doel het onderwijs voor onze leerlingen te verbeteren.  
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5.6 Beleid met betrekking tot stagiaires 
 

Wij zijn geen opleidingsschool van INNOVO. Dit betekent dat we geen stagiairs hebben van de de Pabo. Stagiaires 

vanuit andere opleidingen (MBO en HBO) zijn op onze school welkom. Voor de beoordeling van stagiaires maken wij 

gebruik van de beoordelingsinstrumenten van de opleidingsschool. Een leerkracht coördineert de stageplekken. De 

afspraken m.b.t. stage staan geformuleerd in het stageprotocol van de school. 

 

5.7 Werving en selectie 
 

De werving en selectie van personeelsleden wordt bovenschools door INNOVO geregeld. We verwijzen hiervoor naar 

het personeelsbeleid van INNOVO. 

 
5.8 Taakbeleid 

 

Met betrekking tot het taakbeleid heeft onze school gekozen voor het overlegmodel. In het kader van de CAO is de 

voormalige jaartaak omgezet naar een 40-urige werkweek. De werkdagen op school zijn opgenomen in de 

jaarplanning en we hebben een indicatieve werktijdenregeling o.b.v. 8 uren per werkdag.  

In het kader van het werkverdelingsplan heeft het team uitspraken gedaan over hun standpunten m.b.t. 

schoolgebonden taken, maar ook over de verhouding tussen lestaken en lesgebonden taken. Deze uitspraken 

vormen de basis voor de individueel vast te stellen afspraken over de invulling van de jaartaak. Voorafgaand aan het 

schooljaar, voor de zomervakantie, wordt de jaartaak met de daarbij behorende taken per werknemer zo concreet 

mogelijk vastgelegd. Op schoolniveau worden de taakuren vastgesteld en worden de taken verdeeld. Indien er 

sprake is van extra gewerkte uren (overwerk, vooraf vastgesteld en afgestemd tussen teamlid en directeur), 

worden deze in principe voor de volgende vakantie gecompenseerd. Het taakbeleid wordt opgesteld in het 

programma "Cupella". Dit geldt voor alle scholen van INNOVO. 

 
5.9 Klassenbezoek 

 

In de nieuwe planperiode vinden jaarlijks twee klassenbezoeken af. We gebruiken voor de klassenbezoeken het 

instrument van het Ontwikkelvenster. Na het klassenbezoek vindt een nagesprek plaats aan de hand van  het 

reflectiekwadrant. De medewerker vult dit reflectiekwadrant in tijdens het nagesprek. Aan het einde van het gesprek 

worden afspraken vastgelegd. Het teamlid mailt het ingevulde reflectiekwadrant naar de directeur. Dit 

reflectiekwadrant wordt besproken tijdens het ontwikkelgesprek. Het ontwikkelvenster is gebaseerd op de volgende 

vier sleutels van een effectieve les: 

 
1.  Het lesdoel 

2.  De kortste weg naar Rome (effectief en efficiënt) 

3.  Actieve betrokkenheid 

4.  Afstemming 
 
 

Aandachtspunt Prioriteit 

Verdiepen en implementeren van de vier sleutels binnen een les (theorie boek SLIM) gemiddeld 

 

5.12 Persoonlijke ontwikkelplannen 
 

Bij de gemoderniseerde gesprekkencyclus staat het persoonlijke ontwikkelgesprek centraal. Dit ontwikkelgesprek gaat 

over de competenties waarop ontwikkeling moet plaatsvinden. Het kan over competenties gaan uit de wet BIO dan wel 

een nog bredere set die voor de vakbekwaamheid belangrijk is. Die vakbekwaamheid staat in het teken van het zich 

continu ontwikkelen in het belang van het kind. Persoonlijke ontwikkelgesprekken zijn bij normaal functioneren de 

enige gesprekken die in het kader van de gesprekkencyclus gehouden worden tussen leidinggevende en 

medewerker. Binnen het technische systeem (AFAS) is een inspiratiebox opgenomen waaruit de leidinggevende en/of 

de medewerker gespreksthema's kunnen kiezen. Dit zijn tools om te komen tot dialoog. Deze tools kunnen naar 

behoefte worden ingezet. De ontwikkelingen worden vastgelegd in het persoonlijk ontwikkelplan van het teamlid. Het 

teamlid draagt zorgt voor dit plan. Zij/hij stelt dit op en houdt  de ontwikkelingen bij. Het ontwikkelplan is een onderdeel 

van het dossier van het teamlid. Het teamlid is hier verantwoordelijk voor. 
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5.13 Het bekwaamheidsdossier 
 

