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1 Inleiding

1.1 Voorwoord

1 document, 4 jaar plannen, meer niet.............?

Obs Het Overbos heeft een nieuw schoobedrijfsplan 2019/2023. In dit schoolbedrijfsplan staan de
beleidsvoornemens van de school voor de komende vier jaar. Op alle gebieden is de school door de overheid
gehouden aan het formuleren van plannen, beleidsvoornemens om de school, verantwoord, kwalitatief nog beter te
krijgen dan dat de school al is. Het schoolbedrijfsplan bevat zodoende plannen op het gebied van huisvesting,
personeel, kwaliteitsbeleid, onderwijs en organisatie. Dit plan wordt het statisch gedeelte genoemd van de
schoolplanning. Het dynamisch gedeelte omvat de schoolplannen.

ieder jaar formuleert de school vanuit het schoolbedrijfsplan, voornemens, plannen, welke voor het specifieke jaar
gelden.

En zo maken 1+1+1+1 een schoolbedrijfsplan.

De indeling van het schoolplan 2019-2023 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van de stichting Primo Vpr. en
de beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de focus voor
onze kwaliteitszorg. Dit betekent, dat wij de beleidsterreinen beschrijven (to plan: wat beloven we?), periodiek
beoordelen (to check: doen we wat we beloven?) en borgen of verbeteren (to act).

De onderscheiden beleidssterreinen in dit schoolplan komen (deels) overeen met de kwaliteitsaspecten die de
Inspectie van het Onderwijs onderscheidt in haar toezichtkader. In het hoofdstuk Personeelsbeleid beschrijven we de
competenties (in de geest van de wet Beroepen in het onderwijs) die wij hanteren voor de persoonlijke ontwikkeling
van onze werknemers. Deze competenties vormen de rode draad in ons personeelsbeleid

1.2 Doelen en functie

Ons schoolplan beschrijft, binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van Stichting Primo vpr in de eerste
plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in dit geval van ambities
(fase ‘to plan). Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze
sterke en zwakke punten en daarmee op onze verbeterdoelen (fase ‘to check) voor de komende vier jaar. Het
schoolplan functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het
bevoegd gezag en de ouders en als een planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de
planperiode 2019-2023. Op basis van ons vierjarige Plan van Aanpak (zie hoofdstuk Jaarplannen 2019-2023) willen
we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan opstellen. In een jaarverslag zullen we steeds terugblikken of de gestelde
verbeterdoelen gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren. 

1.3 Procedures

Ons schoolplan is opgesteld door het team van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad. In de planperiode 2019-2023 zullen we planmatig hoofdstukken van ons schoolplan met
elkaar bespreken. Daarnaast zullen we aan het einde van ieder schooljaar het jaarplan en jaarbord voor het komend
jaar samen vaststellen. Ieder jaar kijken we met het team ook terug: hebben we onze actiepunten in voldoende mate
gerealiseerd? Tenslotte dragen we zorg voor een cyclische evaluatie van de thema’s, zoals beschreven in dit
schoolplan.

1.4 Verwijzingen

Ons schoolplan beschrijft globaal onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we voor een meer
gedetailleerde beschrijving naar bijlagen. De bijlagen zijn opgenomen in de paragrafen waarbij ze horen en hebben
we verzameld in een groslijst (bijlage bij het schoolplan)
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2 Schoolbeschrijving

2.1 Schoolgegevens

Gegevens van de stichting  

Naam stichting:  PrimoVpr.

Algemeen directeur:  Ingrid van Doesburg

Adres + nummer:  Gemeenlandseweg

Postcode + plaats:  Abbenbroek

Telefoonnummer:  0181-491044

E-mail adres:  info@primovpr.nl

Website adres:  www.primovpr.nl

Gegevens van de school  

Naam school: Obs het Overbos 

Directeur: C.M.Stenneken

Adres + nummer.: Polderslaan 1

Postcode + plaats: Oostvoorne 3233VL

Telefoonnummer:  0181-487094

E-mail adres: overbos@primovpr.nl

Website adres:  www.hetoverbos.nl

2.2 Kenmerken van het personeel

De directie van de school bestaat uit de directeur en de locatieleider. De directie vormt samen met drie collega’s die
de taak bouwcoördinator op zich hebben genomen (onderbouw-middenbouw-bovenbouw) het managementteam
(MT) van de school. Het team bestaat uit:

01 directeur
01 Locatieleider
05 voltijd groepsleerkrachten
08 deeltijd groepsleerkrachten
01 vakleerkracht bewegingsonderwijs
01 intern begeleider
02 stagiaires
03 onderwijsassistent
01 administratief medewerker

Van de 21 medewerkers zijn er 18 vrouw en 3 man. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand
van zaken per 1-9-2019). 
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Per 1-9-2019 MT OP OOP

Ouder dan 60 jaar  1  

Tussen 50 en 60 jaar 1 3 1

Tussen 40 en 50 jaar 4 2

Tussen 30 en 40 jaar 1 3

Tussen 20 en 30 jaar 4 2

Jonger dan 20 jaar    

Totaal 2 14 4

2.3 Kenmerken van de leerlingen

Onze school word bezocht door 236 leerlingen. De kenmerken van de leerlingen en de consequenties
daarvan voor onze organisatie en ons onderwijs hebben we beschreven in het document Kenmerken Leerlingen
(zie bijlage). In dit document staan de kenmerken per groep beschreven en de consequenties voor de groep(en).

In algemene zin hebben wij, op grond van de kenmerken van de leerlingen, de volgende aandachtspunten:

Extra aandacht besteden aan plus werk voor de leerlingen die meer aan kunnen. 
Inzet van tablets (Snappet 4 t/m 8) voor rekenen, studievaardigheden, burgerschap en automatiseren.
Doorgaande leerlijnen 1 t/m 8
Engels vanaf groep 1 door een native speaker
Een doorgaande leerlijn Robotica en programmeren vanaf groep 1
Aanbod Levelwerk
Plusgroepen 6/7
Deelname aan de first Lego leaque

2.4 Kenmerken van de ouders

Onze school staat in een licht vergrijzende wijk met dure vrijstaande woningen. Het opleidingsniveau van de ouders is
ons bekend (via intakegesprekken). De kengetallen laten zien dat onze school te maken heeft met een betrokken
ambitieuze  Hbo /WO populatie.  
Onze ouders hebben hoge verwachtingen w.b.t .de prestaties en de uitstroom van kinderen. 
Veel ouderparen zijn beiden werkzaam  
Hoog percentage van ouders is ondernemer.

Opleidingsniveau ouders: 
LBO: 3 
MAVO VMBO: 7 
HAVO: 12 
VWO: 7 
MBO: 78 
HBO: 121 
Universiteit: 73
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2.5 Sterkte-zwakteanalyse

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

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

 

Pedagogisch klimaat

Ontwikkelbereidheid en eigenaarschap van teamleden

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Betrokkenheid van ouders bij het onderwijsleerproces.

Engels vanaf groep 1

Tevreden ouders en leerlingen

Onvoldoende leerwinst voor de individuele leerling voor
begrijpend lezen en rekenen.

Communicatie in het algemeen 

Informatievoorziening voor nieuwe ouders.

Onderhoud gebouw. 

KANSEN SCHOOL BEDREIGINGEN SCHOOL

Ontwikkeling Professionele leergemeenschap  Ruimte gebrek door instroom

Effectieve instructie 
Doorgaande leerlijn van 2 t/m 12 jaar en warme
overdracht tussen voorschoolse en basisonderwijs.

