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Samenvatting 
Voor u ligt het schoolplan van de School met de Bijbel te Streefkerk. U leest er in terug waar de school 

voor staat en waar we de komende jaren voor gaan!  

We beginnen met het beschrijven van onze missie. In de opeenvolgende hoofdstukken leest u onze visie 

terug in de vorm van beschreven streefbeelden; dit is waarin we geloven, dit is waar we naar streven. 

Hier zijn vervolgens strategische doelen uit afgeleid welke concreet uitgewerkt zullen worden in de vier 

jaarplannen. In de komende jaren zullen we met regelmaat ons handelen spiegelen aan de beschreven 

streefbeelden zodat we steeds meer toegroeien naar hetgeen we met elkaar willen realiseren in onze 

school.   

 

Het proces om tot het schoolplan te komen was zeker zo mooi als het uiteindelijke plan wat u nu in 

handen heeft. Het gaat ons niet om een papieren werkelijkheid, maar om mooi, christelijk onderwijs 

wat onze harten raakt. Daar hopen we ons de komende jaren voor in te zetten.  

 

Onze plannen kunnen we alleen uitvoeren vanuit het diepe besef ‘Zo de Heere wil en wij leven zullen’ 

(Jakobus 4:15). We moeten belijden dat we vanuit onszelf door de zonde niet gericht zijn op Gods eer, 

maar we bidden of we door genade mogen leren om te leven en te werken tot de verheerlijking van 

Zijn Naam.  

 

Streefkerk, Juni 2019 
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Inleiding  
 

Algemene informatie 

De School met de Bijbel in Streefkerk is een basisschool in het mooie polderlandschap van de 

Alblasserwaard waar Reformatorisch onderwijs wordt gegeven. Gods Woord en de daarop 

gegronde belijdenisgeschriften hanteren we als norm in alle keuzes die we maken. 

Een stabiel en betrokken team van circa 15 medewerkers verzorgt dagelijks het onderwijs voor de 160 

leerlingen die de school bezoeken. 

De leerlingen komen uit het dorp en de naaste omgeving, daarmee is de school dorps- en streekschool 

tegelijk. Onze goed geoutilleerde school ligt landelijk gelegen tegen de rivier de Lek en staat plaatselijk 

bekend als ‘de school aan de dijk’. 

 

De leerlingpopulatie kenmerkt zich door: 

- Veel ‘buitenkinderen’ en ‘doeners’ 

- Gevoelsmatig een taalzwakkere populatie1 

- Gediagnosticeerd dyslexie: 4%2  

- Korte spanningsboog en gedrag wat zich kenmerkt door ‘eerst doen, dan denken’ 

- Schoolweging CBS: iets boven de 32. Dit wil zeggen dat onze leerlingpopulatie iets ‘complexer’ 

is dan de ‘gemiddelde populatie’ (weging 30) in Nederland. Gemiddeld percentage 

leerlinggewicht van de laatste jaren is 11% 

Zie het streefbeeld pedagogiek en onderwijs voor de beleidsvoornemens n.a.v. onze analyse van de 

leerlingpopulatie.  

 

Beginsituatie van de school 

De school kenmerkt zich door stabiele onderwijskwaliteit met een no-nonsense werkmentaliteit.  

De inspectierapporten van achterliggende jaren geven aan dat de kwaliteit voldoende en op orde is. De 

tussentijdse opbrengsten van de school zijn voldoende, maar laten wat ons betreft een te grillig beeld 

zien. De eindopbrengsten liggen rond het landelijk gemiddelde.   

De school heeft een goed imago en geniet een groot vertrouwen bij de ouders. Dit baseren we op de 

afgenomen ouderpeiling (november 2018).  

Door gesprekken rondom visievorming en door te spreken over de manier waarop we met elkaar willen 

samenwerken is de sociale cohesie toegenomen. Een gezamenlijk doel bindt immers samen. De grote 

betrokkenheid, loyaliteit en inzet van het team geeft een mooi uitgangspunt om verder te bouwen aan 

de schoolontwikkeling waarbij we verschillen steeds meer willen (leren) (h)erkennen en waarderen.  

 

Status en functie van het schoolplan 
Het schoolplan is een wettelijk verplicht kwaliteitsdocument, dat elke vier jaar wordt opgesteld en 

vastgesteld. In het schoolplan leggen we verantwoording af waar we voor staan en wat in een periode 

van vier jaar op verschillende beleidsterreinen nagestreefd wordt.   

                                                           
1 Dit is echter feitelijk niet goed te onderbouwen. Wel merken we een overwegend geringe woordenschat in met name de 

onderbouwgroepen.  
2 Peildatum februari 2019 
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We kunnen de toekomst niet voorspellen, maar we proberen de toekomst ons wel voor te stellen. Het 

schoolplan geeft richting aan de ontwikkelagenda van de school waarbij ook ruimte wordt behouden 

om de koers te wenden waar dat nodig blijkt te zijn gedurende de komende jaren.  

 

Samenhang met andere documenten 

De ontwikkelrichting van de school valt binnen de kaders die door het bestuur zijn opgesteld in het 

toezichtkader en de mandaatregeling. De ontwikkelrichting sluit ook aan bij de beleidsontwikkeling van 

ons samenwerkingsverband Berséba. Onze visie en ambitie m.b.t. leerlingzorg maakt integraal 

onderdeel uit van de schoolontwikkeling zoals beschreven in het schoolplan. Voor de leesbaarheid 

wordt in het schoolplan verwezen naar het schoolondersteuningsprofiel als bijlage.  

Het schoolplan zal in de komende jaren uitgewerkt worden in 4 jaarplannen. In het schoolplan wordt 

de strategie beschreven, in de jaarplannen de operationele doelen en uitvoering. Jaarlijks vindt er 

verantwoording plaats van de behaalde doelen via het jaarverslag en twee managementrapportages. 

Daarnaast worden ouders op de hoogte gehouden van de voortgang in onderwijskundige 

ontwikkelingen door middel van nieuwsbrieven (zgn. Nieuwsflits), kijkmomenten en ouderavonden. 

 

Gevolgde werkwijze 

Met ingang van augustus 2017 heeft er een directiewisseling plaats gevonden binnen de school. In 

opdracht van het bestuur is er in het voorjaar van 2018 door de directeur een analyse gemaakt van de 

school en zijn er aanbevelingen geschreven wat vertaald werd in het jaarplan 2018-2019.  

 

In het voorjaar van 2018 is er meegewerkt aan een pilot van de Succes!Spiegel. Dit gaf ons de 

mogelijkheid om verschillende kwaliteitszorgsystemen te onderzoeken en tegelijkertijd data te 

verzamelen over de huidige kwaliteit van ons onderwijs. Er werd een leerlingpeiling en een teampeiling 

uitgezet. Door de pilotfase ontstonden er wat knelpunten in het snel ter beschikbaar stellen van de 

output waardoor de reflectieve dialoog met het team helaas niet goed uitgevoerd kon worden.  

 

Op basis van gesprekken met teamleden, de uitslag van de Succes!Spiegel en de leerresultaten werd 

het jaarplan 2018-2019 opgesteld als opstapje naar de schoolplanontwikkeling 2019-2023.  

 

In oktober 2018 werd een eerste teamsessie belegd waarin kernwaarden van de organisatie werden 

bepaald.  

 

In november 2018 werd een leerlingpeiling (schoolklimaat) en een ouderpeiling uitgezet om informatie 

te verzamelen hoe resp. leerlingen en ouders tegen ons pedagogisch klimaat en onderwijs aankijken.  

 

In december 2018 nam de directeur het initiatief om op basis van de achterliggende 1,5 jaar enkele 

ideeën te schetsen bij de koers van de school. Dit werd gebaseerd op een SWOT analyse van de school 

en een typering van de leerlingpopulatie. Het team werd gevraagd hierop te reageren: Wat spreekt je 

aan? Waar heb je niets mee? Waar wordt je warm van? Waar denk je tegenaan te lopen? In de maand 

januari sprak de directeur elk teamlid apart om te checken hoe elk teamlid zich afzonderlijk verhield tot 

de voorgestelde koers. Concluderend kon gesteld worden dat elk teamlid nut en noodzaak in zag van 

de voorgestelde onderwijskundige ontwikkeling en er enthousiast van werd. Ook mogelijke knelpunten 

in de uitvoering werden besproken als waardevolle informatie om klippen te vermijden.  
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In december is aan de oudergeleding van de MR gevraagd hoe zij de ontwikkeling van de school voor 

zich zagen. Ook de afgenomen ouderpeiling werd hierbij betrokken.  

 

In februari 2019 werden door het team enkele streefbeelden ontwikkeld. Om focus te bewaren betrof 

dit de domeinen: identiteit, pedagogiek, onderwijs en leerlingzorg.  

 

Het concept schoolplan is op 14 maart 2019 in het team besproken en waar nodig bijgesteld.  Ook heeft 

het team prioriteit aangebracht in de voorgenomen strategische doelen. Tijdens de studiemiddag in 

april/mei is het schoolplan en het schoolondersteuningsprofiel vastgesteld. 

 

Het bestuur en de MR zijn tijdens de reguliere vergaderingen steeds geïnformeerd over het 

schoolplanproces. De MR en het bestuur heeft ingestemd met de koers zoals beschreven in het 

schoolplan. 

 

Leeswijzer 

Het schoolplan start met een beschrijving van wie we zijn als School met de Bijbel. Onze opdracht, missie 

en identiteit wordt in hoofdstuk 1 verder uitgewerkt. Hierbij is grotendeels gebruik gemaakt van het 

zgn. schoolprofiel wat door de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs is opgesteld waar we als 

school van harte mee in kunnen stemmen.    

In de volgende hoofdstukken beschrijven we onze visie op de verschillende domeinen: pedagogiek, 

onderwijs, personeel en organisatie, financiën, kwaliteit en communicatie.  

Vanuit onze visie formuleren we in elk hoofdstuk een streefbeeld waar we willen staan in 2023. De 

streefbeelden zijn een weerslag van onze visie in tastbare praktijken in de school.   

 

Bij het hoofdstuk identiteit is geen streefbeeld geformuleerd. De identiteit heeft een vaste kern 

gebaseerd op het onveranderlijke Woord van God. In de wijze en de inhoud waarin we leerlingen 

toerusten en vormen stemmen we wel af op de huidige tijd en maatschappelijke omstandigheden. Bijv. 

de wijze waarop we ‘burgerschapsvorming’ handen en voeten geven. Onze identiteit zit dus verweven 

in alle genoemde domeinen: pedagogiek, onderwijs, personeel enz. Vanuit dit perspectief bekeken is er 

geen afzonderlijk streefbeeld t.a.v. identiteit geformuleerd.   

 

Vanuit het streefbeeld hebben we strategische doelen geformuleerd welke we de komende jaren 

concreet zullen uitwerken in 4 jaarplannen.  