Alle werknemers beschikken over een zogenaamd bekwaamheidsdossier. Deze dossiers worden beheerd door de 

leraren zelf. Het dossier wordt bijgehouden binnen het programma AFAS. De inhoud van dit dossier bevat o.a.: 

 
1.  Afschriften van diploma’s en certificaten 

2.  De persoonlijke ontwikkelplannen, eventueel reflectiekwadrant 

3.  De persoonlijke actieplannen 

4.  Gespreksverslagen 

5.  Ingevulde competentielijsten 

 
5.14 Intervisie directie 

 

Binnen INNOVO zijn er intervisiegroepen van directeuren en adjunct-directeuren samengesteld. Het doel van de 

intervisie is dat men leert te reflecteren op het eigen gedrag, gevoelens en emoties. Hierdoor word je je meer bewust 

van je oordelen, je overtuigingen, je irrationele kerngedachten en je automatische patronen. Dit kan je als 

leidinggevende helpen om op een andere manier te handelen en ander gedrag aan te leren. Gedrag dat bevorderend 

is voor de ontwikkeling van je school en bevorderend is voor je eigen welzijn en functioneren. 

 
5.15 Professionalisering 

 

Werken aan de persoonlijke ontwikkeling en de schoolontwikkeling 
 

 
Elk teamlid werkt aan zijn persoonlijke ontwikkeling volgens het ontwikkelplan. Medewerkers beschikken over financiele 

ruimte (€500,- per jaar) om van hun persoonlijke ontwikkeling werk te maken. Ook kan gratis gebruiik gemaakt w o r d e n  

v a n  e-modules bij de INNOVO-Academie. Naast persoonlijke nascholing volgen teamleden de schooling gekoppeld aan 

de beleidsvoornemens zoals beschreven in het schoolplan of het schooljaarplan.  

 

5.16 Verzuimbeleid 
 

Bij INNOVO telt iedereen mee en iedereen doet er toe. Als mens zijn we niet te scheiden in een deeltje thuis, werk, 

vereniging of ouderschap. Al deze rollen en verantwoordelijkheden verenigen we in ons zelf. Het gaat dus om heel de 

mens. Vanuit onze kernwaarden vertrouwen, verbinding en vakmanschap impliceert dit eigen regie en regelruimte 

voor elke medewerker en dat kan worden vormgegeven in verbinding met collega’s en leidinggevende. Dat doen we 

door tijdig en open overleg. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van ons verzuimbeleid is vertrouwen. 

Vertrouwen brengt de verantwoordelijkheid met zich mee dat je zaken zelf doet, op eigen initiatief. Ook in geval van 

verzuim blijf je als heel mens verantwoordelijk voor jouw leven en daarmee ook voor je werk. Aangezien niemand in 

ons hoofd kan kijken, werkt overleg alleen als we zelf actief de ander informeren. Het kan lastig of eng zijn om hier 

eerlijk over te praten. Het kan ook moeilijk zijn om ernaar te vragen en er naar te handelen. Toch is dit de enige manier 

en hoe eerder hoe beter: praat erover. Het gaat om een route naar balans en mogelijkheden, naar wat er wel kan. 

Binnen INNOVO hebben we afspraken gemaakt m.b.t. de verzuimbegeleiding. Hierin staan de spelregels omschreven 

van de medewerker, de leidinggevende, en de ARBO-arts. We hebben op INNOVO-niveau afspraken gemaakt hoe we 

met een ziekmelding omgaan.   

 

5.17 Mobiliteitsbeleid 
 

INNOVO stimuleert mobiliteit van alle medewerkers. Elk jaar is er een mobiliteitsronde. De scholen zetten hun 

vacatures uit op RTC Baandomein. Medewerkers kunnen kenbaar maken dat zij interesse hebben in de vacature. Zij 

kunnen dan uitgenodigd worden voor een klikgesprek. 