Duurzaamheid

Samenwerking met omgeving

 Leerkrachten tekort 

Taakverbreding vanuit de maatschappij 

Wetgeving mbt privacy (AVG)

Achterstallig onderhoud van gebouw

2.6 Risico's

In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal risico's voor wat betreft de
school, het personeel en de leerlingen. Hieronder beschrijven we de risico's per beleidsterrein en de voorgenomen
maatregelen

Opbrengsten :

Kwaliteit van onderwijs leerwinst 
Individuele groei op het gebied van begrijpend lezen en automatiseren     -----     duurzaam 
                                                                                                                    -----     stabiel             

Personeelsbeleid:

-    Door leraren te kort ontstane vacatures niet meer kunnen invullen. 
-    schaduw IB'er gaan opleiden

Organisatorisch beleid 

Werkdruk 
Groepsgrootte 
Vage plannen van de gemeente over de vorming van een IKC

Financieel: 

Onderhoud van het gebouw 
Afschrijving van ICT

Kwaliteit

kwaliteit kan onderdruk 
- huisvesting - 

OBS Het Overbos

Schoolplan 2019-2023 8



2.7 Landelijke ontwikkelingen

1. Leerkrachtentekort
2. Veranderende arbeidsmarkt (en arbeidsethos)
3. Vergrijzing van het personeelsbestand
4. Relatief hoog verwijzingspercentage SO/SBO binnen het samenwerkingsverband    Kindkracht
5. Sterk toenemende aandacht voor sociale veiligheid 
6. Toenemende zorgen tav kwaliteit van het Nederlands onderwijs nav (internationale) onderzoeken (PISA, Pirls)
7. Het bestuur moet zicht hebben op de (extra) kwaliteit van de scholen
8. De bestuursgesprekken met de Inspectie van het Onderwijs
9.Tendens tot taakverbreding van scholen
10. IKC ontwikkelingen
11. Aandacht voor duurzaamheid
12. Wetgeving mbt privacy (AVG)
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3 Grote ontwikkeldoelen

3.1 Grote ontwikkeldoelen

Voor de komende vier jaar hebben we een aantal grote ontwikkeldoelen (streefbeelden) vastgesteld. Deze
ontwikkeldoelen (streefbeelden) vormen de focus voor ons handelen in de jaren 2019-2023.

Op onze school wordt er datagestuurd onderwijs gegeven.
Op onze school gebruiken we het EDI model in alle groepen.
De individuele groei bij leerlinen bij alle vakken is voldoende in alle groepen.
Aandacht voor duurzaamheid binnen het bestaande curriculum.
We zijn een zoveel mogelijk restafvalvrije school.
Onze school zorgt voor een heldere, duidelijke communicatie met ouders.
Onze school is een veilige plek voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

Streefbeelden

1. In 2023 geven leerkrachten instructie volgens een model dat aantoonbaar het meest effectief is.

2. In 2023 werken we in PLG's en hebben we een datateam waarin wetenschappelijk onderzoek het uitgangspunt
is voor het verbeteren van het onderwijs.

3. Leerkrachten zijn gericht op het continu verbeteren van onderwijs en de ontwikkeling van zichzelf en de
leerling. de uren voor professionalisering worden door ieder teamlid adequaat ingezet.

4. De school richt zich op het samen met ouders innoveren van het onderwijs en de school.

5. In 2023 hebben wij een aanbod voor burgerschap geïmplementeerd in de groepen 1 t/m 8

6. In 2023 zijn wij een school dat leerlingen en leerkrachten bewust maakt van hun omgeving en iets toevoegt aan
een toekomstbestendige maatschappij

7. Het eind niveau op rekenen en begrijpend lezen is voor alle leerlingen 1F

8. In 2023 is er een doorgaande leerlijn gerealiseerd op het gebied van programmeren en robotica.

9. In 2023 geven leerkrachten instructie volgens een model dat aantoonbaar het meest effectief is.
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4 Onderwijskundig beleid

4.1 De missie en visie van de school
Missie-kern

Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar  Wij hanteren het
leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het kind. Onze school staat open voor alle leerlingen [alle religies]
die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind
de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden). Het is ons doel om leerlingen cognitief en
sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Op het Overbos
ligt de focus op taal, lezen en rekenen en is er daarnaast ruimte gemaakt in ons aanbod voor creatieve vakken. Deze
vakken zijn de basis van ons onderwijs, en h

Slogan en kernwaarden

Onze slogan is: onderzoekend, uitdagend en sociaal

Onze kernwaarden zijn:

De leerkracht en het team staan centraal 
Kennis gaat vooraf aan vaardigheden 
Op onze school heerst een professionele cultuur en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Wij hebben samen met de ouder hoge verwachtingen van ieder kind. 
Op onze school hebben we een openhouden in de relatie met de ouders/verzorgers en kinderen in een veilige
omgeving.  
Ons onderwijs is vernieuwend en wij gebruiken daar moderne onderwijsmiddelen bij. 
Met ons onderwijs willen wij de leerlingen bewust maken van hun omgeving en toevoegen aan een
toekomstbestendige maatschappij

De slogan en de kernwaarden worden nader toegelicht in de schoolgids. 

Missiebeleid

Beleid om de missie levend te houden:

Missie, slogan en kernwaarden komen 1 x per jaar aan bod in een werksessie
Missie en visie zijn opgenomen in de schoolgids

Parel Standaard

Een goed pedagogisch klimaat SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

Een breed onderwijsaanbod OP2 - Zicht op ontwikkeling

Samenwerking met ouders OP2 - Zicht op ontwikkeling

Wij zijn een professionele, zelfbewust, trotse en ambitieuze lerende
organisatie

KA2 - Kwaliteitscultuur

Onze kernwaarden zijn:

Onderzoekend

Nieuwsgierig was je al. Nou, wij ook! Wij willen elke dag iets nieuws ontdekken. Ontdek jij dan de
wereld om je heen. Door rustig iets te bekijken of door te doen. Op jouw manier. Dan zorgen wij dat
wij ons blijven ontwikkelen om jou zo goed mogelijk onderwijs te bieden. Kwaliteit van onderwijs
staat in onze school op nummer 1.

Uitdagend

Ondernemende kinderen? Mooi! Laat maar eens zien wat je kunt. Wij zoeken de uitdaging voor jou
en voor ons zelf. Een hoge lat, een inspirerende presentatie? Prachtig! En … fouten maken is oké.
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Sociaal

Sociaal? Voor ons betekent dat: Jezelf laten zien, nieuwsgierig naar de ander. Jezelf zijn en de ander
aanmoedigen dat ook te doen.

4.2 Levensbeschouwelijke identiteit

Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het
onderwijs. Wel besteden we structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie
tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving),
ontwikkeling van sociale vaardigheden, actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk dat leerlingen
op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. In relatie met
de leerlingenpopulatie besteedt de school beperkt aandacht aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden
aan een bepaalde levensbeschouwing. Onze ambities zijn:

1. Wij besteden aandacht aan levensbeschouwing bij andere vakken (integraal)
2. Wij besteden expliciet aandacht aan geestelijke stromingen tijdens  wereldoriëntatie.
3. Wij besteden gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (waarbij het accent ligt op omgaan met

jezelf, de ander en de omgeving).
4. Wij besteden gericht aandacht aan actief burgerschap en sociale cohesie
5. Wij laten leerlingen bewust kennismaken met de verschillen in de samenleving   

4.3 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school
besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We
doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen
zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). De ontwikkeling
van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de leerlingbespreking besproken (leerkrachten en IB’er). In
deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken. Onze
ambities zijn:

1. Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling 
2. Onze school beschikt over een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling
3. Onze school beschikt over een LVS voor sociaal-emotionele ontwikkeling: Zien 
4. We beschikken over normen: als meer dan 25% van de leerlingen uitvalt op een aspect (D/E), dan volgt er actie.
5. We houden bij hoeveel individuele handelingsplannen er per jaar in een groep uitgevoerd worden
6. We houden bij hoeveel groepsplannen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling er per jaar in een groep

uitgevoerd worden

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

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

Visie:

Wij zien het als een taak van de school om kinderen op te voeden tot evenwichtige, fatsoenlijke, democratische,
participerende en coöperatieve burgers van de Nederlandse samenleving. Zij moeten goed met anderen om kunnen
gaan en deel kunnen nemen aan en uitmaken van de samenleving.  