Om de leesbaarheid te bevorderen wordt in elk hoofdstuk verwezen naar relevante bijlagen die op 

school zijn in te zien.  

Het schoolplan sluit af met een overzicht beleidsvoornemens waarin u de voorgenomen prioritering 

t.a.v. de strategische doelen kunt terugvinden.  
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Hoofdstuk 1: Identiteit 
 

1.1 Algemeen: naam en grondslag 

De naam van de school is School met de Bijbel. 

Ze gaat uit van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Streefkerk. 

 

Zoals uit de naam van de school al blijkt, is de Heilige Schrift, opgevat in overeenstemming met de Drie 

Formulieren van Enigheid, volgens de Synode van Dordrecht gehouden in de jaren 1618-1619, de 

grondslag van de vereniging. Zij gaat uit van het beginsel dat volksopvoeding en volksonderwijs geheel 

in overeenstemming moeten zijn met de in de Bijbel geopenbaarde wil Gods. In de artikelen 3 t/m 7 van 

de Nederlandse Geloofsbelijdenis kan men duidelijk en volledig vinden wat door ons beleden wordt ten 

aanzien van het Woord van God. 

Zo willen we staan in de traditie van de kerken van de (Nadere) Reformatie. 

 

1.2 Opdracht en missie 

Onze school ziet het als haar opdracht om een bijdrage te leveren aan de opvoeding en vorming van 

kinderen. Het uitgangspunt daarbij is de Bijbel en de daarop gefundeerde belijdenis van de kerk. Het 

doel daarvan is ze te leren de hun geschonken gaven in te zetten in dienst van God en de naaste, en 

daarmee van de samenleving, en ze op die manier te vormen tot zelfstandige persoonlijkheden die hun 

burgerschap verstaan. 

 

Deze opdracht vervullen we in afhankelijkheid van de HEERE en in een gemeenschap die mede bestaat 

uit de ouders, die de eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen dragen, en de 

kerken die ook aan die vorming bijdragen. 

 

1.3 De Bijbel 

De Bijbel is voor ons het Woord van God en daarmee heilig: wij geloven zonder enige twijfel alles wat 

daarin staat. Met de Bijbel belijden we de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ook leert de 

Bijbel ons dat er onder de hemel geen andere naam onder de mensen is gegeven, door welke wij zalig 

moeten worden dan de naam van Jezus Christus, Die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, 

heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is.  

Het geloof maakt ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig, in de weg van wedergeboorte en bekering. 

Het is de Heilige Geest, Die dat geloof in het hart werkt door de verkondiging van het Evangelie en het 

sterkt door het gebruik van de sacramenten. Zonder een waar geloof is de mens echter geestelijk dood 

vanwege misdaden en zonden. Deze Bijbelse boodschap onderwijzen we aan de leerlingen. Wij 

gebruiken daarvoor op onze school de Bijbel in de Statenvertaling. 

 

1.4 De belijdenisgeschriften  

De kerk der eeuwen heeft haar geloof in belijdenisgeschriften neergelegd. Onze school onderschrijft 

onvoorwaardelijk de vroegchristelijke belijdenissen (de Apostolische Geloofsbelijdenis ofwel de Twaalf 

Artikelen, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius) alsmede de Drie 

Formulieren van Enigheid (de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de 

Dordtse Leerregels). 
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Wij onderschrijven deze geschriften volledig omdat zij in alles overeenkomen met de Bijbel. Ze gelden 

voor ons als de normatieve uitleg van de Bijbel en zijn daarmee bepalend voor ons belijden én handelen. 

Daarin weten we ons verbonden met kerkelijke gemeenten die een zelfde visie hebben op de Bijbel en 

de belijdenis.  

 

 1.5 De Tien Geboden 
Omdat we belijden dat de Bijbel (en de daarop gebaseerde belijdenissen) zeggenschap heeft over alle 

terreinen van het leven, ontlenen we daaraan onze waarden en normen.  

De Tien Geboden vormen voor ons het uitgangspunt. Naast de functie om ons te ontdekken aan onze 

zonden en ons tot Christus te brengen, fungeren deze geboden voor degenen die in Christus zijn, als 

een regel om uit dankbaarheid daarnaar te leven. Tegelijkertijd omvatten deze geboden heilzame regels 

voor werkelijk ieder mens en voor de gehele samenleving. Bij het hanteren van de tien geboden op 

school geldt voor ons het volgende: 

Het leven naar Gods geboden komt tot ons als een nodiging en opdracht; de Bijbelse leer van de 

verdorvenheid van de mens doet hier niets aan af. 

Gods weerhoudende genade remt de doorwerking van de zonden af; gewetensvorming en opvoeding 

naar de eis van Gods geboden is in uiterlijke zin dan ook mogelijk. 

Het leven tot Gods eer krijgt ten diepste niet door onze inspanningen gestalte, maar is vrucht van de 

genade van God in Christus.  

 

1.6 Uitwerking Tien geboden 

Dat de Tien Geboden voor ons het uitgangspunt vormen van onze waarden en normen, betekent 

concreet per gebod: 

1) God heeft recht op aanbidding en verering. Daartoe roept Hij ook op. Het is niet 

toegestaan een schepsel of het geschapene met God gelijk te stellen of daaraan 

goddelijke eer toe te kennen. 

2) De wijze waarop God gediend moet worden, is door Hem bepaald. Wij hebben niet het 

recht iets over Hem te zeggen of te denken buiten hetgeen Hij over Zichzelf aan ons heeft 

geopenbaard. Die openbaring leert ons dat God op geen enkele wijze door ons fysiek 

mag worden afgebeeld, omdat wij Hem daarmee in het vlak van de schepselen willen 

trekken en Hem zo onteren. God vraagt een voortdurend luisteren naar Zijn Woord, 

anders is het niet mogelijk om Zijn wil te kennen en te gehoorzamen. 

3) God vraagt dat met eerbied, ontzag en liefde over Hem wordt gesproken en dat de Bijbel 

eerbiedig wordt gelezen en ter sprake wordt gebracht. In het lezen, in het zingen en in 

het gebed dienen wij Gods eer te zoeken. Misbruik van Gods Naam, lichtvaardig gebruik 

van Bijbelwoorden en alle spreken over God dat niet uit eerbied voortkomt, wijzen we 

af. 

4) De zondag is een bijzondere dag. Christus kwam op aarde om de wet te vervullen. Met 

Zijn opstanding uit de doden op de eerste dag van de week is de wet vervuld. Daarmee 

is de zondag ook de vervulling van de sabbat. Op grond van de blijvende opdracht van 

dit gebod, is het deze dag die in het bijzonder is bestemd voor de dienst van God. De 
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zondag is dan ook als rustdag van de andere dagen onderscheiden. Op grond van het Nieuwe 

Testament verwerpt onze school het houden van de rustdag op de laatste dag van de week. 

 

5) De Bijbel geeft ook richtlijnen ten aanzien van de verhoudingen tussen mensen. Op elk 

niveau van werken bestaan er gezagsverhoudingen: van bestuur – naar directie – naar 

overig personeel – naar leerlingen. Gezag is er ons ten goede. Gezag moet dan ook in 

liefde en binnen de kaders en de grenzen van de Bijbel worden uitgeoefend. 

Gezagsverhoudingen worden erkend. Dit betekent dat voorschriften en aanwijzingen 

worden opgevolgd, hetgeen uiteraard het gesprek daarover niet uitsluit. 

 

6) We behoren de medemens lief te hebben als onszelf. Liefde tot de medemens, naar de 

eis van Gods geboden en het voorbeeld van Christus, dwingt ons ons in te zetten voor 

het geestelijke en lichamelijke welzijn van de naaste. Wij hebben eerbied voor het leven. 

Dit komt in ons onderwijs onder andere tot uiting in de omgang met elkaar en in het 

bijzonder met de leerlingen. Onze school biedt aan alle betrokkenen een fysiek veilige 

omgeving, want ieder mens wordt, als schepsel van God, gerespecteerd. Dit betekent dat 

alle mensen gelijkwaardig zijn en als zodanig wordt behandeld. 

 

7) Seksualiteit heeft in de Bijbel te maken met het vormen van een onverbrekelijke 

verbintenis in een huwelijk tussen één man en één vrouw, en krijgt in het licht hiervan 

een plaats. Daarbij zijn de Bijbelse voorschriften bindend voor het seksuele leven. Deze 

seksuele moraal betekent dat de huwelijksrelatie geëerbiedigd wordt. De medemens 

wordt met respect (en rein en zuiver) benaderd. Dit sluit seksueel getinte grappen en 

intimidatie uit. Ook voor losse seksuele contacten is geen ruimte, omdat het monogame 

huwelijk als de door God gegeven vorm van omgang tussen man en vrouw wordt gezien. 

God wil dat wij ons lichaam, dat wij van Hem ontvangen hebben, aanvaarden en ook als 

tempel van de Heilige Geest zuiver en heilig bewaren. Ook in ons uiterlijk laten wij het in 

de schepping gelegde onderscheid tussen man en vrouw tot uitdrukking komen. 
 

8) We respecteren de eigendommen van de ander, zowel van het personeel, de leerlingen 

als de instelling. Het nut van onze medemensen moet worden bevorderd en met hem 

handelen we, zoals we willen dat hij met ons zou handelen. Het achtste gebod betekent 

ook dat we als rentmeesters geroepen zijn tot een verantwoord en toegewijd beheer 

van alles wat God ons in de schepping heeft toevertrouwd. 

 

9) In gesprekken met en over anderen moet zuiverheid worden betracht, zonder te roddelen 

of een voorstelling van zaken te geven die met de waarheid in strijd is. Wij staan een open 

en eerlijke communicatie voor. Informatie die als leugen bestempeld moet worden, wordt 

afgewezen. De eer en het goed gerucht van anderen wordt bevorderd. 

 

10) We behoren in liefde en zuiverheid van intentie het voorgaande in praktijk te brengen. Dat 

zal onze handel en wandel, ook in de omgang met elkaar, stempelen. Voorkomen moet 

worden dat zondige begeerten worden opgewekt en dat ze worden opgevolgd. Gezocht 

wordt het leven en het welzijn van de ander te dienen: persoon, privacy en bezit worden 
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gerespecteerd. Onze begeerte dient uit te gaan naar God; alleen Hij kan onze diepste 

verlangens vervullen. 

 

1.7 De ouders 

Onze school vormt met de ouders en de (hierna genoemde) kerken een leer- en 

opvoedingsgemeenschap. Die gemeenschap omvat die ouders die zich in het schoolprofiel herkennen 

en het daarin gestelde van harte onderschrijven. Zij zijn (belijdend) lid van één van de onder het 

volgende kopje genoemde kerken en zij zijn het ook die bij de doop van hun kind(eren) reeds hebben 

beloofd hun kinderen in lijn met het in het profiel vermelde wijze te zullen onderwijzen. 