 
5.18 Vitaliteit - werkdruk 

 

Vitaliteit, in balans zijn en werkdruk zijn aspecten binnen onze school die voortdurend onze aandacht vragen. Van 

belang vinden we dat iedereen zich bewust is van zijn eigen vitaliteit. Dit sluit aan bij de visie van INNOVO m.b.t. het 

verzuim "heel de mens".  

Naast bewustwording streven we naar een aanpak die steeds onderwerp van gesprek is, zowel op team/schoolniveau als 

op persoonlijk/individueel vlak.  
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Onderstaande thema’s zijn hierin voor ons van belang:  

Taakbeleid, evenredige taakverdeling 

Binnen jaarprogramma dagen gepland voor studie en verwerking van administratie 

In de jaarplanning rekening gehouden met drukke periodes 

Tijdig knelpunten aangeven bij directie en het gesprek aangaan  

Inzet van onderwijsondersteuners 

 

De inzet van onderwijsondersteuners is een bewust gemaakt keuze (door het team) vanuit de beschikking over de 

werkdrukgelden. Met ingang van schooljaar 2019-2020 zal het werkverdelingsplan actief zijn, waarin het team 

standpunten heeft ingenomen wat betreft o.a. groepsorganisatie, besetting, verhouding lestaken en lesgebonden taken.  

 

Kenmerkend voor onze school is: 
 

 Kwaliteitsindicatoren 

 
 

 

Vitaliteit en werkdruk zijn  een vanzelfsprekend onderwerp van gesprek. 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 – Kwaliteitscultuur 

 
 

 

Vitaliteit en werkdruk zijn onderdeel van het ontwikkelgesprek 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 – Kwaliteitscultuur 
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6 Organisatiebeleid 
 

6.1 Organisatiestructuur 
 

Onze school is één van de scholen van INNOVO. De directeur geeft, onder eindverantwoordelijkheid van het College 

van Bestuur (CvB) van de stichting, leiding aan de school. De directie is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse 

gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. De directeur wordt bijgestaan door de Intern Begeleider. Samen 

vormen zij het managamentteam (MT) van de school.  

 
6.2 Groeperingsvormen 

Op onze school wordt gewerkt in gemengde groepen (1/2, 3/4, 5/6 en 7/8). Deze groeperingsvorm is bij aanvang van de 

planperiode onze vaste basis, maar de ontwikkeling is erop gericht om het leerstofjaarklassensysteem geleidelijk (en 

mogelijk gedeeltelijk) los te laten. Dit als doorontwikkeling van de huidige koers op het vlak van groepsoverstijgend en 

groepsdoorbrekend werken. Gelet op de voornemens omtrent ‘anders organiseren’ is het in het kader van 

voorspelbaarheid en routines van belang oog te hebben voor de taak- en rolverdeling binnen het team..  
 

Aandachtspunt Prioriteit 

De taak en rolverdeling en de inzet binnen het onderwijsleerproces. gemiddeld 

 

6.3 Het 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.  

De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn: 
 

 Kwaliteitsindicatoren 

2. De leeromgeving ziet er uitdagend en boeiend uit 

 
 

 

Ouders worden voortdurend geïnformeerd via ISY en via de diverse ouderavonden 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP6 - Samenwerking 

4. Ouders participeren bij diverse activiteiten. 

5. Leerkrachten en leerlingen gaan respectvol met elkaar om 

 

6.4 Veiligheid 
 

De school waarborgt de veiligheid van leerlingen en medewerkers.  
Er zijn school- en klassenregels. Uitgangspunt is dat kinderen, leerkrachten, directie en ouders hun uiterste best doen 

om respectvol met elkaar om te gaan. Als het even mis gaat dan spreken we elkaar daar op rustige toon op aan. Wij 

beschikken over een anti-pestprotocol en coordinator. 

Onze school maakt gebruik van de Verwijsindex. Tevens zijn we op de hoogte van regionale Aanpak 

Kindermishandeling (RAK) en maken we gebruik van de meldcode. De school beschikt over een preventiemedewerker 

en voldoende gekwalificeerde BHV'ers.   