Als school willen we kinderen regels, waarden, normen en samenwerking bijbrengen. Als de kinderen van het
Overbos doorstromen naar het voortgezet onderwijs, willen we kinderen afleveren die stevig in de wereld staan met
een goed gevoel van eigenwaarde, respectvol en eerlijk met elkaar omgaan en op die manier een steentje bij kunnen
dragen aan onze maatschappij. We willen dat de kinderen begrijpen hoe de Nederlandse rechtsstaat werkt en wat er
van hen verwacht wordt om in zo’n rechtsstaat goed te kunnen functioneren.  

Onze school vindt het belangrijk dat de leerlingen kennis hebben van diverse religies en culturen en vanuit daar naar
problemen kunnen kijken vanuit verschillende perspectieven. Op het Overbos leren zij op een verdraagzame manier
met elkaar om te gaan. De school functioneert hierbij als een veilige oefenplaats voor kinderen. Burgerschapsvorming
is op het Overbos niet een apart vak, maar zit verweven in ons hele onderwijsaanbod.   

Onze ambities (doelen) zijn:

1. Wij voeden samen met ouders onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit
duidelijke waarden en normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving.

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

3. Wij voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken willen zijn op de samenleving en
die gericht zijn op samenwerking.

4. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor andere opvattingen en
overtuigingen (religies).

5. Wij richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee voor het leven
6. . Onze pijlers zijn de basiswaarden, te weten:

vrijheid van meningsuiting
gelijkwaardigheid
begrip voor anderen
verdraagzaamheid
autonomie
afwijzen van onverdraagzaamheid
afwijzen van discriminatie
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Kwaliteitsindicatoren

1. De school heeft een aanbod gericht op de bevordering van burgerschap en integratie

2. De school besteedt aandacht aan de bevordering van sociale competenties

3. De school bevordert deelname aan en betrokkenheid op de samenleving

4. De school bevordert basiswaarden die nodig zijn voor participatie in de democratische rechtsstaat

5. De school bevordert kennis, houdingen en vaardigheden die nodig zijn voor participatie in de democratische
rechtsstaat

6. De school brengt burgerschap en integratie zelf in de praktijk

7. De school besteedt structureel aandacht aan de aan burgerschap en integratie gerelateerde kerndoelen

4.5 Leerstofaanbod

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

1. Onze methodes voldoen aan de kerndoelen (zie overzicht)
2. Wij gebruiken voor Taal en Rekenen methodegebonden toetsen (zie overzicht)
3. Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn
4. Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen
5. Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling
6. De school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap
7. Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT
8. Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor intercultureel onderwijs
9. Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs

10. Het leerstof aanbod wordt d.m.v. scaffolding aangeboden. We bieden ondersteuning die steeds net boven het
niveau van een leerling ligt, waardoor de leerling een hoger niveau kan bereiken.

Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren leggen duidelijk uit

2. De leraren geven expliciet les in strategieën voor leren en denken

3. De leraren zorgen voor een goede structuur in de onderwijsactiviteiten

4. De leraren gaan na of de leerlingen de uitleg en/of de opdrachten begrijpen

5. De leraren geven de leerlingen feedback op hun leer- en ontwikkelingsproces

6. De leraren betrekken alle leerlingen bij de onderwijsactiviteiten

7. De leraren passen verschillende werkvormen toe

8. De leraren dragen met behulp van leer- en hulpmiddelen bij aan een uitdagende leeromgeving

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1) 3,64

4.6 Vakken, methodes en toetsinstrumenten

Vak Methodes Toetsinstrumenten Vervangen
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Taal Kleuterplein

Kleuteruniversiteit

Fonemisch bewustzijn

Cito-toetsen Taal voor kleuters
(2)

 

 Veilig Leren Lezen Methodegebonden toetsen
(groep 3 t/m 8)

 

 Taal actief Cito-toetsen DMT groep 3/tm 8

  Cito-entreetoets, Drempeltoets,
Iep eindtoets.

 

Technisch lezen Veilig leren lezen

Estafette

Cito-DMT-AVI  

  Protocol Leesproblemen -
Dyslexie

 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL, 
Cito hulpboeken Begrijpend lezen

Cito-toetsen Begrijpend lezen  

  Cito-entreetoets, Drempeltoets,
Cito-eindtoets

 

Spelling Taal actief Cito-toetsen Spelling

Methode gebondentoetsen

 

  Cito-entreetoets, Drempeltoets,
Cito-eindtoets

 

Schrijven Pennenstreken   

Engels My Little Island 1 t/m 3 en Discovery
Island 4 t/m 8

Methodegebonden toetsen

Rekenen 
(Snappet)

Wereld in getallen (4) Cito-toetsen Rekenen en
Wiskunde

 

 Kleuterplein 
Kleuteruniversiteit 
Met sprongen voor uit

 Cito toets rekenen voor kleuters
(2)

 

  Cito-toetsen Rekenen voor
kleuters (2)

 

  Cito-entreetoets, Drempeltoets,
Cito-eindtoets

 

Geschiedenis Topondernemers Methodegebonden toetsen  

Aardrijkskunde Topondernemers Methodegebonden toetsen X

Natuuronderwijs, techniek en
Wetenschap

Topondernemers Methodegebonden toetsen  

 

Verkeer verkeerskranten VVN  

Tekenen   

Handvaardigheid   

Muziek   

Vak Methodes Toetsinstrumenten Vervangen
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Bewegingsonderwijs vakleerkracht   

Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Soemo/ Zien   

Godsdienst Topondernemers  

Vak Methodes Toetsinstrumenten Vervangen

4.7 Taalleesonderwijs

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt  veel aandacht in ons curriculum. We leren de kinderen taal om goed met
anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen
begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Het is
belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen, omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller kunnen
begrijpen en gebruiken. Taalachterstanden pakken wij aan vanaf het allereerste begin. Daartoe hebben we contact
met voorschoolse voorzieningen. Op basis van informatie kunnen de leraren direct aan de slag met kinderen met een
taalachterstand. Daar waar nodig [als de LOVS-gegevens of methodegebonden toetsen daar aanleiding voor geven]
zetten we extra taal(lees)onderwijs op het rooster. Groepen, subgroepen of leerlingen die uitvallen bij
taal(lees)onderwijs krijgen te maken met een intensiever taalaanbod, meer instructie en meer oefening
(automatiseren). 

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

4.8 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. Rekenachterstanden pakken wij aan vanaf het allereerste begin. Daar waar
nodig [als de LOVS-gegevens of methodegebonden toetsen daar aanleiding voor geven] zetten we extra
rekenonderwijs op het rooster. Groepen, subgroepen of leerlingen die uitvallen bij rekenonderwijs krijgen te maken
met een intensiever rekenaanbod, meer instructie en meer oefening (automatiseren). 