Onze gemeenschap omvat mede die ouders en leerlingen die aangeven de grondslag van de school te 

respecteren en haar pedagogische opdracht te aanvaarden en alle consequenties die hieruit 

voortvloeien te aanvaarden in de dagelijkse schoolpraktijk.  

Bij het participeren in onze gemeenschap hoort ook dat de leerlingen zich in ieder geval in het 

schoolleven gedragen naar de waarden en normen van de Bijbel en de gereformeerde 

belijdenisgeschriften. In gedrag, taalgebruik en kleding is dan ook te zien en te merken dat de 

uitgangspunten van de school worden aanvaard. 

 

1.8 De kerken 

Van de hierboven genoemde opvoedingsgemeenschap maken dus ook kerken deel uit. Voor onze 

school zijn dat de hierna genoemde kerkelijke denominaties: 

 Christelijke Gereformeerde Kerken 

 Gereformeerde Gemeenten 

 Gereformeerde Gemeenten in Nederland 

  Hersteld Hervormde Kerk 

 Protestantse Kerk in Nederland  

 Oud Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) 

 

1.9 Het onderwijs 

Visie op de mens (en daarmee ook op de leerling)  

De mens wordt in de Bijbel getekend als individu én als gemeenschapswezen. Hij is als schepsel in de 

eerste plaats verantwoording schuldig aan God. Zijn bestaan is immers geen doel in zichzelf, maar dient 

gericht te zijn op God. Hij (Adam) is door God zeer goed geschapen. Door de zondeval is de mens echter 

geneigd God en zijn naaste te haten. Het blijft desondanks voor ieder mens de opdracht om tot Gods 

eer én tot heil van de naaste te leven. Alleen hartvernieuwende genade werkt de ware liefde tot God 

en de mens. 

 

Visie op opvoeding en onderwijs 

Bij de doop van de (meeste) leerlingen heeft geklonken: ‘zo zal men de jonge kinderen als 

erfgenamen van het rijk Gods en van Zijn verbond dopen; en de ouders zullen gehouden zijn hun 

kinderen, in het opwassen, hiervan breder te onderwijzen’ en de ouders hebben toen beloofd dat 

zij hun kind ‘in de leer van de Bijbel en de artikelen van het christelijk geloof naar hun vermogen 

zullen doen (en helpen) onderwijzen’. Ons onderwijs zoekt hierbij aansluiting en draagt aan de 

vervulling daarvan bij. 
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Ons onderwijs beoogt zo een bijdrage te leveren aan de vorming van de leerling tot een 

zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid, geschikt en bereid om de ontvangen 

gaven te besteden tot Zijn eer en tot heil van de medemensen in alle levensverbanden (kerk, 

gezin en maatschappij) waarin God hem plaatst. Het Bijbelse gedachtegoed werkt dan ook door 

in alle aspecten van het schoolleven en heeft dus bijvoorbeeld ook consequenties voor de visie 

op wetenschap, kunst, cultuur, seksualiteit en op de samenleving als geheel. 

Ons uitgangspunt stempelt ook de visie van de school op bijvoorbeeld de schepping. De school 

belijdt dat God hemel en aarde in zes dagen heeft geschapen. Deze overtuiging verdraagt zich 

niet met de evolutietheorie, die wij dan ook verwerpen. 

Het is vanzelfsprekend dat het bovenstaande nauw is verweven met de algemene 

onderwijsdoelstelling, namelijk het doen verwerven door de leerling van kennis, inzicht, 

vaardigheden en attituden met inachtneming van zijn persoonlijke begaafdheid. 

 

Visie op de school 

Onze school als leer- en opvoedingsgemeenschap geeft invulling aan zijn opdracht door vanuit de 

identiteit dienstbaar te zijn aan gezin, kerk en samenleving. Met inachtneming van de eigenheid en 

ook van de eigen verantwoordelijkheid werken gezin, kerk en school samen om leerlingen te 

onderwijzen en te vormen. Als “poort naar de maatschappij” stelt de school zich dienend op ten 

behoeve van het gezin, de kerk en de samenleving. 

Het onderwijs is daarmee meer naar buiten gericht dan het gezin (en de kerk). De school biedt voor 

de leerlingen wél een veilige omgeving waarin zij zich voorbereiden op een Bijbels verantwoorde 

deelname aan de samenleving. Bij de invulling hiervan speelt de leeftijd van de leerlingen een 

belangrijke rol. 

Het pedagogisch handelen krijgt gestalte door het onderwijs, in de context van de huidige 

samenleving, in te richten naar de norm van de Bijbel. 

Dat is ook de Bijbelse opdracht aan allen die met kinderen werken, zoals onder meer blijkt uit de 

Spreuken van Salomo: 

“Leer de jongen de eerste beginselen naar den 

eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, 

zal hij daarvan niet afwijken.” 

(Spreuken 22:6) 

 

Daarom hangt deze Bijbeltekst ook in de hal van de school. 

 

Visie op maatschappij; burgerschapsvorming 

Onze visie op de maatschappij is te typeren met enerzijds het begrip “participatie” en anderzijds 

met de aanduiding “distantie” (namelijk vanuit het besef dat de maatschappij waarin wij leven – 

net als wijzelf – zondig en tijdelijk is). Deze spanningsvolle houding tegenover de samenleving 

wordt ook aan de leerlingen meegegeven. Zo worden zij voorbereid op het staan in een complexe, 

pluriforme, seculiere en multiculturele maatschappij. Onze school leert leerlingen de Bijbel 

concreet gestalte te geven in een christelijke levenshouding. Leerlingen worden gestimuleerd om 

niet het eigenbelang als uitgangspunt te nemen, maar zelfstandig en actief verantwoordelijkheid 

te dragen voor de belangen van de gemeenschap in en buiten de school. Belangrijke aspecten 

daarbij zijn vreemdelingschap (het leven als burger van twee werelden) en rentmeesterschap. 
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1.10 Onze verwachting en de toekomst 

Allen die Christus en al Zijn weldaden door een waar geloof aannemen, verwachten het eeuwige 

leven. Dat wil zeggen dat zij na dit leven volkomen zaligheid zullen bezitten, die geen oog heeft 

gezien, geen oor gehoord en in het hart van geen mens is opgeklommen, om zo God daarin eeuwig 

te prijzen. Hiertoe worden de leerlingen opgeroepen. Er is echter ook een keerzijde, namelijk voor 

hen die niet in Christus zijn en zich niet bekeren, wacht de eeuwige rampzaligheid. Ons onderwijs 

wordt door deze beide realiteiten gestempeld. 

 

Onze school weet zich geroepen om aan zijn opdracht vorm en inhoud te geven. We doen dat 

vanuit het besef en met de belijdenis dat we in alles afhankelijk zijn van Gods zegen.  

  



- 14 - 
 

Hoofdstuk 2: Pedagogiek 
 

2.1 Algemeen 

De christelijke opvoeding veronderstelt het opvoeden en vormen van jonge mensen tot zelfstandige, 

God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheden. Dit alles in afhankelijkheid van Gods zegen. Dit 

betekent leren op eigen benen te staan en verantwoordelijkheid dragen voor het eigen handelen. Om 

dit te leren zijn opvoeders nodig die daarin de weg wijzen. Vanuit christelijk oogpunt betekent dit dat 

ouders en leraren de aangewezen personen zijn kinderen te leren dat zij niet voor zichzelf op de wereld 

zijn. Onze Schepper heeft ieder mens uniek gemaakt, daarom is persoonlijke acceptatie en ontplooiing 

goed. Tegelijkertijd zijn wij onderdeel van de samenleving en de wereld waarin wij leven.  Persoonlijke 

ontwikkeling dient daarom ook altijd het belang van de gemeenschap. Zorg dragen voor de naaste, de 

schepping en cultuur horen daarbij.  

 

2.2 Doelstellingen mandaatregeling Pedagogiek 

 
De te realiseren doelstellingen op het gebied van de christelijke pedagogiek: 

 Een leef- en leeromgeving die kinderen veiligheid en vertrouwen geeft; 

 Een leef- en leeromgeving die uitgaat van wederkerige waardering en respect waarbij het samenzijn 

een samen-zijn wordt; 

 Een leef- en leeromgeving die kinderen aanspreekt op persoonlijke betrokkenheid en 

verantwoordelijkheid; 

 Een leef- en leeromgeving die persoonlijke ontwikkeling erkent en stimuleert; 

 Een leef- en leeromgeving die persoonlijke ontwikkeling dienstbaar maakt aan gezamenlijke 

ontwikkeling; 

 Een leef- en leeromgeving die kinderen verbindt met elkaar, de schepping en cultuur; 

 Een leef- en leeromgeving die zelfstandigheid, zorg en verantwoordelijkheid dragen stimuleert. 

 

Reflectie 

De huidige leef- en leeromgeving geeft onze leerlingen voldoende veiligheid en vertrouwen. 

Tegelijkertijd blijft dit wel onze aandacht vragen (m.n. ook pleingedrag) en willen we meer preventief 

en proactief gaan handelen i.p.v. curatief. 

Wederkerige waardering en respect waarbij het samenzijn een samen-zijn wordt, vinden we in de 

huidige schoolsituatie matig. Het wij-gevoel (i.t.t ‘los zand’ of ‘groepjes’) waarin kinderen met de 

leerkracht een hecht team vormen waarin men elkaar helpt, rekening houdt met elkaar, voor elkaar 

opkomt en waarbinnen samen geleerd wordt vinden we nog te weinig zichtbaar/merkbaar. Ook het 

aanspreken op persoonlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid zien we als een belangrijke 

ontwikkeling voor de komende jaren. Ruimte geven zonder los te laten, het langzaam overdragen van 

verantwoordelijkheden aan de leerling vinden we een belangrijke ontwikkeling in de opvoeding van 

onze leerlingen.  

Het erkennen en stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en het dienstbaar stellen van persoonlijke 

ontwikkeling aan gezamenlijke ontwikkeling willen we de komende jaren op gaan pakken door 

talentontwikkeling breder te zien en te begeleiden waardoor er tegelijk ook meer wederkerige 

waardering en respect zal ontstaan tussen leerlingen.  
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2.3 Streefbeeld pedagogiek 

Onze school is een oefenplaats voor hun latere plaats in de maatschappij. Dit wil zeggen dat fouten 

maken mag. Hier blijven we echter niet bij staan, we zijn altijd gericht op het maken van de volgende 

stap. We leren kinderen aan wat leren is. Onze school functioneert als poort naar de maatschappij. In 

die poort doen we als leerkrachten ons werk; we vormen en rusten de leerlingen toe voor hun plaats 

als burger in de maatschappij.   

We leren niet alleen en voor onszelf, maar we leren met en van elkaar. Hierdoor trekken we de 

maatschappij in en we halen ook kennis van buiten onze school naar binnen. We gaan steeds heen en 

weer door de poort. Het leren door ‘ervaren’ (bijv. van natuurverschijnselen, techniek) krijgt hierin een 

belangrijke plaats.  