In de schoolgids hebben we beschreven hoe we de fysieke en sociale veiligheid van de leerlingen waarborgen, en 

geven we informatie over schorsing en verwijdering. Daarin staat tevens informatie over de klachtenprocedure en de 

verschillende vertrouwenspersonen.  

Elk schooljaar meten we de veiligheid van de leerlingen van groep 6,7 en 8. Dit is een wettelijke verplichting. 
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 De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn: 
 

 Kwaliteitsindicatoren 

3. De school beschikt over een veiligheidsplan 

 
 

 

De school bevraagt de leerlingen, ouders en medewerkers systematisch over aspecten m.b.t. de veiligheid 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg 

 
 

 

De school hanteert een incidenten en ongevallenregistratie 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK1 - Veiligheid 

 
 

6.5 Arbobeleid 
 

Arbo + RI&E 

De school doet 4-jaarlijks een risico-inventarisatie, waarvan de resultaten jaarlijks geëvalueerd worden en verwerkt 

zijn in het Arbo-plan. In het Arbo-plan is een plan van aanpak verwerkt m.b.t. de psychosociale arbeidsbelasting en 

veiligheid in en rondom  het gebouw. De directeur is verantwoordelijk voor het Arbobeleid en in samenspraak met de 

preventiemedewerker voeren zij het beleid uit. 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. Voor de speeltoestellen is een logboek aanwezig voor het bijhouden van onderhoud en 

het melden van eventuele ongevallen. De brandweer heeft een gebruiksvergunning afgegeven en daarmee de 

vergunning de school brandveilig verklaard. Op de school is een calamiteitenplan aanwezig. Dit plan is een onderdeel 

van het veiligheidsplan. 

 
De Vitale medewerker 

Stichting INNOVO heeft met HCC (Human Care Capitel) een Arbo-contract afgesloten. Het beleid is erop gericht om 

de vitaliteit van de medewerker. We proberen verzuim en uitval te voorkomen door vooral preventief te werk te gaan. 

We gaan bij INNOVO uit van de visie "heel de mens". Vanuit onze kernwaarden vertrouwen, verbinding en 

vakmanschap impliceert dit eigen regie en regelruimte voor elke medewerker en dat kan worden vormgegeven in 

verbinding met collega’s en leidinggevende. Dat doen we door tijdig en open overleg. Binnen onze school streven we 

naar transparantie en openheid. Medewerkers worden gestimuleerd om tijdig signalen af te geven en met de directie 

in gesprek te gaan indien de medewerker uit balans dreigt te raken. Er wordt samen bekeken welke interventies nodig 

zijn om weer in balans te komen en uitval en verzuim te voorkomen. 

 
Indien nodig en wenselijk kan de Arbo-arts worden ingeschakeld. De directeur legt dan de hulpvraag voor aan de 

Arbo-arts. De Arbo-arts kan de medewerker uitnodigen en geeft vervolgens advies aan de directeur en de 

medewerker. De directeur en de medewerker stemmen vervolgens af en de directeur bepaalt het vervolg. Daarnaast 

wordt afhankelijk van de hulpvraag en problematiek de HRM-consulent van INNOVO ingeschakeld. Er kan dan een 

Sociaal Medisch Overleg georganiseerd worden. We volgen de route van de Wet Poortwachter. Alle acties worden 

vastgelegd in het programma van AFAS. 
 

6.6 Interne communicatie 
 

Op onze school vinden we de interne communicatie van groot belang. We zijn gericht op het creëren van 

betrokkenheid van de medewerkers op het werk en op school om op die manier de kwaliteit van de school te 

optimaliseren. De directie zorgt voor een heldere vergaderstructuur die is verwerkt in de jaarplanning. 

 

De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn: 
 

 Kwaliteitsindicatoren 

1. Teamvergaderingen zijn structureel ingepland. 
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6.7 Samenwerking 
 

Voor een school is niet alleen de interne samenwerking van belang. Zonder de mogelijkheden van buiten onze 

school kunnen we niet. Gedacht moeten worden aan externe instantie t.b.v. expertises, maar ook lokale 

verenigingen voor activiteiten binnen school. 