Kwaliteitsindicatoren

1. De resultaten van de leerlingen voor beginnende gecijferdheid en Rekenen en wiskunde tijdens de
schoolperiode, liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag
worden verwacht
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2. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van automatiseren van basiskennis Rekenen en
wiskunde ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden

3. Bij de aangeboden leerinhouden voor Rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken
doelstellingen

4. Het geplande aanbod ten aanzien van het automatiseren van basiskennis Rekenen en wiskunde wordt
gerealiseerd

5. De leerinhouden gericht op het automatiseren van basiskennis Rekenen en wiskunde sluiten in de
verschillende leerjaren op elkaar aan

6. De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd voor het automatiseren van de basiskennis
Rekenen en wiskunde

7. De school heeft voldoende tijd gereserveerd voor het automatiseren van de basiskennis Rekenen en wiskunde

8. De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof (betekenisvol, toewerken naar verkorting, tempoverhoging,
foutloos, aandacht voor inslijpen, herhalen)

9. De leraren verzorgen korte instructiemomenten voor het automatiseren van de basiskennis Rekenen en
wiskunde

10. De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten

11. De leraren bevorderen strategisch denken en leren

12. De leerinhouden voor het automatiseren van basiskennis Rekenen en wiskunde zijn afgestemd op de
onderwijsbehoeften van individuele leerlingen

13. De leraren stemmen de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen voor de basiskennis
Rekenen en wiskunde

14. De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen tussen de leerlingen voor de basiskennis
Rekenen en wiskunde

15. De school stemt de onderwijstijd voor het automatiseren van de basiskennis Rekenen en wiskunde af op
verschillen tussen de leerlingen

16. De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het
volgen van de prestaties en de ontwikkeling van leerlingen voor het automatiseren van de basiskennis
Rekenen en wiskunde

17. De leraren volgen systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen in het automatiseren van de
basiskennis Rekenen en wiskunde

18. De leraren bepalen regelmatig de vorderingen en ontwikkeling van de leerlingen op de onderscheiden
basisvaardigheden

19. De leraren analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen in het automatiseren van
de basiskennis Rekenen en wiskunde

20. De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben

21. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de zorg voor de
zorgleerlingen

22. De school voert de zorg planmatig uit

23. De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg

24. De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen m.b.t. Rekenen en wiskunde

25. De schoolleiding bewaakt en verbetert systematisch de kwaliteit van het onderwijs in het automatiseren van de
basisvaardigheden Rekenen en wiskunde

Kwaliteitsindicatoren
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26. De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten gericht op het automatiseren van de basiskennis Rekenen
en wiskunde

27. De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces, specifiek voor het automatiseren van de basiskennis
Rekenen en wiskunde

28. De schoolleiding bevordert de deskundigheid van leraren op het gebied van het onderwijs in Rekenen en
wiskunde en specifiek voor het automatiseren

29. Het leerstofaanbod Rekenen en wiskunde is dekkend voor de kerndoelen

30. De school heeft voldoende tijd geroosterd voor Rekenen en wiskunde

31. Het didactisch handelen m.b.t. Rekenen en wiskunde is van goede kwaliteit

32. De leraren zorgen voor een efficiënt klassenmanagement

33. De leraren zorgen voor een veilig en stimulerend leerklimaat

34. De leraren geven een duidelijke uitleg

35. De leraren stemmen af op verschillen

36. De leraren leren de leerlingen strategieën aan

37. De leraren zorgen voor betrokkenheid van de leerlingen

38. De school zet genormeerde toetsen in om de vorderingen te bepalen

39. De school waarborgt een goede zorg en begeleiding met betrekking tot Rekenen en wiskunde

40. De school behaalt goede resultaten ten aanzien van Rekenen en wiskunde

Kwaliteitsindicatoren

4.9 Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen onze leerlingen
breed ontwikkelen. Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde volgens de methodiek van TopOndernemers.
Hierin zitten de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, biologie en gezond gedrag verweven. Verkeer
wordt dmv van verkeerslessen aangeboden. 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 leefomgeving 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. 

1.We beschikken over een moderne methode voor aardrijkskunde en geschiedenis

2.We beschikken over een moderne methode voor natuurkunde en biologie

3.We besteden gericht aandacht aan gezond gedrag (via projecten)

4.We besteden gericht aandacht aan verkeersonderwijs

5.Het rooster verheldert hoeveel tijd er per groep besteed wordt aan de verschillende onderdelen van wereldoriëntatie

6.Bij wereldoriëntatie zorgen we voor transfer naar de onderdelen van taalleesonderwijs en rekenen en wiskunde

4.10 Bewegingsonderwijs

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

1.We beschikken over een goed gefaciliteerd speelleerlokaal voor de jongste leerlingen

2.We besteden voldoende tijd aan lichamelijke opvoeding (zie rooster)

3.Alle leraren zijn bevoegd om bewegingsonderwijs te verzorgen
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4.We beschikken over een vakdocent Lichamelijke opvoeding

5.We beschikken over een uitgewerkt curriculum Lichamelijke opvoeding

6.We gebruiken de basislessen Bewegingsonderwijs

De groepen 4 t/m 8 hebben ieder jaar schoolzwemmen om hun zwemvaardigheid te onderhouden.

4.11 Wetenschap en Technologie

Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek.
Wij willen daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. Bij de activiteiten
wetenschap en techniek leren onze leerlingen al samenwerkend aspecten die samenhangen met wetenschap en
techniek te onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen. Onze ambities zijn:

1. Wij beschikken over een doorgaande lijn voor wetenschap en techniek (TopOndernemers).
2. Doorgaande lijn op Robotica en programmeren.
3. Wij toetsen de kennis en vaardigheden m.b.t. wetenschap en techniek.

  

Kwaliteitsindicatoren

1. De school zorgt voor een aangename, ondersteunende en motiverende omgeving voor de leerlingen
(schoolklimaat)

2. De school stimuleert de betrokkenheid van ouders en verzorgers (schoolklimaat)

4.12 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. De aandacht
die we besteden aan de Engelse taal zorgt ervoor dat onze school zich onderscheidt van andere scholen. Twee keer
per week wordt er 30 minuten ingeroosterd voor het vak Engels. Een keer per week door een leerkracht met
specialisatie Engels, waar het accent ligt op spreekvaardigheid en een keer wordt de methode My Little Island en
Discovery Island gebruikt door de groepsleerkracht. 

1. In groep 1 en 2 en 3 wordt het programma My Little Island gebruikt 
2. In groep 4,5,6,7 en 8 wordt de methode Discovery Island gebruikt

4.13 Didactisch handelen

Lesgeven is de kern van ons werk. Doelen zijn de basis voor elke les, activiteiten vloeien voort uit de doelen. 
De instructie wordt gegeven aan de hand van het model Expliciete Directie Instructie. 
In dit model zijn de volgende principes verwerkt:
1. Dagelijkse herhaling van eerder geleerde.
2. Nieuwe stof wordt in kleine stapjes gepresenteerd en het oefenen wordt ondersteund.
3. Er worden veel vragen gesteld.
4. Leraren geen het goede voorbeeld en zijn model.
5. Scaffold worden geboden bij moeilijke taken, tijdelijke cognitieve ondersteuning.
6. Leerlingen worden begeleid bij het inoefenen van nieuw leermateriaal.
7. Er wordt gecontroleerd of leerlingen het echt begrepen hebben.
8. Leerlingen ervaren en tonen succes.
9. Leerlingen hebben ruimte om zelfstandig te oefenen.
10. De geleerde kennis wordt regelmatig geactiveerd.