 

Het aanleren van sociaal-emotionele competenties heeft een grote plaats in onze school en vormt de 

basis voor ons onderwijs. We handelen hierin als team doelgericht, planmatig, zoveel mogelijk 

preventief en waar nodig ook curatief. Er heerst een veilig klimaat door orde, structuur en liefde.  

 

Leerlingen tonen op onze school een zelfstandige en verantwoordelijke houding passend bij de leeftijd 

van het kind. De leerkracht stelt kaders, geeft ruimte, vertrouwen en spreekt hoge verwachtingen uit 

waardoor leerlingen ook verantwoordelijkheid kunnen nemen. Leerlingen worden betrokken bij hun 

eigen leerproces.  

 

Bij ons functioneert de school vanuit de sterk aanwezige gemeenschapszin zodat er een hechte relatie 

bestaat tussen alle betrokkenen bij de school. We hebben oog voor verschillen door iedereen een 

bijdrage te laten leveren die bij zijn/haar gaven en talenten past. Zowel leerlingen als leerkrachten 

leveren een bijdrage aan het ‘wij-gevoel’ in de school/klas, spreken waardering uit richting elkaar en 

tonen respect voor de ander.  

We betrekken ouders, opa’s en oma’s en andere dorpsbewoners bij ons onderwijs door deelname aan 

schoolactiviteiten en het verzorgen van gastlessen. Wederzijds dragen we als school ons steentje bij aan 

de dorpsgemeenschap.  
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2.4 Op weg naar 2023 – beleidsvoornemens 

 

Beleidsvoornemens 

2.1  Er is een doorgaande leerlijn ontwikkeld voor het aanleren/ontwikkelen van sociaal emotionele 

competenties. Er is hierbij een eenduidige, planmatige manier van werken afgesproken.  

 

2.2  Het team heeft zich verder ontwikkeld in het begeleiden van groepsdynamiek waarbij er sprake 

is van planmatig handelen en waar dit geïntegreerd is met de leerlijn sociaal emotioneel leren. Er is 

sprake van een positief groepsklimaat waarbij het samenzijn een samen-zijn wordt.    

 

2.3  Er is een doorgaande lijn voor het aanleren van een zelfstandige, verantwoordelijke houding 

van de leerling. De leerkracht bevordert het zelfstandig denken en handelen van alle leerlingen.  

 

2.4  Er zijn werkwijzen ontwikkeld om leerlingen meer te betrekken bij hun eigen leerproces. 

 

2.5  Leerkrachten reflecteren op hun eigen stijl van lesgeven t.a.v. het kaders stellen, ruimte en 

vertrouwen geven, het uitspreken van hoge verwachtingen. 

 

2.6  Er zijn leersituaties ontwikkeld waarin leerlingen tegen hun grenzen aanlopen, waarbij we 

bespreekbaar maken wat leren eigenlijk is en waarbij we aanleren hoe je moet leren.  

 

2.7 Er zijn leersituaties ontwikkeld waarin verschillende talenten bewust worden ingezet en waarbij 

leerlingen waardering (leren) uitspreken richting elkaar, elkaar helpen en stimuleren.   

 

2.8  We betrekken (groot)ouders, buren, dorpsbewoners bij ons onderwijs. En we zijn als school 

betekenisvol voor de mensen in onze omgeving.  

 

2.9  Er zijn (max. 3) basisprincipes/gedragsregels zichtbaar in de school die voortkomen uit onze 

missie en leidraad vormen voor gedrag van alle betrokkenen. Deze basisprincipes zijn zichtbaar in alle 

klassen en vormen het fundament onder het groepscontract wat opgesteld wordt in de Gouden Weken. 

 

2.10  Er is een evenwichtig aanbod en duidelijke opbouw over de verschillende leerjaren m.b.t. 

Burgerschapsonderwijs 

 

Doelen ten aanzien van het streefbeeld met een meer onderwijskundige inhoud zijn geplaatst bij het 

hoofdstuk ‘onderwijs’.  

 

Acties  

Dit wordt uitgewerkt in de jaarplannen.  

 

2.5 Bijlagen 

2.5.1 Veiligheidsplan (protocol sociale veiligheid) 

2.5.2 Protocol schorsing en verwijdering 

2.5.3 Beleidsnotitie Burgerschapsonderwijs 
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Hoofdstuk 3: Onderwijs en Leerlingzorg 
 

3.1 Algemeen 

Onze Schepper heeft ons het vermogen gegeven om te leren. Daarmee is leren een unieke en 

persoonlijke activiteit, waar het gaat om persoonlijke betekenisverlening. Voor de leraar betekent dit 

dat hij, in navolging van de Grote Leraar, gericht is op het hart (de emotie) van zijn leerlingen. Door dat 

te doen bevordert hij naast de persoonlijke ontwikkeling van het kind ook betrokkenheid, welbevinden 

en (leer)rendement. De basis waaruit het leren geïnitieerd wordt is een klimaat van vertrouwen in het 

leervermogen van het kind waarbij hij mag worden wie hij is. Leren is zowel gave als opgave (inspannen 

en dienstbaar zijn/verantwoordelijkheid geven en nemen).  

 

Vanuit het bewustzijn dat de mens in zijn bestaan niet alleen is aangewezen op God, maar ook op de 

medemens en medeschepselen laat de leerkracht binnen zijn onderwijs ontmoetingen plaatsvinden 

met mensen, dieren en verschijnselen in de natuur en de cultuur. Dit kan binnen afzonderlijke 

vakgebieden, maar ook in vakoverstijgende leersituaties plaatsvinden. Daarmee opent hij werelden, 

leidt hij zijn leerlingen in betekenissen in en wijdt hij hen in geheimen in. Hiermee willen we de leerlingen 

ook brengen tot verwondering. Hierdoor krijgen ze een schat aan waarde in het hart waarmee ze een 

plaats kunnen verwerven in de maatschappij. Daarbij is uiteindelijk ons grote doel dat ze de Parel van 

grote waarde mogen vinden: de Heere Jezus Christus. Dat is een Schat die nooit vergaat.  

 

Ons onderwijs bestaat uit toerusting en vorming. We vullen de schatkist van de leerlingen, laten 

aanwezige talenten tot ontplooiing komen en gaan ook op zoek naar nieuwe schatten. Door te leren 

met diepgang en verwondering willen we de leerlingen ook vormen in hun persoonlijkheid. We laten de 

leerlingen nadenken, hun mening formuleren, leren hen verantwoorde keuzes te maken waarbij we de 

Bijbel en Gods Wet als norm hanteren. Vanuit deze houding vormen we leerlingen en rusten hen toe. 

 

Onze opvatting rondom goede leerlingzorg wordt gevoed vanuit christelijke waarden als 

herbergzaamheid, naastenliefde, dienstbaarheid en respect.  Vanuit deze grondhouding zijn we er op 

gericht om voor zoveel mogelijk leerlingen een onderwijsplaats te creëren binnen de gemeenschap van 

onze school. 

 

3.2 Doelstellingen mandaatregeling onderwijs 
Lerarengedrag 

 De leraar stemt zijn gedrag af op de visie en missie van de school, is persoonlijk verantwoordelijk 

voor het realiseren van de gezamenlijke doelstellingen en  geeft daar in vergaderingen, 

functionerings- en beoordelingsgesprekken rekenschap van; 

 Draagt zorg voor een ontspannen leef- en leerklimaat dat zich kenmerkt door rust en regelmaat, 

doelmatig klassenmanagement en wederzijds respect.  

 Bevordert de betrokkenheid van alle leerlingen bij de les, legitimeert aan de leerlingen waarom 

hij doet wat hij doet, gebruikt daarvoor een breed instructierepertoire, controleert of leerlingen 

het begrepen hebben en gebruikt de leertijd effectief.  

 Bevordert het zelfstandig denken en handelen van alle leerlingen, stemt optimaal af op 

verschillen tussen leerlingen en leert hen nadenken over oplossingsstrategieën, inzicht geven 

in instructie t.a.v. het leren leren.  
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Onderwijsorganisatie 

 De indeling van de onderwijstijd bevordert leren met betrokkenheid en leerrendement; 

 De indeling van de onderwijstijd stimuleert maximaal gebruik van de effectieve leertijd; 

 De leraar is op de hoogte van de beschikbare onderwijstijd en houdt zich daar aan. Bij 

afwijkingen legt hij daarover verantwoording af.  

 

Onderwijsleermiddelen (leerlijnen) 

 De onderwijsleermiddelen zijn betekenisvol, stimuleren betrokkenheid van leerlingen en 

dragen bij aan een positief leerrendement 

 De onderwijsleermiddelen richten zich op de essentie van het onderwerp/vakgebied en voldoet 

aan de actuele kennisstandaards (kerndoelen, referentieniveaus) 

 De onderwijsleermiddelen stimuleren de professionele handelingsvaardigheid van de leraar 

(basis, medior, excellent) 

 

Resultaten en opbrengsten 

 De onderwijsresultaten voldoen minimaal aan de landelijke eisen (Cito-norm). 

 Wij streven er naar niet alleen te waarderen wat wij meten maar eveneens te meten wat wij 

waarderen. Dit betreft bijv. welbevinden, betrokkenheid, leergierig zijn, doorzettingsvermogen, 

ontwikkeling van persoonsvorming enz. 

 

Reflectie  

We hebben geconstateerd dat de betrokkenheid van leerlingen, het gebruiken van een breed 

instructierepertoire, controle of leerlingen het begrepen hebben, verder opgefrist en verdiept kan 

worden. Deze instructievaardigheden willen we als team versterken. Ook doelmatig 

klassenmanagement is hierbij een aandachtspunt. Zeker met het oog op (toekomstige) 

combinatiegroepen. 

Het bevorderen van het zelfstandig denken en handelen van de leerlingen vinden we een belangrijk en 

urgent thema wat samenhangt met onze pedagogische doelen om leerlingen zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid aan te leren.  

Het inzicht geven in instructie t.a.v. het leren leren is in de huidige situatie matig aanwezig binnen de 

school. Dit willen we daarom ook aandacht gaan geven i.c.m. het aanleren van zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid.  

Over de onderwijsorganisatie en onderwijsleermiddelen zijn we tevreden.   

Naast het versterken en vasthouden van directe instructie bij het fundamentele leren, willen we meer 

balans aanbrengen tussen onderwijs van het hoofd (meetbare resultaten) en hart en handen. We vinden 

dat we nu nog te eenzijdig, teveel gericht zijn op het hoofd, waardoor diepgang en verwondering 

verloren gaat. Met name binnen de zaakvakken willen we het leren met diepgang en verwondering een 

nadrukkelijke plaats gaan geven.  
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3.3 Streefbeeld onderwijs 

We versterken de eigenwaarde van het kind door balans aan te brengen in onderwijs gericht op hoofd 

– hart – handen. 