Ook de samenwerking met andere scholen binnen het cluster Heuvelland is van belang en zal gedurende de planperiode 

alleen maar toenmen.  

 

Onze belangrijkste kenmerken zijn: 

 

 Kwaliteitsindicatoren 

1. We overleggen structureel met de voorschoolse voorzieningen. 

2. We overleggen structureel met het VO 

 
 

 

We werken samen met de expertisepool van INNOVO. 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP6 - Samenwerking 

 
 

6.8 Contacten met ouders 
 

Goede contacten met ouders en afstemming t.a.v. de ontwikkeling van hun kind vinden wij van groot belang. In de 

schoolgids hebben we informatie opgenomen over de relatie met de ouders/verzorgers van de leerlingen. We gaan uit 

van educatief partnerschap wat veronderstelt dat ouders en school actief afstemmen op de ontwikkeling van het kind.  

Onze school beschikt over een oudervereniging. De oudervereniging heeft als doelstelling om naast het reguliere 

schoolprogramma allerlei leuke activiteiten te organiseren voor de kinderen van onze school, voornamelijk binnen 

schooltijd. De oudervereniging werkt hiervoor samen met de directie en de leerkrachten, door bij schoolactiviteiten 

mee te denken en steun te bieden via hand en spandiensten. Naast de oudervereniging beschikt onze school over een 

MR. In de MR zijn het personeel (2) en ouders (2) in gelijke mate vertegenwoordigd. Samen kijken zij naar het beleid, 

dat door de school wordt uitgezet, bespreken dit met het bevoegd gezag (meestal de directeur) en geven gevraagd 

en/of ongevraagd hun mening hierover. 

 

De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn: 

 

 Kwaliteitsindicatoren 

1. Ouders worden betrokken bij de schoolactiviteiten. 

2. Er vinden minimaal twee keer per jaar oudergesprekken over de ontwikkeling van het kind. 

 
 

 

Ouders ontvangen informatie via ISY. 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP6 - Samenwerking 

4. Ouders worden betrokken bij extra zorg. 

5. Ouders worden actief betrokken bij de overgang PO-VO. 

6. De MR en de oudervereniging overleggen structureel met de school. 

 
 

6.9 Overgang PO-VO 

In het laatste schooljaar ontvangen alle schoolverlater het advise voor uitstroom richting voortgezet onderwijs. 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. Informatie over de begeleiding van de leerlingen naar het VO is opgenomen in de 

schoolgids. Daarin hebben we tevens opgenomen welke adviezen we hebben gegeven aan de leerlingen.  
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De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn: 
 

 Kwaliteitsindicatoren 

2. We overleggen systematisch met de mentoren van de VO-scholen waaraan we leerlingen leveren 

5. We controleren of onze adviezen effectief zijn 

 

 

6.10 Privacybeleid 
 

Onze school beschikt over een privacyreglement waarin staat hoe wij met privacy omgaan. In het reglement staat hoe 

we omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers. En hoelang de gegevens worden bewaard. In 

het reglement garanderen we dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Dat betekent dus ook dat de 

informatie die we in de schooladministratie (o.a. Eduscope en LOVS) vastleggen juist, nauwkeurig én volledig up-to- 

date is. Het reglement staat op de website van INNOVO. In de schoolgids staat informatie over de privacywetgeving 

(AVG) en de richtlijnen van INNOVO.  

 

De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn: 

 

 Kwaliteitsindicatoren 

1. Wij beschikken over een privacy reglement. 

2. Wij waarborgen de privacy van leerlingen en persoonsgegevens. 

3. We hebben afspraken hoe we met leerling-gegevens omgaan 

4. We hebben de rechten van de ouders m.b.t. de privacy omschreven. 

 

 

6.11 Voor- en vroegschoolse educatie 

We kennen een functionele samenwerking met de peuterspeelzaal in onze school. De samenwerking bestaat uit een 

regelmatig overleg over het onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen), het educatief handelen en de zorg en 

begeleiding. In geval van instroom op de basisschool  is altijd sprake van een warme overdracht.  