Onze leraren hebben goed zicht op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Op basis van de onderwijsbehoeften
zorgen de leraren voor gestructureerd onderwijs waarbinnen het aanleren van kennis en vaardigheden,
burgerschapsvorming en persoonsvorming centraal staan.
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Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer

2. De leraren leggen duidelijk uit

3. De leraren geven expliciet les in strategieën voor leren en denken

4. De leraren zorgen voor een goede structuur in de onderwijsactiviteiten

5. De leraren gaan na of de leerlingen de uitleg en/of de opdrachten begrijpen

6. De leraren geven de leerlingen feedback op hun leer- en ontwikkelingsproces

7. De leraren betrekken alle leerlingen bij de onderwijsactiviteiten

8. De leraren passen verschillende werkvormen toe

9. De leraren dragen met behulp van leer- en hulpmiddelen bij aan een uitdagende leeromgeving

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3) 3,25

didactisch handelen - Aanbod (actief) burgerschap en (sociale) integratie (Themaonderzoek) 2,83

Aandachtspunt Prioriteit

De school heeft een aanbod gericht op de bevordering van burgerschap en integratie gemiddeld

De school besteedt structureel aandacht aan de aan burgerschap en integratie gerelateerde
kerndoelen

gemiddeld

4.14 Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen

Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn: zelf
(samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Naast zelfstandigheid vinden we het belangrijk om de
eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. Het is vanzelfsprekend dat autonomie en eigen
verantwoordelijkheid niet betekent dat de leraren de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. Leraren begeleiden
de leerprocessen.

 Onze ambities zijn:

1. De leraren betrekken de leerlingen actief bij de lessen
2. De leerlingen werken met dag(deel)taken en weektaken
3. De leerlingen bepalen gedeeltelijk wat zij wanneer doen (en hoe, en met wie)
4. De taken bevatten keuze-opdrachten
5. De leraren laten de leerlingen, waar mogelijk, samenwerken en elkaar ondersteunen
6. De leraren leren de leerlingen doelmatig te plannen

Kwaliteitsindicatoren

1. De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten

2. De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun eigen leerproces die past bij hun
ontwikkelingsniveau

3. De leerlingen passen hun opgedane kennis actief toe in andere situaties

4. De leerlingen leren op doelmatige wijze samen te werken
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5 Personeelsbeleid

5.1 Organisatorische doelen

We hebben inzichtelijk hoe het personeelsbestand er (kwantitatief en kwalitatief) uitziet, en wat wenselijk is op een
termijn van vier jaar en welke acties er ondernomen worden om het gewenste personeelsbestand dichterbij te
brengen. De gewenste situatie is afgeleid van onze missie, visie(s) en afspraken.

1 Specifieke taken en functies Huidige situatie 2018-2019 Gewenste situatie 2022-2023

1 Aantal personeelsleden 22 26

2 Verhouding man/vrouw 3-19 3-19

3 LA-leraren 18 20

4 LB-leraren 3 6

5 Aantal IB'ers 1 2

6 Gediplomeerde bouwcoördinatoren

7 Opleiding schoolleider 2 2

8 ICT-specialisten 0 1

9 Onderwijsassistenten 2 3

10 Taalspecialisten 0 1

11 Gedragsspecialist 0 1

12 Specialist Wereldoriëntatie 1 1

De consequenties van onze organisatorische doelen zijn opgenomen in ons Plan van Aanpak (2019-2023) en komen
standaard aan de orde bij de POP-ontwikkeling en in de functioneringsgesprekken. Voor wat betreft de LB-leraren
hebben we de wens om de volgende specialisaties te creëren: een gedragsspecialist (Master SEN) en een specialist
Wereldoriëntatie. Momenteel (2018) beschikken we over de vier volgende LB-functies: bouwcoördinatoren (3x) en
adjunct-directeur (1x).

Ons personeelsbeleid richt zich enerzijds op de ontwikkeling (m.n. pedagogisch-didactisch) van de leraren, en
anderzijds op ontwikkeling in een taak en/of functie. Specifiek hebben wij beleid ontwikkeld voor de evenredige
vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding. Wij beschouwen het begrip schoolleiding als “breed”. Dat
betekent dat we gericht zijn op het aanstellen van vrouwen in de directie van de school. Voor ons beleid: zie bijlage
“Beleid m.b.t. de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in het management.

5.2 Beroepshouding

Het is voor de kwaliteit van de school van belang, dat de werknemers niet alleen beschikken over lesgevende
capaciteiten. Op onze school wordt veel waarde gehecht aan de professionele instelling van de werknemers, aan een
juiste beroepshouding. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

1.De leraren handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school

2.De leraren voelen zich medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en elkaar

3.De leraren kunnen en willen met anderen samenwerken

4.De leraren bereiden zich adequaat voor op vergaderingen en bijeenkomsten

5.De leraren voeren genomen besluiten loyaal uit

6.De leraren zijn aanspreekbaar op resultaten en op het nakomen van afspraken

7.De leraren zijn gemotiveerd zijn om zichzelf te ontwikkelen
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Kwaliteitsindicatoren

1. Leraren handelen conform de missie en de visie van de school

2. Leraren voeren genomen besluiten loyaal uit

3. Leraren stellen zich collegiaal op

4. Leraren voelen zich (mede)verantwoordelijk voor de school als geheel

5. Leraren werken met anderen samen

6. Leraren zijn actief betrokken op de vergaderingen

7. Leraren zijn bereid zich (voortdurend) te ontwikkelen

8. Leraren zijn in staat te reflecteren op hun handelen

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

beroepshouding - Beroepshouding 3,33

Aandachtspunt Prioriteit

Leraren spreken elkaar aan op het professioneel functioneren hoog

5.3 Professionele cultuur

Onze school werkt met expertgroepen.  De expertgroepen werken gezamenlijk aan het verbeteren van onderwijs en
hebben de integrale verantwoordelijkheid voor het succes van onze leerlingen.
Gerichte feedback op het dagelijks handelen in de klas, gezamenlijk voorbereiden van de lessen, gericht onderzoek
om herkende problematiek op te lossen staan centraal de expertgroepen.
Onze leraren zijn op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en delen deze kennis met
collega's. Ieder teamlid is medeverantwoordelijk voor (het behalen van) de doelstellingen van de school. 

Wij verwachten van onze leerkrachten dat:
Zij werken volgens de visie op leren van de school.
De focus altijd op de verbetering van het onderwijs voor de leerlingen ligt.
Ontwikkeling evidence-informed is.
Zij actief participeren in expertgroepen, waarin (wetenschappelijk)onderzoek het uitgangspunt is.
Zij gericht onderzoek doen.
Zij feedback en collegiale consultatie binnen en buiten de school organiseren.
Zij werken aan gezamenlijk lesontwerp.
Zij continu werken aan de eigen ontwikkeling.
Zij op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs.
Zij medeverantwoordelijk zijn voor het onderwijs binnen de hele school.
Accountability.

Aandachtspunt Prioriteit

participeren de leerkrachten in intervisiegroepen of gelijksoortige leergroepen. gemiddeld

stellen de leerkrachten zich op de hoogte van goede praktijkvoorbeelden uit andere scholen. hoog

stellen de leerkrachten zich op de hoogte van goede praktijkvoorbeelden van collega’s uit de
eigen school.

gemiddeld

5.4 Taakbeleid

Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld. We hebben daarbij gekozen voor het
basismodel. Vóór de zomervakantie wordt met iedere individuele werknemer schriftelijke afspraken gemaakt over het
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aantal lesuren of lesgebonden en/of behandeltaken, de tijd voor voorbereiding en nazorg, de professionalisering en
overige taken. Elk jaar wordt er bekeken of de taken voor het beheer van de school, werkgroepen en sport- en
spelactiviteiten goed verdeeld zijn over de verschillende leerkrachten. Daarbij wordt uitgegaan van wensen en sterke
kanten van de personeelsleden.