We erkennen dat leerlingen verschillende talenten in hun ‘schatkist’ hebben. Als leerkrachten mogen 

we deze helpen ontdekken, ontplooien en verder ontwikkelen. Leerlingen voelen zich gezien in hun 

talenten en ontvangen hiervoor waardering van leerkracht en klasgenoten.  

Door met kinderen in gesprek te zijn denken leerlingen bij ons ook zelf na over waar ze willen gaan 

komen. Het leren met en van elkaar krijgt gestalte door de inzet van maatjes. Hierdoor leren we 

kinderen aan verschillen te erkennen en te waarderen. 

 

Bij ons leren leerlingen in een veilig klimaat waarbij welbevinden essentieel is. We werken preventief, 

planmatig, doelgericht (op basis van resultaten, observaties, gesprekken en data uit dagelijks werk) 

waarbij we streven naar onderwijs op maat binnen de klassikale setting. Voor het aanleren van 

fundamentele vaardigheden gebruiken we het IGDI model3. Daarbij laten we leerlingen leren met inzicht 

en begrip zodat ze snappen waar ze mee bezig zijn.  

 

Naast het aanleren van fundamentele vaardigheden bieden we ook onderwijs waarin leren met 

diepgang en verwondering ontstaat. De leerkracht opent nieuwe werelden. We gaan met onze 

leerlingen de diepte in, op zoek naar de schat4 waardoor leerlingen zich verwonderen. De weg naar het 

doel kan verschillend zijn per leerling (de één meer denkend en onderzoekend, de ander meer 

handelend). Binnen de kaders van de school zoeken zij naar de schat. In deze weg die leerlingen afleggen 

krijgt ook talentontwikkeling een plaats.  

We leren hiermee tegelijkertijd vaardigheden aan die de leerlingen in hun gereedschapskoffer nodig 

hebben: sociale vaardigheden, metacognitieve vaardigheden, plannen, organiseren, samenwerken, 

verantwoorde keuzes maken, mediawijsheid enz.  

 

3.4 Op weg naar 2023 – beleidsvoornemens  

Beleidsvoornemens 

3.1 Instructie is van goede kwaliteit, het IGDI model is zichtbaar bij fundamenteel leren, de leerkracht 

bevordert een actieve leerhouding bij de leerlingen, controleert of leerlingen het begrepen hebben, legt 

uit waarom hij doet wat hij doet en bereikt zo ‘leren met inzicht en begrip’. 

 

3.2 Leerlingen zijn actief betrokken door de inzet van coöperatieve werkvormen. Leerkrachten zijn in 

staat om deze werkvorm aan te leren en te begeleiden 

 

3.3 Er is gebalanceerd onderwijs tussen hart, hoofd en handen. Deze balans heeft ook z’n weerslag 

gekregen in onze gesprekken met ouders en de rapportage van leerlingresultaten. Het is merkbaar dat 

we resultaten in brede zin zien. Er is een alternatieve of aanvullende werkwijze gevonden om 

leerlingresultaten in brede zin te rapporteren naar ouders. 

 

3.4 We creëren in de zaakvakken i.c.m. expressievakken leersituaties waarin leerlingen leren met 

diepgang en verwondering en er plaats is voor talentontwikkeling in brede zin. Er is een rijke 

                                                           
3 Interactief Gedifferentieerde Directe Instructie 
4 Nieuwe werelden, ontdekkingen, inwijden in geheimen 
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leeromgeving zichtbaar in de klas. Sociale en metacognitieve vaardigheden worden aangeleerd en 

geoefend in leersituaties rondom leren met diepgang en verwondering. Er worden regelmatig 

gastlessen en excursies verzorgt. De leerkracht reflecteert op zijn eigen rol en oefent zich in de rol van 

Gids5 

 

3.5 Er is voldoende kennis binnen de school over meer- en hoogbegaafdheid. Leerkrachten kunnen deze 

leerlingen signaleren op basis van kennis en inzicht. Er is aanbod binnen de groep voor deze leerlingen. 

De leerkracht heeft voldoende kennis en vaardigheden om deze leersituaties/leerlingen te begeleiden 

en/of kan een beroep doen op expertise in de school. 

 

3.6 In het kader van toerusting en vorming van onze leerlingen is er voldoende aandacht voor 

mediawijsheid. Er is een beleidsnotitie geschreven en praktisch omgezet naar de lespraktijk. Er is 

uitgewerkt hoe we ouders betrekken in de opvoeding tot mediawijze leerlingen. 

 

3.7 Er is een nieuwe leerlijn geïmplementeerd rondom het aanleren van digitale vaardigheden (omgang 

met Word, Powerpoint, maken van een werkstuk enz.). 

 

3.5 Doelstellingen mandaatregeling leerlingzorg 

 We streven er naar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien; 

 De onderwijs(organisatie) is gericht op (preventief) onderwijs dat rekening houdt met kinderen 

die verschillen; 

 Er is voldoende gespecialiseerde kennis op leer en gedragsproblemen.  

 Naar de mate waarin de school zich ontwikkelt bestaat er ruimte voor bijzondere specialismen 

zoals enkelvoudig gehandicapten en doven en blinden. 

 Zorg wordt zoveel als mogelijk verzorgd in de klas, door de eigen leraar waarbij deze 

ondersteund wordt door een onderwijsassistent (meer handen in de klas) tenzij de betreffende 

leerling specifieke ondersteuning buiten de groep nodig heeft.  

 Er is een transparant systeem van budgetteren, signaleren, diagnosticeren, remediëren en 

verwijzen bij zorgaanvragen. 

 

Reflectie 

We zijn nog niet geheel tevreden over de structuur van de leerlingzorg. De structuur willen we meer 

ondersteunend gaan maken aan het handelen van de leerkracht en OA, waarbij we ook zo goed mogelijk 

willen afstemmen op wat nodig is bij de hulpvraag van het kind.  

Er zijn voldoende ondersteuningsmogelijkheden binnen de school en de lijnen tussen verschillende 

professionals zijn kort. Hier zijn we erg tevreden over.  

Het nog meer gericht zijn op preventief onderwijs vinden we een aandachtspunt waardoor een 

leerlingen zich nog meer ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. We denken hierbij vooral aan: 

vroegtijdig signaleren, goed diagnosticeren en tijdig doorschakelen naar een hoger zorgniveau.  

 

 

                                                           
5 Ter Horst. Schatbewaarder (beschermen), Tuinier (verzorgen), Herder (overdragen en vormen), Gids (inleiden in 
betekenissen), Priester (inwijden in geloofsgeheimen).  
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3.6 Streefbeeld leerlingzorg 

Goede leerlingzorg zien we als integraal onderdeel van goed lesgeven. Door preventief onderwijs zijn we 

voortdurend gericht op het voorkomen van leerachterstanden en het doorzien van trends. We streven 

er naar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. We zijn hierbij niet gericht 

op ‘tekortkomingen’ in de schatkist van het kind, maar veelmeer op het helpen ontdekken, ontwikkelen 

en ontplooien van de door God gegeven talenten aan het kind. Hierdoor zijn we altijd op leren en 

ontwikkeling gericht. We zetten hierbij ondersteuning in waar nodig. Hierbij denken we zo creatief 

mogelijk, buiten bestaande kaders en passend bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling en 

leerkracht.  

 

Leerkrachten ondersteunen elkaar door het delen van kennis en ervaring. Als team kenmerken we ons 

door een houding waarin we ons kwetsbaar durven op te stellen, zijn we bereid om andere zienswijzen 

te onderzoeken/nieuwe werkwijzen uit te proberen waarop we ook met elkaar reflecteren zodat er 

nieuwe kennis ontstaat.  

 

We zijn er van overtuigd dat een goede samenwerking met ouders ten goede komt aan de ontwikkeling 

van het kind. We vragen naar en verplaatsen ons in de zienswijze van de ouders en bespreken zo vanuit 

verschillende perspectieven de ontwikkeling van het kind. Als de hoeveelheid zorg onze draagkracht te 

boven gaat en alle ondersteuningsmogelijkheden uitgeprobeerd zijn, bespreken we onze grenzen open 

en eerlijk met ouders6.  

We leren onze leerlingen aan om te functioneren in een groep waarin verschillen erkend en 

gewaardeerd worden, waarin we elkaar ondersteunen als lid van de gemeenschap (i.t.t. individualisme) 

en waarin het meester-gezel-leerling-principe een plaats krijgt. De klas draagt als groep 

verantwoordelijkheid voor alle afzonderlijke leerlingen binnen de klas (ook de leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften).  

 

3.7 Op weg naar 2023 – beleidsvoornemens 

Beleidsvoornemens  

3.8 De structuur in de leerlingzorg zorgt voor een kort, cyclische werkwijze waarin er zo effectief 

mogelijk ondersteuning wordt verleend aan de specifieke hulpvraag van de leerling. De structuur is 

ondersteunend aan het handelen van de leerkracht en de onderwijsassistent.  

 

3.9 Er wordt vroegtijdig gesignaleerd, goed gediagnosticeerd (wat zichtbaar is in de hulpplannen) en  

waar nodig tijdig doorgeschakeld naar een hoger zorgniveau. Leerkrachten maken bewuste, 

beredeneerde keuzes in het kiezen en uitvoeren van interventies 

 

Acties  

Dit wordt uitgewerkt in de jaarplannen.  

 

 

 

 

                                                           
6 Zie het SOP voor beschreven ambities en grenzen aan de zorg 
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3.8 Bijlagen  

3.8.1  Ondersteuningsplan Berséba 

3.8.2  Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

3.8.3  SWOT Berséba t.b.v. SOP 

3.8.4  Zorghandboek (documenten op de Docent-schijf) 

3.8.5  SWOT analyse school 

3.8.6  Lesmodel Doordacht Passend Lesgeven 

3.8.7  Lesobservatiemodel groep 1-2 

3.8.8  Lestijdentabel 

 

Zie de schoolgids voor een beschrijving van hoe de school een doorlopende leerlijn mogelijk maakt, 

welke vakken we aanbieden en hoe we omgaan met kerndoelen en referentieniveaus.  
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Hoofdstuk 4: Personeel en Organisatie 
 

4.1 Algemeen 

Personeelsleden spelen binnen onze school een cruciale rol. Ze zijn niet alleen de dragers van de 

identiteit, maar ook de uitvoerders ervan. In onze school werken personeelsleden die de belijdenis 

aanvaarden en hun leven in overeenstemming met ons identiteitsprofiel inrichten, zodat zij een goed 

voorbeeld voor de leerlingen zijn. De leerlingen dienen zich immers mede met de opvoeder te kunnen 

identificeren. 