De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn: 
 

 Kwaliteitsindicatoren 

 
 

 

We beschikken over doorgaande leerlijnen qua aanbod (wat) 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod 

 
 

 

Er is sprake van een warme overdracht 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP6 - Samenwerking 

3. De zorg en begeleiding wordt besproken en waar mogelijk afgestemd 

 

6.12 Buitenschoolse opvang 

De Buitenschoolse opvang wordt voor onze school aangeboden in Simpelveld door MIK (maatwerk in 

kinderopvang). De opvang bestaat uit voor- en naschoolse opvang en opvang op vrije school(mid)dagen, dan wel 

opvang tijdens schoolvakanties of een combinatie hiervan. 
 

 Kwaliteitsindicatoren 

1. We hebben de mogelijkheid voor een voor- en naschoolse opvang. 

2. We hebben een continu-rooster waardoor we geen tussentijdse opvang nodig hebben. 
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6.13 Verzuim en vroegtijdig schoolverlaten 
 

In de schoolgids hebben we informatie opgenomen over verzuim en vroegtijdig schoolverlaten. De 

verzuimregistratie op onze school voldoet aan de wet- en regelgeving. Uitgebreide informatie hierover staat op 

de website van INNOVO. In de schoolgids beschrijven we de rol en de taken van de leerplichtambtenaar en de 

Inspectie van het Onderwijs. Naast verzuim en vroegtijdig schoolverlaten, beschrijven we in de schoolgids 

tevens het beleid voor vrijstelling van onderwijsactiviteiten en buitengewoon verlof.
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7 Financieel beleid 
 

7.1 Lumpsum financiering, ondersteuning en gesprekken 
 

De afspraken met betrekking tot de financiën van onze school zijn vastgesteld in de Kadernota van INNOVO. Het 

College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de effectieve besteding van de middelen. Het financieel beleid is 

erop gericht om de continuïteit van de totale organisatie te waarborgen en de optimale randvoorwaarden te creëren 

om de gestelde doelen uit het strategisch beleidsplan van de stichting INNOVO en het schoolplan van de school te 

realiseren. Alle lumpsumgelden worden bovenschools beheerd, evenals de gelden die voortkomen uit de 

bestemmingsboxen. De financiële ondersteuning wordt verzorgd door het servicebureau en de financiële consulent 

belast met de financiële zaken m.b.t. onze school. Verschillende keren per jaar ontvangt de directeur een financiële 

rapportage van de financieel consulent. Indien nodig vindt er afstemming plaats en worden mogelijke acties met elkaar 

besproken en uitgevoerd. 

 

7.2 Financiën oudervereniging 
 

De oudervereniging vraagt van de ouders een vrijwillige bijdrage. Van de inkomsten worden door de oudervereniging 

in samenspraak met de school diverse activiteiten georganiseerd. Jaarlijks (op de algemene ouderavond) legt de 

oudervereniging financiële verantwoording af via de jaarrekening en een nieuwe begroting. Er is tevens een 

kascontrole. De school is hierbij niet betrokken.  

 

7.3 Sponsoring 
 

De M.R. heeft instemmingsrecht over sponsoring. Op dit moment is er geen sprake van sponsoring in wat voor vorm 

dan ook. In de schoolgids staat beschreven hoe we als school omgaan met sponsoring. 

 
7.4 Begrotingen 

 

Elk schooljaar wordt er een schoolbegroting opgesteld. Deze begroting wordt voorgelegd aan het CvB van de 

stichting Innovo en aan de MR van de school. 
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8 Zorg voor kwaliteit 
 

8.1 Kwaliteitszorg 
 

Onze kwaliteitszorg richt zich op drie domeinen: het onderwijsleerproces, de resultaten en het geven van onderwijs. 
 

 
De kwaliteit van het onderwijsleerproces wordt m.n. gemeten met behulp van de INNOVO-werkprocessen (zie 

hoofdstuk 8.12).  Per werkproces hebben we beschreven welke indicatoren van toepassing zijn. Ze worden met een 

vastgestelde frequentie gescoord, en -indien nodig- voorzien van verbeteracties. Naast de INNOVO-werkprocessen 

zetten vragenlijsten in om de kwaliteit van de school te meten. We gebruiken daartoe de tevredenheidspeilingen 

voor ouders, leerlingen en leraren. Ook meten we jaarlijks de veiligheidsbeleving van de leerlingen. Tenslotte voert de 

IB-er twee keer per jaar een schoolzelfevaluatie uit (medio en eind). Onze school neemtt 1 x per vier jaar deel aan de 

interne audits. 