5.5 Verzuimbeleid

Een zieke werknemer meldt zich ziek bij de directeur. Deze regelt de vervanging. De werknemer meldt zich ook beter
bij de directeur. Bij langduriger verzuim wordt de werknemer opgeroepen bij de Arbo-arts. Bij kort veelvuldig verzuim
wordt een verzuimgesprek gehouden door de directeur. Bij vermoeden van oneigenlijk verzuim wordt de Arbo-arts
ingeschakeld, in overleg met de personeelsconsulent. Langdurig verzuim wordt afgehandeld conform de Wet
Poortwachter. De re-integratie voor wat betreft het functioneren op school valt onder de verantwoordelijkheid van de
directeur. Bij ziekte wordt, naast de informele contacten door de collegae, formeel door de directeur contact
onderhouden met de betrokkene. Indien de zieke werknemer daar prijs op stelt, worden er huisbezoeken afgelegd.
Regelmatig (eens per 6 weken) wordt een kaart of bloemetje gestuurd namens het team.
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6 Organisatiebeleid

6.1 Organisatiestructuur

Onze school is een van de 15 scholen van de stichting Primo VPR. De directie (directeur en locatieleider) geven,
onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur van de Stichting, leiding aan de school. De directie is
integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid.

6.2 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 samen-werken is. Onze school is een
school die open staat voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de
dagelijkse gang van zaken. De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school
zijn:

1.De school ziet er verzorgd uit

2.De school is een veilige school

3.Leraren (onderling) en leerlingen (onderling) gaan respectvol met elkaar om

4.Ouders ontvangen regelmatig nieuws vanuit de groep via ouderportaal.

Kwaliteitsindicatoren

1. De school ziet er verzorgd uit

2. De school is een veilige school

3. de leerkrachten en leerlingen gaan respectvol met elkaar om

4. De ouders wordt geinformeerd via ouderportaal

5. Twee keer per jaar wordt er een ouderarena georganiseerd om kritische tegenspraak te organiseren

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
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Omschrijving Resultaat

Vragenlijst tevredenheid ouders 2019 - Kwaliteit 3,32

Vragenlijst tevredenheid ouders 2019 - Schoolklimaat 3,13

Vragenlijst tevredenheid ouders 2019 - Veiligheid 3,41

Vragenlijst tevredenheid ouders 2019 - Welbevinden 3,62

Vragenlijst tevredenheid ouders 2019 - Pedagogisch handelen 3,5

Vragenlijst tevredenheid ouders 2019 - Lesgeven 3,33

Vragenlijst tevredenheid ouders 2019 - Ondersteuning leerlingen 3,18

Vragenlijst tevredenheid ouders 2019 - Informatie 2,8

Vragenlijst tevredenheid leerlingen 2019 - Kwaliteit 3,51

Vragenlijst tevredenheid leerlingen 2019 - Schoolklimaat 3,17

Vragenlijst tevredenheid leerlingen 2019 - Veiligheid 3,24

Vragenlijst tevredenheid leerlingen 2019 - Welbevinden 3,25

Vragenlijst tevredenheid leerlingen 2019 - Pedagogisch handelen 3,61

Vragenlijst tevredenheid leerlingen 2019 - Lesgeven 3,54

Vragenlijst tevredenheid leerlingen 2019 - Ondersteuning leerlingen 3,47

Vragenlijst tevredenheid leerlingen 2019 - Informatie 3,11

Vragenlijst tevredenheid medewerkers 2019 - Kwaliteit 3,58

Vragenlijst tevredenheid medewerkers 2019 - Schoolklimaat 3,23

Vragenlijst tevredenheid medewerkers 2019 - Veiligheid 3,46

Vragenlijst tevredenheid medewerkers 2019 - Welbevinden 3,65

Vragenlijst tevredenheid medewerkers 2019 - Pedagogisch handelen 3,76

Vragenlijst tevredenheid medewerkers 2019 - Lesgeven 3,46

Vragenlijst tevredenheid medewerkers 2019 - Ondersteuning leerlingen 3,46

Vragenlijst tevredenheid medewerkers 2019 - Informatie 3,46

6.3 Veiligheid

PRIMOvpr en Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten beschikken over een Handboek behorende bij het
Veiligheidsplan (bestaande uit protocollen) en het Arbobeleidsplan. 
Éen keer per drie jaar worden leerlingen, ouders en personeel bevraagd op veiligheidsaspecten. De veiligheid van
leerlingen wordt jaarlijks gemonitord met een gevalideerd instrument, waarna de gegevens aangeleverd worden bij de
Inspectie van het Onderwijs. 
Beide organisaties beschikken over een klachtenregeling en een externe vertrouwenspersoon. Op de scholen zijn
interne vertrouwenspersonen actief, deze krijgen jaarlijks een korte training over de werkzaamheden van een
vertrouwenspersoon.

Beoordeling
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Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Veiligheid (SK1) 4

sociale veiligheid leerlingen 2018 - Veiligheidsbeleving 3,74

sociale veiligheid leerlingen 2018 - Het optreden van de leraar 3,37

sociale veiligheid leerlingen 2018 - De opstelling van de leerling 3,46

sociale veiligheid leerlingen 2018 - Welbevinden 3,58

sociale veiligheid leerlingen 2018 - Fysieke veiligheid 3,77

sociale veiligheid leerlingen 2018 - Sociale veiligheid 3,74

sociale veiligheid leerlingen 2018 - Psychische veiligheid 3,77

sociale veiligheid leerlingen 2018 - Materiele zaken 3,75

sociale veiligheid leraren - Veiligheid 3,86

sociale veiligheid leraren - Incidenten 3,92

sociale veiligheid leraren - Welbevinden 3,78

sociale veiligheid 2016 ouders - Algemeen (1) 3,41

sociale veiligheid 2016 ouders - Algemeen (2) 3,22

sociale veiligheid 2016 ouders - Incidenten 3,08

sociale veiligheid 2016 ouders - Acties 3,03

sociale veiligheid leerlingen 2019 - Veiligheidsbeleving 3,66

sociale veiligheid leerlingen 2019 - Het optreden van de leraar 3,25

sociale veiligheid leerlingen 2019 - De opstelling van de leerling 3,38

sociale veiligheid leerlingen 2019 - Welbevinden 3,46

sociale veiligheid leerlingen 2019 - Fysieke veiligheid 3,7

sociale veiligheid leerlingen 2019 - Sociale veiligheid 3,67

sociale veiligheid leerlingen 2019 - Psychische veiligheid 3,77

sociale veiligheid leerlingen 2019 - Materiele zaken 3,65

6.4 Arbobeleid

Onderwijsgroep PRIMOvpr en de Stichting Samenwerkingsscholen hebben een arbo-contract afgesloten met
Perspectief Groep bv. Met de afdeling HRM en de verzuimconsulent en bedrijfsarts van Perspectief wordt
samengewerkt om uitval van medewerkers te voorkomen. De afdeling HMR voert de regie over de uitvoering van de
Wet Verbetering Poortwachter en bewaakt de termijnen hierin. Deskundigen zoals arbeidsdeskundigen, psychologen,
tweede spoor reìntegratie e.d. worden, indien nodig, ingeschakeld. 
Er is een Risicio-inventarisatie en -evaluatie aanwezig en er wordt gewerkt met het Veiligheid Volg Systeem. Hiermee
wordt de RI&E (inclusief het plan van aanpak) continu actueel gehouden. 

6.5 Interne communicatie

Op onze school vinden we de interne communicatie van groot belang. Het gaat erom om gezamenlijke
verantwoordelijkheid  te creëren van de medewerkers en om op die manier de kwaliteit van de school te
optimaliseren. Daarom zorgt de schoolleiding voor een heldere vergaderstructuur en worden er effectieve
hulpmiddelen gebruikt. 

1. We werken met een vergadercyclus:
bordsessie (wekelijks)
werksessie's (elke 6 weken)
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parkeersessies (elke 6 weken)
Managementoverleg 
6 onderwijsinhoudelijke studiedagen per jaar.