 

Gemotiveerde en gekwalificeerde leraren zijn onmisbaar voor het functioneren van de school. Samen 

vormen de leraren een professionele pedagogische leergemeenschap. Dat betekent dat ze persoonlijk 

en gezamenlijk gericht zijn op groeien in het beroep. Er wordt gericht gewerkt aan het ontwikkelen van 

de persoonlijke kennis en vaardigheden; vakinhoudelijk, pedagogisch en didactisch. Delen van kennis 

en vaardigheden, spreken over onderwijskwaliteit en professionele intervisie horen bij de leercultuur 

van de school. Hierin zijn de leraren voorbeeldig voor de leerlingen. De organisatie maakt deze cultuur 

mogelijk, is gericht op ontwikkeling, erkent verschillen en spreekt iedereen aan op persoonlijke kwaliteit 

en verantwoordelijkheid. Bij werving en selectie, alsook bij functioneren, waarderen en beoordelen zijn 

de hiervoor genoemde uitgangspunten leidend. 

 

4.2 Kernwaarden 
Onze kernwaarden zijn: 

 Duidelijkheid: De Bijbel is onze norm en richtsnoer waar we ons handelen op afstemmen en  

open over communiceren. We zijn in heel ons handelen transparant; we zeggen wat we doen 

en we doen wat we zeggen. 

 Veiligheid: we willen een veilige haven zijn, gekenmerkt door een sfeer van herbergzaamheid: 

naastenliefde, oog voor en betrokkenheid op elkaar.  

 Gemeenschapszin: er is sprake van onderlinge verbondenheid. Iedereen doet er toe en verbindt 

zich aan het gemeenschappelijke doel. We zijn dienstbaar aan elkaar en leren met en van elkaar 

(i.t.t. individualisme)  

 Waardering: we tonen vanuit een pure houding waardering naar kinderen, collega’s, ouders 

 Vakmanschap: we houden onze zaag scherp door te blijven leren (in ons vak) en zijn 

aanspreekbaar op ons handelen. 

 

Deze kernwaarden geven richting aan ons handelen en geven de grondhouding aan van waaruit we 

met elkaar willen samenwerken en -leven.  Dit geldt op alle niveaus: leerlingen, leerkrachten, ouders, 

bestuur.  
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4.3 Organisatiestructuur 
Het organogram van de organisatie ziet er als volgt uit: 

 

 

4.4 Toezichthoudend besturen 
Conform de wet Goed onderwijs, goed bestuur (2010) en de daaruit voortvloeiende Code goed bestuur 

is het bestuur verplicht om een vorm van intern toezicht te regelen, dat toezicht houdt op het bestuurlijk 

handelen. De achterliggende gedachte achter deze ontwikkelingen is dat er in toenemende mate een 

concentratie van bevoegdheden en autonomie plaats vindt op bestuurlijk niveau. Dat vraagt bestuurlijk 

gezien om voldoende tegenspel. Daarbij heeft het intern toezicht als belangrijkste taak om voortdurend 

te beoordelen (en te verantwoorden) of de organisatie goed bestuurd wordt, of de juiste normatieve 

afwegingen gemaakt worden en of de identiteit en kwaliteit voldoende gewaarborgd worden. De 

beoordeling van de normatieve afwegingen vindt plaats tegen de achtergrond van de grondslag van de 

Vereniging, de vastgestelde kaders en de maatschappelijke context en ontwikkelingen.   

  

De inrichting van bestuur en toezicht kan op diverse manieren. Al eerder is in onze school de 

ontwikkeling naar een vorm van besturen ingezet, conform de principes van Policy Governance. Dit 

houdt in dat het bestuur uitspraken doet over de te bepalen doelstellingen en de randvoorwaarden en 

dat de (wijze van) uitvoering opgedragen, gemandateerd wordt aan de directeur.  
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Het bestuur neemt de rol van toezichthoudend bestuur op zich, het feitelijk en daadwerkelijk besturen 

van de organisatie vindt plaats door de directeur, in samenwerking met het team. Hiertoe is 

duidelijkheid vereist over wat het bestuur van de directeur verwacht en binnen welke kaders de 

bestuurlijke handelingsvrijheid zich beweegt. Dit is verder uitgewerkt in de mandaatregeling, aangevuld 

met het toezichtskader.  

  

Het intern toezicht neemt een positief kritische houding in t.o.v. de directeur. Door middel van 

afwegingen in een totaalperspectief etc. wordt er op gelet dat beslissingen worden genomen die passen 

binnen de vastgestelde mandaatregeling en toezichtskader.  

 

Het  toezichthoudend bestuur bestaat uit 7 personen welke een onbezoldigde functie hebben als 

toezichthouder.  

 

4.5 Gespreid leiderschap 
Tot op heden werken we met een managementteam waarvan twee teamleiders en de directeur deel 

uit maken. De directeur is integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de school. Zij legt hier 

verantwoording over af richting de toezichthouders conform de afspraken in de mandaatregeling en 

het toezichtskader. In de komende schoolplanperiode willen we waar mogelijk meer gaan organiseren 

op basis van expertise en gespreid leiderschap. Hierdoor zal het organogram ook wijzigen van een 

hiërarchisch model naar een platter organisatiemodel. We zien gespreid leiderschap als een manier om 

naar de dagelijkse gang van zaken binnen een organisatie te kijken. Binnen de school ligt leiderschap 

niet alleen bij de directeur, de formeel leidinggevende, maar ook teamleden kunnen op een bepaald 

thema leiderschap hebben.  

Leraren zullen hierdoor meer mogelijkheden krijgen om verantwoordelijkheid te dragen voor de 

kwaliteit binnen de school op hun vakgebied. Dit veronderstelt dat personeelsleden kunnen leiden en 

volgen. Ook het projectmatig leren werken en het ontwikkelen van specialismen zijn hierin belangrijke 

ontwikkelingen voor de komende jaren.  

 

4.6 Professionalisering 

Op teamniveau vindt er voornamelijk informeel leren plaats door het delen van kennis, expertise en 

successen rondom thema’s uit het jaarplan. Teamleren is ons uitgangspunt waarbij we de cyclus actie – 

reflectie – verdieping – verankering hanteren. We werken als team vanuit een onderzoekende houding 

en zijn altijd gericht op de ontwikkeling van ons vak(manschap). Vakspecifieke kennis wordt gedeeld 

binnen het team of zo nodig van buitenaf ingevlogen.  

 

In de huidige situatie is er een begin gemaakt met een goede gesprekkencyclus en andere 

ondersteunende structuren (POP, klassenbezoek a.d.h.v. model wat volgens ons een goede les 

omschrijft) om persoonlijke ontwikkeling van individuele personeelsleden richting en steun te geven 

waardoor er planmatig en gestructureerd aan persoonlijke ontwikkeling gewerkt wordt.  

 

Formele scholing is altijd gericht op het realiseren van de beschreven visie in de streefbeelden. Scholing 

volgt dus beleid. Om gespreid leiderschap verder door te ontwikkelen zullen er teamleden een opleiding 

volgen voor een specialisatie binnen de school. Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij aanwezige 

kennis, ervaring en affiniteit.  
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In verband met de krimp van de school zullen we ook bewust inzetten op het vergroten van draagkracht 

van het team waarbij we denken aan de thema’s: van samenzijn naar samen-zijn, zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid en goede instructievaardigheden.  

 

4.7 Doelstellingen mandaatregeling Personeel & Organisatie 

 

Inrichting personeelsbeleid 

 De personeelsleden stemmen van harte in met de identiteit van de school, zoals verwoord in de 

missie en de levensbeschouwelijke grondslag van de school; 

 Er is een personeelsbeleidsplan, hiertoe behoren het Arbobeleidsplan, het Veiligheidsplan en het 

Verzuimbeleidsplan. Het ziekte- en verzuimpercentage is maximaal 4%. Tweejaarlijks wordt het 

personeelsbeleidsplan geactualiseerd; 

o Het beleid is gericht op een gezonde leef- en werkomgeving 

o Er is sprake van een respectvolle en integere omgang van medewerkers en leerlingen 

 Er is sprake van evenwichtig taakbeleid. Er wordt gestreefd naar een goede balans binnen het team. 

Ook de work-life balance is in evenwicht; 

 Het wervings- en selectiebeleid is gebaseerd op een transparante procedure, gebaseerd op de VGS 

sollicitatiecode (2009). 

 

Persoonlijke beroepsontwikkeling 

 Een actief scholings- en professionaliseringsbeleid gebaseerd op de behoefte aan scholing op team- 

dan wel persoonlijke niveau. De scholing verhoudt zich tot de collectieve ambitie van de school 

enerzijds en de persoonlijke ambitie van de medewerker anderzijds. Er is voldoende expertise op 

de volgende kennisgebieden: 

o Taal/lezen (post-HBO, taalcoördinator) 

o Leerlingenzorg/gedrag (post-HBO, master SEN) 

o Leidinggeven (post-HBO, DPO, master MEL) 

o Specialist begaafdheid 

 Medewerkers zijn actief bezig met de persoonlijke (beroeps)ontwikkeling en maken dit zichtbaar in 

de (onderwijs)praktijk, binnen specifieke functies of taken, binnen het team en door het delen van 

kennis; 

 De persoonlijke (beroeps)ontwikkeling wordt gemonitord doormiddel van een gesprekkencyclus, 

waar functioneren en beoordelen onderdeel van zijn; 

 

Professionele leergemeenschap 

 Er is sprake van teamscholing en professionalisering gericht op de kwaliteit van het onderwijs en 

ondersteund door een professionele intervisie en leercultuur in een professionele 

leergemeenschap; 

 Verschillen tussen medewerkers worden erkend en ingezet om persoonlijke kwaliteiten te 

ontwikkelen en het team te versterken; 

 De leergemeenschap  is professioneel en kenmerkt zich door  

- verantwoordelijkheid nemen, dragen en delen; 

- onderzoeksmatig werken; 
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- overleg wat gericht is op: “leren door reflecteren”; 

- de aanwezigheid van een collectieve ambitie: er is duidelijkheid en 

overeenstemming over de weg hiernaar toe en ieders bijdrage daaraan; 

- verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van resultaten, onderlinge 

communicatie en kwaliteit van samenwerken. 

 

Reflectie 

De inrichting van het personeelsbeleid is goed op orde. Het ziekteverzuim in de school is zeer laag.  

Persoonlijke beroepsontwikkeling zal de komende jaren onze aandacht vragen. Inmiddels zijn er 

ondersteunende structuren in de organisatie ingericht om dit handen en voeten te geven.  

De ontwikkeling naar een professionele leergemeenschap is nog pril. Dit willen we verder door- 

ontwikkelen en samen op laten lopen met de gestelde doelen op pedagogisch en onderwijskundig vlak.  

Er is een collectieve ambitie aanwezig en personeelsleden verbinden zich aan deze richting en koppelen 

hun persoonlijke ontwikkeling aan de doelen van de school. Tijdens studiemiddagen wordt voor 80% 

met en van elkaar geleerd rondom thema’s uit het jaarplan. Hier zijn we tevreden over.  