In tweede plaats richt de kwaliteitszorg zich op de resultaten van de school. We analyseren met behulp van vaste 

procedures de eind- en tussenresultaten, de sociale resultaten (VISEON) en de plaats in VO na drie jaar. Op basis 

van de analyses stellen we actiepunten vast, als dat nodig is. 

In de derde plaats monitoren we het lesgeven van de leerkrachten. Daarbij gebruiken we het zogenaamde 

Ontwikkelvenster. De schoolleiding heeft daardoor zicht op de lesgevende kwaliteit van de leraren en op het team als 

geheel. Bij de audits komt ook het lesgeven van de leraren aan de orde. Daardoor kunnen we onze eigen oordelen 

vergelijken met de oordelen van relatieve buitenstaanders. 
 

 Kwaliteitsindicatoren 

1. Wij hebben inzicht in de kenmerken van de leerlingenpopulatie en verbinden daaraan conclusies op groeps- en 

schoolniveau 

 
 

 

Wij werken met en volgens de elf INNOVO-werkprocessen 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg 

3. Wij bevragen ouders, leerlingen en medewerkers op tevredenheid 

4. Wij bevragen de leerlingen jaarlijks op Veiligheid 

5. Wij krijgen 1x per vier jaar een audit 

 
 

 

Wij voeren twee keer per jaar een schoolzelfevaluatie uit 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg 

7. Wij analyseren systematisch de uitkomsten van de eind- en tussenresultaten op basis van normen 

8. Wij analyseren systematisch de sociale resultaten van de leerlingen 

 
 

 

Wij hebben zicht op de lesgevende kwaliteiten via het systeem Ontwikkelvenster 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg 

 
 

8.2 Kwaliteitscultuur 
 

We werken binnen onze school, team en directie, gezamenlijk aan de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs.  

Binnen schoolplan en vervolgnes schooljaarplannen worden deze punten verder uitgewerkt. Ontwikkelingen hebben 

success wanneer ze in de breedte van het team worden opgepakt (ontwikkelen doe je samen). Regelmatig huren we externe 

expertise in om ons te begeleiden. 
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Kenmerkend voor onze school is: 
 

 Kwaliteitsindicatoren 

 
 

 

We hebben een duidelijke collectieve ambitie met speerpunten 

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg 

2. De realisering van de speerpunten van de collectieve ambitie vormen o.a. de uitgangspunten voor onze 

professionalisering op individueel- en teamniveau 

 

8.3 Verantwoording en dialoog 

Onze school legt systematisch verantwoording af aan de verschillende stakeholders. De ouders/verzorgers worden 

geïnformeerd via Isy en 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 voeren we minimaal 

één keer per jaar een monitorgesprek met het CvB. Centraal in onze rapportages staan de opbrengsten van de 

school (in de meest brede zin): 
 

Eindopbrengsten 

Tussenopbrengsten 

Sociale opbrengsten 

Realisatie verbeterdoelen 

Ziekteverzuim en welbevinden 
 
 

8.4 Het meten van de basiskwaliteit 
 

De Inspectie van het Onderwijs beschrijft in haar waarderingskader 2017  de basiskwaliteit op 17 standaarden en heeft 

zichzelf ten doel gesteld een school eenmaal per vier te bezoeken. Onze school heeft vanuit de inspectie een 

basisarrangement. 

 
8.5 Onze eigen kwaliteitsaspecten 

 

Onze school onderscheidt basiskwaliteit en eigen kwaliteitsaspecten (eigen ambities). We hebben per paragraaf 

steeds aangegeven wat de "kenmerken" zijn van onze school, geformuleerd als kwaliteitsindicatoren. Sommige 

kenmerken hebben we geoormerkt als "eigen kwaliteitsaspecten". Het gaat daarbij om kenmerken 

(kwaliteitsindicatoren) waarvan we vinden dat we daarbij toegevoegde waarde leveren ten opzichte van de 

basiskwaliteit.  