2. De MR vergadert 1 x per zes weken
3. Wij gebruiken effectieve middelen voor de communicatie: memobord en via e-mail (primomail)

Qua communicatiegedrag vinden we het volgende belangrijk:

1. Zaken worden op de juiste plaats besproken
2. Vergaderingen worden goed voorbereid en beginnen op tijd
3. Tijdens bordsessie is er sprake van actieve deelname
4. In beginsel spreekt iedereen namens zichzelf
5. Wij geven elkaar respectvolle feedback en accepteren ook feedback van anderen
6. Positiviteit is ons grondbeginsel

6.6 Samenwerking

Onze school staat midden in de gemeenschap. Wij streven naar samenwerking met instanties in het dorp.

Onze school onderhoudt daarom structurele contacten met externe instanties. Hierdoor halen we expertise binnen
waardoor we adequaat samen kunnen werken aan de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen. We dragen
daarvoor, als school, ouders en omgeving, een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De externe instanties waarmee
we een relatie onderhouden zorgen voor advies, hulp en ondersteuning en dit komt de kwaliteit van het onderwijs en
de school als organisatie ten goede. Daarom onderhoudt onze school systematische en gereguleerde contacten met:

1. Voorschoolse  en naschoolse voorzieningen Humanitas
2. Pabo 

In het kader van de zorg onderhouden wij contacten met:

De leerplichtambtenaar
De wijkagent
Centrum voor jeugd en gezin
Schoolmaatschappelijk werk
Schoolarts
Schoolverpleegkundige

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Samenwerking (OP6) 3,09

6.7 Contacten met ouders

Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de
algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige
gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen
begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.
Onze ambities zijn:

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

6.8 Overgang PO-VO

We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Voor ons
betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig
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hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de
scholen waaraan we leerlingen leveren. Onze ambities zijn:

1. Wij hebben een procedure voor de advisering vastgesteld (zie bijlage)
2. Wij overleggen systematisch met de mentoren van de VO-scholen waaraan we leerlingen leveren
3. Wij hebben zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt
4. Wij beschikken over een aanbod om de leerlingen optimaal op het VO voor te bereiden
5. Wij controleren of onze adviezen effectief zijn

6.9 Privacybeleid

PRIMOvpr en Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten beschikken over een privacyreglement (incl.
protocollen) waarin staat hoe wij met privacy omgaan. In het reglement staat hoe we omgaan met de
persoonsgegevens van leerlingen én medewerkers en hoe lang de gegevens worden bewaard. De informatie, die wij
in de schooladministratie (Parnassys) vastleggen, is juist, nauwkeurig en volledig up-to-date. Het reglement staat op
de website van de besturen en in de schoolgidsen en op de websites van de scholen wordt hiernaar verwezen.
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7 Financieel beleid

7.1 Lumpsum financiering, ondersteuning en gesprekken

Het financieel beleid is erop gericht om de continuïteit van de totale organisatie te waarborgen en de optimale
randvoorwaarden te creëren om de gestelde doelen uit het strategisch beleidsplan van de stichting en het schoolplan
van de school te realiseren.  

De bekostiging wordt bovenschools beheerd. De allocatie van de bekostiging wordt beschreven in het financiële
beleid en de kadernota met daarin de uitgangspunten. 

De directeur van de school beschikt over relevante managementinformatie waardoor tijdig inzicht is in uitputting van
financiën, personele lasten en ziekteverzuim. 

7.2 Externe geldstromen

De school ontvangt naast de reguliere rijksbijdragen geoormerkte subsidies en een bekostiging vanuit het
samenwerkingsverband. De geldstromen worden bovenschools beheerd en verantwoord. 

7.3 Interne geldstromen

De ouderraad vraagt van de ouders van de school een vrijwillige ouderbijdrage. Het bedrag voor een kind is € 55 per
jaar. Van de inkomsten worden door de ouderraad diverse activiteiten georganiseerd (zie de schoolgids). Jaarlijks
tijdens de MR vergadering legt de ouderraad financiële verantwoording af via de jaarrekening en een begroting. De
begroting zal na goedkeuring door een MR lid en de directeur geplaatst worden op de website.

7.4 Sponsoring

Vijftien organisaties, waarin de besturenorganisaties en VNG zijn vertegenwoordigd, hebben een convenant
ondertekend dat handelt over sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs. Onze school onderschrijft dit
convenant. Dit ligt ter inzage op school.

De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn:

Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school. Er
mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen.
Sponsering moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen.
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van
het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen
Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd
zijn met het onderwijsaanbod en de kwaliteitseisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair
onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag over sponsoring. Wij
houden ons aan het opgestelde convenant. Op onze school is geen sprake van sponsoring in wat voor vorm dan ook.

7.5 Begrotingen

De schoolbegroting maakt deel uit van de bestuursbegroting en wordt jaarlijks vastgesteld. Deze begroting is
taakstellend en een belangrijk sturingselement.

De begrotingsmethodiek rust op drie belangrijke pijlers:
Transparantie:
- Iedere school heeft volledig inzicht in de bekostiging van de school.
- Iedere school heeft volledig inzicht wat er bovenschools/ centraal wordt afgedragen.
- Iedere school heeft volledig inzicht wat er met centrale budgetten gebeurt.
Relevantie:
- Directeuren sturen op kosten die samenhangen met de onderwijskundige verantwoordelijkheid.
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- Scholen zijn niet budgetverantwoordelijk voor bovenschoolse/ centrale kosten.
Tijdigheid:
- Het administratieve systeem is zodanig aangepast zodat facturen digitaal afgehandeld kunnen worden, waardoor er
volledig inzicht bestaat in de status van facturen en er dus tijdig inzicht is in verplichtingen.
- Er is een realtime digitaal dashboard beschikbaar zodat de school beschikt over de relevante informatie om tijdig te
sturen/ bij te sturen. 

De personele begroting is onderdeel van de schoolbegroting en vormt de basis voor het personeelsformatieplan. 

7.6 Aandachtspunten Financieel beleid
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8 Zorg voor kwaliteit

8.1 Kwaliteitszorg

De scholen van onze stichting plegen systematisch kwaliteitszorg. Ze beschikken over een systeem voor
kwaliteitszorg (WMK) en ze werken vanuit een meerjarenplanning aan de continue ontwikkeling van de kwaliteit van
de school en de medewerkers. We beschouwen kwaliteitszorg en personeelsbeleid als onlosmakelijk, omdat ons
personeel de kern van kwaliteit vormt. In beginsel werken alle scholen vanuit de PDCA-cyclus. Ze hebben hun
kwaliteit beschreven (zie ook de schoolplannen) en handelen daarnaar. Vervolgens beoordelen ze door middel van
zelfevaluatie regelmatig –conform de meerjarenplanning- of de kwaliteit van de school in orde is. Ook laten ze hun
kwaliteit systematisch door ouders, leerkrachten en leerlingen beoordelen met behulp van vragenlijsten. Deze
algemene vragenlijsten worden in principe één keer per vier jaar ingevuld (voorafgaand aan een nieuw schoolplan).
Aanvullend kunnen scholen facultatief jaarlijks gerichte (tevredenheids)onderzoeken uitzetten onder ouders,
leerkrachten en/of leerlingen over verbeterthema's uit het jaarplan. 

Tenslotte willen we graag naar een systeem waarin de scholen elkaar jaarlijks via een systeem voor collegiale
consultatie (interne audit) beoordelen. De komende planperiode zijn we voornemens dit te ontwikkelen en te
implementeren. Gedurende deze periode zullen we ten minste één keer per twee jaar door een "frisse blik van buiten"
naar de kwaliteit van onze scholen laten kijken in de vorm van een externe audit. Zodra het systeem van interne
audits naar tevredenheid is geïmplementeerd zal de frequentie van externe audits aangepast worden.