Het erkennen en waarderen van verschillen tussen teamleden is in een beginstadium aanwezig. Dit zal 

verder groeien als we het gespreid leiderschap verder doorontwikkelen.  

 

4.8 Streefbeeld Personeel & Organisatie 

We staan als team model (in de professionele leergemeenschap) voor alles wat we onze leerlingen aan 

willen leren. Dit betekent dat we als team verschillen (h)erkennen en waarderen, er ruimte en 

verantwoordelijkheid gegeven wordt en waarin we met elkaar spreken over onderwijs(kwaliteit). Ons 

team wordt gekenmerkt door vakmanschap: we tonen passie, geven kwalitatief goede lessen, we 

ontvangen en geven op een constructieve manier feedback, reflecteren op ons eigen handelen, we 

zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen, kunnen onze eigen hulpvragen formuleren en blijven 

onszelf ontwikkelen in ons vak.  

 

De organisatiestructuur is ondersteunend aan de professionals op de werkvloer. Er is sprake van 

gespreid leiderschap o.b.v. expertise waarbij besluiten worden genomen op basis van transparante 

procedures. Teamleden kunnen zowel leiden als volgen.  

 

We gaan uit van individuele aansprakelijkheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid.  

 

Als leerkrachten kijken we met de volgende pedagogische blik naar leerlingen en stellen ons de volgende 

vragen: 

 Wie is de leerling? (Hoe ziet het kind zichzelf? Wat kan hij? Wat wil hij bereiken? Wat vertellen 

ouders? Wat zien wij als leerkrachten? Wat vinden wij goed voor het kind?) 

 Hoe kan de leerling zich verder ontwikkelen? 

 Wat heeft de leerling om de volgende ontwikkelingsstap te zetten en wat heeft de leerkracht 
nodig om dit te (bege)leiden? 

 

Deze werkwijze is een cyclisch proces en wordt steeds opnieuw doorlopen. 
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4.9 Op weg naar 2023 – beleidsvoornemens 

Beleidsvoornemens 

4.1 We geven ons onderwijs voortdurend vorm vanuit een diepgeworteld besef van onze missie en  

opdracht. In alle facetten van de school en ons onderwijs is merkbaar dat we werken vanuit onze 

Bijbelse principes en kernwaarden.  

 

4.2 Er wordt gereflecteerd op ‘onze manier van samenwerken’ in het team en het beschreven 

streefbeeld. Hiermee groeien we in de mate waarin we gekenmerkt worden als een professionele 

pedagogische leergemeenschap. We leren waar nodig (als individu of als team) nieuwe vaardigheden 

aan zodat we nog beter op elkaar kunnen afstemmen.  

 

4.3 Als teamleden trainen we onszelf in een onderzoekende houding. Dit kenmerkt zich door het stellen 

van vragen, onderzoeken van (eigen) aannames, reflecteren.  

 

4.4 Er zijn gedragsnormen afgesproken voor een goede samenwerking waarop we allen aanspreekbaar 

zijn en waarop we elkaar feedback geven. Niet effectief gedrag wordt op assertieve, nette manier 

begrensd.  

 

4.5 Er heeft voortgaande bezinning plaats gevonden op de gewenste inrichting van de 

organisatiestructuur waarbij verantwoordelijkheden en beslisruimte zo laag mogelijk in de organisatie 

worden neergelegd. Gespreid leiderschap is hierbij het uitgangspunt waarbij personeelsleden 

verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit binnen de school betreffende hun vakgebied en waarbij 

een projectmatige manier van werken wordt geleerd.   

 

4.6 Teamleden zijn actief bezig met persoonlijke (beroeps)ontwikkeling ten aanzien van de 

streefbeelden en maken dit zichtbaar in de (onderwijs)praktijk, binnen het team en door het delen van 

kennis. Teamleden ontwikkelen persoonlijke kennis en vaardigheden om zich voor te bereiden op het 

lesgeven aan grotere (combi)groepen.  

 

4.7 Er is een duidelijke gesprekkencyclus: functioneringsgesprek, voortgangsgesprek, 

waarderingsgesprek. Door middel van deze gesprekken leggen teamleden verantwoording af van de 

ontwikkeling van het eigen vakmanschap waarbij ze rekening houden met actuele bekwaamheidseisen, 

beroepsprofielen en behaalde resultaten bij leerlingen. Elk personeelslid heeft een 

bekwaamheidsdossier.  

 

4.8 Er is sprake  van stabiliteit en continuïteit in de onderbouw (groep 1-3) qua personeelsbezetting en 

de doorgaande onderwijskundige lijn.  

 

Acties  

 De kernwaarden functioneren als spiegel voor ons handelen: 

a) Ze worden min. 1 keer per jaar besproken tijdens een studiemiddag als teamreflectie 

b) Ze krijgen een plaats in de gesprekkencyclus als persoonlijke reflectie 

 Bezinningsmomenten organiseren waarin we regelmatig stil staan bij onze missie en opdracht. 

Idee: ‘Vensters op de hemel’ van E. Mackay gebruiken.  
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 Bij het maken van onderwijskundige keuzes denken we bewust vanuit onze missie en 

opdracht en laten we ons hierdoor leiden 

 Kernwaarden/motto zijn gevisualiseerd in de school 

 

De overige acties bij de beleidsvoornemens worden uitgewerkt in de jaarplannen.  

 

4.10 Bijlagen 

4.10.1  Arbobeleidsplan 

4.10.2  Verzuimbeleidsplan 

4.10.3  Inwerkplan nieuwe/startende leerkrachten 

4.10.4  Toezichtskader en mandaatregeling 
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Hoofdstuk 5: Financiën 
 

5.1 Algemeen 

Voor de realisatie van de doelstellingen zijn financiële middelen nodig. De financiën zijn echter geen 

doel op zich maar dienen allereerst op zodanige wijze aangestuurd te worden dat de doelstellingen op 

organisatie- en schoolniveau op een effectieve en efficiënte wijze worden behaald. Daarnaast moet het 

financieel management ook bijdragen aan het gewaarborgd voortbestaan van de school.  

Om zorg te dragen voor een maximale onderwijskwaliteit dient het financieel beleid inhoud te geven 

aan de sturing, beheersing en verantwoording van de financiële middelen.  

Het financieel beleid moet zorgen voor een doordacht en zorgvuldig budget- en vermogensbeheer.  

Het budgetbeheer richt zich op het bewaken van inkomsten en uitgaven en het opvangen van 

tegenvallers in de exploitatie.  

Bij vermogensbeheer gaat het om de wijze waarop de onderwijsinstelling zijn kapitaalsbehoeften 

financiert en de financiële middelen efficiënt inzet ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijs.  

 

Bij financieel beleid gaat het voornamelijk over financiële doelstellingen. Echter bij het formuleren en 

verwezenlijken van die doelstellingen staat de maatschappelijke opdracht van het bestuur centraal: het 

verzorgen van goed kwalitatief primair onderwijs.  

 

Binnen de vereniging zijn twee financiële verantwoordingen te onderscheiden namelijk: de school en 

de vereniging. Kosten en opbrengsten worden aan de school toegerekend tenzij deze direct betrekking 

hebben op (de activiteiten van) de vereniging. De vereniging kan bijdragen in de kosten van de school 

indien de exploitatie en de reserves van de school daar aanleiding toe geven. De financiële 

verantwoording van de school en de vereniging vormen tezamen de geconsolideerde financiële 

verantwoording. De financiële positie van elk van deze verantwoordingen moet zowel op de lange als 

de korte termijn worden bewaakt. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van een 

meerjarenbegroting en een jaarbegroting. De meerjarenbegroting betreft de periode van het komende 

kalenderjaar en de vier daaropvolgende kalenderjaren. De jaarbegroting betreft het komende 

kalenderjaar. In de meerjarenbegroting en de jaarbegroting worden baten, lasten en balansposten op 

basis van reële inschattingen opgenomen. 

De lumpsumgelden worden op schoolniveau beheerd. De financiële administratie wordt beheerd door 

de administratief medewerker en het administratiekantoor van de Vereniging Gereformeerd 

Schoolonderwijs. Twee keer per jaar wordt de financiële positie van de school besproken tussen bestuur 

en directeur op basis van financiële managementrapportages.  

 

5.2 Interne geldstromen 

De overheid bekostigt in principe het onderwijsprogramma. Daarnaast maken we ook kosten voor extra 

activiteiten zoals excursies, vieringen van christelijke feestdagen, schoolbijbels, kerstboeken en 

afscheid van leerlingen. Voor deze extra kosten vragen we een vrijwillige bijdrage. 

Het bedrag van de vrijwillig ouderbijdrage is te vinden in de schoolgids. Per gezin vragen we voor 

maximaal drie kinderen een vrijwillige ouderbijdrage. 

 

Onze school kent ook een overblijfregeling. Leerlingen die willen overblijven tussen de middag moeten 

hiervoor een jaarlijks vastgesteld bedrag betalen. Dit geld wordt geïnd door middel van een digitaal 
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factureringssysteem Wis Collect. Uit deze inkomsten betalen we de vrijwilligersvergoeding voor de 

pleinwachtouders, spelmateriaal en administratiekosten.  

 

5.3 Externe geldstromen 

Van het Rijk ontvangt de school lumpsumgelden en diverse geoormerkte gelden via de prestatiebox. 

Van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs Berséba ontvangt de school 

ondersteuningsmiddelen om passend onderwijs vorm en inhoud te geven. 

Van de gemeente Molenlanden ontvangt de school begeleidingsgelden voor achterstandenbeleid. Door 

de gemeentelijke fusie per 1 januari 2019 zal in de komende jaren besproken worden of deze middelen 

blijven bestaan en met welk oormerk ze uitgekeerd worden.  

 

De kosten van (langdurig) zieke personeelsleden worden gedeclareerd bij het Vervangingsfonds voor 

Gereformeerd Schoolonderwijs (VFGS). 

 

5.4 Sponsoring 

Tien partijen uit het onderwijs en bedrijfsleven hebben een convenant ondertekend dat handelt over 

sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs. Onze school onderschrijft dit convenant.  

 

De belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn: 

- Sponsoring is aan de orde als er geldelijke of materiële bijdragen worden geleverd (die niet zijn 

gebaseerd op onderwijswetgeving, ouderbijdragen of subsidies van de overheid), waarbij de 

school verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen in schoolverband worden 

geconfronteerd. 

- Bij sponsoring moet het dus gaan om een tegenprestatie. Als iets wordt gedoneerd zonder 

tegenprestatie van de school te verlangen, is er geen sprake van sponsoring. 

- Er moet draagvlak binnen de school en de betrokkenen zijn voor sponsoring. 

- Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak van de 

school. Er mag geen schade aan de leerlingen worden berokkend. 