 
8.6 Meting van de kwaliteitsaspecten: INNOVO-werkprocessen 

 

In schooljaar 2009-2010 heeft INNOVO elf werkprocessen beschreven voor de verrichting van gedegen en 

vernieuwend onderwijs. De werkprocessen richten zich voor een groot deel op de thema's die een rol spelen in het 

onderwijsleerproces. In schema: 
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Met behulp van de werkprocessen is in de afgelopen jaren invulling gegeven aan de zorg voor kwaliteit. Deze 

processen zijn in 2014  gedeeltelijk opnieuw beschreven. Dit zal gedurende schooljaar 2019-2020 opnieuw 

gebeuren, waanrna de werkprocessen binnen school ook volledig nieuw vormgegeven zullen worden.  

 

Aandachtspunt Prioriteit 

 Het herbeschrijven van de nieuwe Innovo werkprocessen.  hoog 

 

Overzicht van de huidige INNOVO-werkprocessen: 

 

Versie Werkprocessen 

2.0 Werkproces 1: Kwaliteitszorg 

2.0 Werkproces 2: Veiligheid 

2.0 Werkproces 3: Afstemming leerstofaanbod 

2.0 Werkproces 4: Differentiatie in instructie en verwerking 

2.0 Werkproces 5: Samenwerkend leren 

2.0 Werkproces 6: Afstemming Leertijd 

2.0 Werkproces 7: Zelfverantwoordelijk leren 

2.0 Werkproces 8: Planmatig handelen 

2.0 Werkproces 9: Toetsen en waarderen 

2.0 Werkproces 10: Aannamebeleid 

2.0 Werkproces 11: Afstemming met educatieve partners 
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9 Strategisch beleid 
 

9.1 Strategisch beleid INNOVO 
 

De Stichting INNOVO beschikt over een strategisch beleidsplan 2015-2020 (zie bijlage). De kernwoorden daarin zijn 

Vertrouwen, Verbinding en Vakmanschap. De speerpunten voor de komende jaren zijn: 
 

 
1.  De school zorgt voor uitdagend en toekomstgericht onderwijs, dat inspeelt op de talenten en leerbehoeften van 

alle individuele leerlingen 

2.  De school biedt onderwijs van hoge kwaliteit, dat begint met de basisvaardigheden die alle leerlingen in alle tijden 

nodig hebben en er is aandacht voor een veilige, brede persoonlijke en maatschappelijke vorming en lokale 

context 

3.  In de school werken teams van leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders, die zich 

individueel en als collectief ontwikkelen in hun professionaliteit en deze teams maken de school van 2020 

mogelijk 

4.  De school stelt de leerling als vanzelf centraal en draagt bij aan doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen naar VO 

en verder in partnerschap met ouders en goede samenwerking met andere sectoren en maatschappelijke actoren 
 

Onze school heeft de aandachtspunten vanuit het Strategisch beleidsplan verwerkt in collectieve ambities (zie 

hoofdstuk 3). 
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10 Aandachtspunten 2019-2023 
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11 Formulier "Instemming met schoolplan" 
 

 
 
 
 
 

Brin:                                 10KI 
 

Naam:                               BS Klavertje Vier 
 

Adres:                              Kanariestraat 1 
 

Postcode:                   6287 BB  

 

Plaats:                             Eys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERKLARING 
 
 
 
 

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2019  tot 2023 

geldende schoolplan van deze school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Namens de MR, 

 

naam 

functie 

naam 

functie
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12 Formulier "Vaststelling van schoolplan" 
 

 
 
 
 
 

Brin:                                 10QB 
 

Naam:                               BS Klavertje Vier 
  
Adres:                              Hilleshagerweg 32 
 

Postcode:                   6287 BB 

 

Plaats:                             Eys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERKLARING 
 
 
 
 

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2019  tot 2023  geldende schoolplan van deze 

school vastgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Namens het bevoegd gezag, 

 

naam 

functie 

naam 

functie 