Op basis van de verschillende beoordelingen worden er verbeterpunten gekozen en nader uitgewerkt (zie daarvoor
de jaarplannen van de scholen). Gelet op de documenten die een rol spelen bij kwaliteitszorg geldt: alle scholen
werken met een schoolplan, een jaarplan en een jaarverslag.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1) 4

8.2 Kwaliteitscultuur

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

Beoordeling

De ambities worden een keer per jaar beoordeeld via een meting van de basiskwaliteit.

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2) 3,82

8.3 Quick Scan - Zelfevaluatie
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9 Strategisch beleid

9.1 Strategisch beleid

Onze stichtingen beschikken over een strategisch beleidsplan. Daarin worden de bijgaande aandachtspunten voor de
scholen aangegeven.

Domein Aandachtspunten beleidsplan 2018-2022 Prioriteit

Personeel: visie op
professionaliteit

Leerkrachten zijn gericht op het continu verbeteren van onderwijs
en de ontwikkeling van leerlingen

hoog

Organisatie: visie op
leren organiseren

Samenwerking binnen de ROK's (zie ook de uitgangspunten
intentieverklaring directeuren)

gemiddeld

Personeel: visie op
professionaliteit

Leerkrachten hebben actuele kennis van didactiek en passen
relevant onderzoek in de dagelijkse praktijk toe

gemiddeld

Personeel: visie op
professionaliteit

Leerkrachten geven instructie volgens een model dat aantoonbaar
het meest effectief is.

hoog

Onderwijs: visie op
leren

Formuleren van een anti-visie (waar moet de school mee stoppen
in het kader van deze visie)

hoog

Organisatie: visie op
leren organiseren

Implementeren van de PLG gedachte gedurende de komende vier
jaar

hoog
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10 Aandachtspunten 2019-2023

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Streefbeeld In 2023 geven leerkrachten instructie volgens een model dat
aantoonbaar het meest effectief is.

hoog

In 2023 werken we in PLG's en hebben we een datateam waarin
wetenschappelijk onderzoek het uitgangspunt is voor het verbeteren
van het onderwijs.

gemiddeld

Leerkrachten zijn gericht op het continu verbeteren van onderwijs en
de ontwikkeling van zichzelf en de leerling. de uren voor
professionalisering worden door ieder teamlid adequaat ingezet.

gemiddeld

De school richt zich op het samen met ouders innoveren van het
onderwijs en de school.

hoog

In 2023 hebben wij een aanbod voor burgerschap geïmplementeerd
in de groepen 1 t/m 8

hoog

In 2023 zijn wij een school dat leerlingen en leerkrachten bewust
maakt van hun omgeving en iets toevoegt aan een
toekomstbestendige maatschappij

hoog

Het eind niveau op rekenen en begrijpend lezen is voor alle leerlingen
1F

hoog

In 2023 is er een doorgaande leerlijn gerealiseerd op het gebied van
programmeren en robotica.

hoog

In 2023 geven leerkrachten instructie volgens een model dat
aantoonbaar het meest effectief is.

hoog

Beleidsplan 2018-
2022: Organisatie:
visie op leren
organiseren

Implementeren van de PLG gedachte gedurende de komende vier
jaar

hoog

Beleidsplan 2018-
2022: Personeel: visie
op professionaliteit

Leerkrachten zijn gericht op het continu verbeteren van onderwijs en
de ontwikkeling van leerlingen

hoog

Beleidsplan 2018-
2022: Organisatie:
visie op leren
organiseren

Samenwerking binnen de ROK's (zie ook de uitgangspunten
intentieverklaring directeuren)

gemiddeld

Beleidsplan 2018-
2022: Personeel: visie
op professionaliteit

Leerkrachten hebben actuele kennis van didactiek en passen relevant
onderzoek in de dagelijkse praktijk toe

gemiddeld

Leerkrachten geven instructie volgens een model dat aantoonbaar
het meest effectief is.

hoog

Beleidsplan 2018-
2022: Onderwijs: visie
op leren

Formuleren van een anti-visie (waar moet de school mee stoppen in
het kader van deze visie)

hoog

Didactisch handelen De school heeft een aanbod gericht op de bevordering van
burgerschap en integratie

gemiddeld

De school besteedt structureel aandacht aan de aan burgerschap en
integratie gerelateerde kerndoelen

gemiddeld
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Beroepshouding Leraren spreken elkaar aan op het professioneel functioneren hoog

Professionele cultuur participeren de leerkrachten in intervisiegroepen of gelijksoortige
leergroepen.

gemiddeld

stellen de leerkrachten zich op de hoogte van goede
praktijkvoorbeelden uit andere scholen.

hoog

stellen de leerkrachten zich op de hoogte van goede
praktijkvoorbeelden van collega’s uit de eigen school.

gemiddeld

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

OBS Het Overbos

Schoolplan 2019-2023 34



11 Meerjarenplanning 2019-2020

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld In 2023 geven leerkrachten instructie volgens een model dat aantoonbaar het meest
effectief is.

In 2023 werken we in PLG's en hebben we een datateam waarin wetenschappelijk
onderzoek het uitgangspunt is voor het verbeteren van het onderwijs.

Leerkrachten zijn gericht op het continu verbeteren van onderwijs en de ontwikkeling
van zichzelf en de leerling. de uren voor professionalisering worden door ieder teamlid
adequaat ingezet.

Beleidsplan 2018-2022:
Organisatie: visie op leren
organiseren

Samenwerking binnen de ROK's (zie ook de uitgangspunten intentieverklaring
directeuren)

Beroepshouding Leraren spreken elkaar aan op het professioneel functioneren

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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12 Meerjarenplanning 2020-2021

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld In 2023 geven leerkrachten instructie volgens een model dat aantoonbaar het meest effectief
is.

In 2023 werken we in PLG's en hebben we een datateam waarin wetenschappelijk
onderzoek het uitgangspunt is voor het verbeteren van het onderwijs.

Leerkrachten zijn gericht op het continu verbeteren van onderwijs en de ontwikkeling van
zichzelf en de leerling. de uren voor professionalisering worden door ieder teamlid adequaat
ingezet.

In 2023 hebben wij een aanbod voor burgerschap geïmplementeerd in de groepen 1 t/m 8

Beleidsplan 2018-
2022: Onderwijs: visie
op leren

Formuleren van een anti-visie (waar moet de school mee stoppen in het kader van deze
visie)

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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13 Meerjarenplanning 2021-2022

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Leerkrachten zijn gericht op het continu verbeteren van onderwijs en de ontwikkeling van zichzelf en de
leerling. de uren voor professionalisering worden door ieder teamlid adequaat ingezet.

In 2023 zijn wij een school dat leerlingen en leerkrachten bewust maakt van hun omgeving en iets
toevoegt aan een toekomstbestendige maatschappij

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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14 Meerjarenplanning 2022-2023

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Leerkrachten zijn gericht op het continu verbeteren van onderwijs en de ontwikkeling van zichzelf en de
leerling. de uren voor professionalisering worden door ieder teamlid adequaat ingezet.

In 2023 zijn wij een school dat leerlingen en leerkrachten bewust maakt van hun omgeving en iets
toevoegt aan een toekomstbestendige maatschappij

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

Brin: 12VO

Naam: OBS Het Overbos

Adres: Polderslaan 1

Postcode: 3233 VL

Plaats: Oostvoorne

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

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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16 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 12VO

Naam: OBS Het Overbos

Adres: Polderslaan 1

Postcode: 3233 VL

Plaats: Oostvoorne

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

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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