- Het mag niet de objectiviteit, geloofwaardigheid en onafhankelijkheid van het onderwijs, de 

scholen en betrokkenen in gevaar brengen. 

- Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden. Dat betekent dus geen reclame in 

bijvoorbeeld schoolboeken. 

- De continuïteit van het onderwijs mag niet in gevaar komen, doordat op enig moment de 

sponsormiddelen wegvallen. 

- Transparantie over sponsoring is van belang. Sponsormiddelen moeten gescheiden zichtbaar in 

een jaarrekening worden vermeld. 

 

5.5 Financieel beleid 

De kaders en doelstellingen rondom de financiële positie van de school staat beschreven in de 

mandaatregeling met het bijbehorende toezichtskader. 

De directeur is verantwoordelijk voor het voeren van een gezond financieel beleid. We werken 

hierbij vanuit het uitgangspunt: geld volgt beleid.  

Door het dalende leerlingaantal zal er de komende beleidsperiode goed strategisch beleid 

ontwikkeld worden, investeringen worden uitgevoerd op cruciale ontwikkeldoelen zodat de 
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organisatie in de toekomst financieel gezond kan blijven en ook hoogwaardige kwaliteit kan blijven 

bieden.  

 

5.6 Op weg naar 2023 – beleidsvoornemens 

Doelen 

5.1  Er is helder strategisch beleid aanwezig om een kwalitatief goede en financieel gezonde school 

te blijven ondanks de leerlingdaling. 

 

5.2 Er zijn doelbewuste investeringen gedaan gericht op het realiseren van de onderwijskundige 

visie en vergroten van draagkracht  van het team.  

 

Acties  

 Strategisch beleid uitvoeren volgens jaarplannen en PR activiteiten aan koppelen.  

 N.a.v. interne en externe ontwikkelingen alert blijven op een goede strategische visie en waar 

nodig tijdig bijsturen. 

 Investeringen koppelen aan onderwijskundige visie en teamontwikkeling 
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Hoofdstuk 6: Kwaliteit 
 

6.1 Algemeen 

Kwaliteit begint volgens ons met ambitie (verlangen). Kwaliteit gaat volgens ons vervolgens om hoe je 

er in slaagt die ambitie waar te maken: we zijn nieuwsgierig naar data omdat we graag willen ‘weten’, 

we willen leren en staan daarom onderzoekend en reflecterend in onze schoolpraktijk. We zorgen er 

voor dat onze ambitie steeds meer werkelijkheid wordt.  

We werken hierbij op een systematisch en planmatige wijze aan het realiseren van de doelstellingen 

zoals vastgelegd in de mandaatregeling, het school- en het jaarplan. Op transparante wijze 

verantwoorden we zowel in- als extern datgene wat we doen. We zijn ons bewust dat wat zich laat 

meten veelal een beperkte weergave van de werkelijkheid is. Daarom gebruiken we naast kwantitatieve 

instrumenten, zoals vragenlijsten om deze reden ook kwalitatieve instrumenten, zoals interviews, 

portfolio’s e.d. Ons streven is niet alleen te waarderen wat we kunnen meten, maar vooral datgene te 

meten wat we waarderen! 

 

6.2 Kwaliteitscultuur 

Wij zien kwaliteit als een integraal onderdeel van goede onderwijskwaliteit en dus niet als ‘apart 

hoofdstuk’. Onze focus ligt op het onderzoekend leren waarbij we (kritisch) naar ons eigen handelen 

durven kijken en het waarderen van groei en ontwikkeling. Dat geeft ons energie! We streven een 

kwaliteitscultuur na waarin iedereen het beste van zichzelf geeft, gericht is op ontwikkeling en vanuit 

een onderzoekende, reflecterende houding in zijn vak staat.  

 

6.3 Cyclus van kwaliteitszorg  

De zorg voor goede kwaliteit bestaat uit een zogenaamde kleine en grote cyclus. 

 

De kleine cyclus betreft de periodieke monitoring van de lopende processen zoals in het jaarplan 

beschreven.  

 Het jaarplan wordt bij de start van het cursusjaar vastgesteld door het team. De doelen uit het 

jaarplan worden op een projectmatige wijze uitgewerkt door een ontwikkelteam, de teamleider 

of de directeur. 

 De verschillende projecten worden hierin op elkaar afgestemd.  

 De directeur rapporteert 2x per jaar aan het bestuur over de voortgang. Dit betreft de 

onderwerpen uit het jaarplan en de Cito resultaten Midden en Eind.  

 Aan het einde van het cursusjaar wordt het jaarplan7 geëvalueerd in het team en worden er 

nieuwe doelen geformuleerd voor het volgende jaarplan 

 

De grote cyclus bestaat voornamelijk uit onderzoeken die de organisatie als geheel betreffen: 

 Ouderpeiling: 1x per 4 jaar 

 Teampeiling: 1x per 2 jaar 

                                                           
7 Inclusief het schoolondersteuningsprofiel. Aangezien dit geïntegreerd zit in het onderwijskundig beleid van de school wordt 

het SOP min of meer automatisch meegenomen in de cyclus van kwaliteitszorg. Waar nodig zal het SOP n.a.v. de evaluatie 

bijgesteld worden.  
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 Leerlingpeiling: elk jaar (schoolklimaat)8 

 Inspectierapport 

 

Uitslagen worden binnen het team besproken. We spiegelen ons handelen aan de feedback uit de 

peilingen, we proberen de informatie te duiden in het licht van onze visie en bepalen de actiepunten. 

Deze worden vervolgens meegenomen in het nieuwe schoolplan/jaarplan.  

 

Groepsniveau 

Op groepsniveau wordt ook systematisch aan kwaliteit gewerkt. In de kleutergroepen gebeurt dit aan 

de hand van KIJK, Cito en het groepsplan.  

De groepsplannen in groep 3-8 zijn in 2018-2019 vervangen door een werkwijze van kort, cyclisch, 

preventief en doelgericht werken n.a.v. resultaten uit methodetoetsen, Citotoetsen en 

observatiegegevens. Twee keer per jaar wordt het analyseformulier tussentijdse resultaten ingevuld en 

besproken tijdens de groepsbespreking. Op basis van de mate van groei van de groep en de individuele 

leerlingen wordt het onderwijs- en begeleidingsaanbod afgesteld.  

Het is onze ambitie dat voldoende leerlingen ontwikkelen conform het aantal maanden onderwijs dat 

ze hebben genoten (DLE groei). In de komende schoolplanperiode willen we onderzoeken of we een 

norm kunnen definiëren voor voldoende leerlingen en voldoende groei.  

 

Wat betreft de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt de leerkracht- en leerlingvragenlijst van ZIEN 

ingevuld. De output wordt geanalyseerd, de leerkracht bespreek met de duo/maatje/IB-er wat de data 

betekent voor het leerkrachthandelen en verwerkt vervolgacties in de planning van het 

onderwijsaanbod.  

 

In de komende jaren zien we het als uitdaging om op groeps- en leerlingniveau tools te 

vinden/ontwikkelen waarmee we ook kunnen meten wat we waarderen (persoonsontwikkeling, sociale 

en meta cognitieve vaardigheden enz.) 

 

Schoolniveau  

De directeur maakt i.s.m. de Intern Begeleiders en de taalcoördinator een analyse van de resultaten op 

schoolniveau waarna trends besproken worden in het team. In dergelijke teambesprekingen gaan we 

op zoek naar succesfactoren en/of onderzoeken we welke interventies op schoolniveau nodig zijn. 

Wanneer bijsturing van beleid nodig blijkt te zijn, wordt dit opgenomen in het eerstvolgende jaarplan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 In de toekomst zullen we ons bezinnen op de wijze waarop we feedback van leerlingen over het onderwijsleerproces een 
plaats geven in onze kwaliteitscyclus.  
9 Centrale Eindtoets 

Tijdstip  Wat  Bespreken/verantwoorden 

Sept E res Dir + IB + taalcoördinator  

Okt/nov E res Team  

Okt/nov  E res Bestuur  

Febr/mrt M res Dir + IB + taalcoördinator  

Maart  M res Team  

Maart  M res Bestuur  

Mei C.E. Team  

Juni/juli  C.E.9 Bestuur 
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We behalen resultaten die redelijkerwijs verwacht mag worden bij onze leerlingpopulatie.  

 

In de komende schoolplanperiode willen we ons verder verdiepen in het stellen van doelen aan de hand 

van de referentieniveaus.  

 

Er worden klassenbezoeken afgelegd om de kwaliteit van het onderwijs te monitoren en om 

onderwijsontwikkeling een stimulans te geven.  

 

6.4 Doelstellingen mandaatregeling Kwaliteit 
 Het meten, monitoren en verantwoorden van kwaliteit beperkt zich tot wat wettelijk verplicht is en 

onderscheidende schoolontwikkelingen en/of  -kenmerken. Het is geen doel op zich maar draagt bij 

aan de ontwikkeling van de school en de individuele werknemer. 

 De zorg voor kwaliteit voltrekt zich volgens de zogenaamde PDCA-cyclus en bestaat uit een 

zogenaamde kleine- en grote cyclus.  

o De kleine cyclus betreft de periodieke monitoring van de lopende processen zoals in het 

jaarplan beschreven.  

o De grote cyclus bestaat voornamelijk uit onderzoeken die de organisatie als geheel 

betreffen. Hierbij gaat het om het medewerkertevredenheids- en 

oudertevredenheidsonderzoek. 

 De PDCA-cyclus bestaat uit de volgende stappen:  

o Vaststellen behoefte dan wel verplichting  tot onderzoek. 

o Onderzoeksinstrument vaststellen. 

o Data verzamelen. 

o Data verwerken en analyseren. 

o Data terugkoppelen aan vertegenwoordiging van de respondentengroep. 

o Rapportage opstellen en presenteren. 

o Verbeterplan opstellen, 

o Verbeterplan uitvoeren, monitoren en verantwoorden. 

 Zorg voor kwaliteit behoort tot de houding van iedere werknemer (leercultuur) en is tegelijk een 

gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid, waarbij we elkaar stimuleren het beste van onszelf te 

geven. 

 De waardering voor kwaliteit wordt vooraf vastgesteld op basis van wat redelijkerwijs van de 

betreffende onderzoekspopulatie verwacht mag worden.  

 

Reflectie 

In de achterliggende periode is er een ondersteunende structuur en een kwaliteitszorgsysteem gekozen 

wat ons helpt om kwaliteit zichtbaar te maken en de reflectieve dialoog aan te gaan. De 

kwaliteitskaarten die gebruikt werden gaven te weinig feedback op ons dagelijks handelen in de praktijk. 

In de komende jaren willen we gesprekken rondom kwaliteitszorg nog meer gestructureerd gaan 

inzetten.  

De kleine en grote cyclus zijn zichtbaar in de organisatie.  

 

6.5 Streefbeeld kwaliteit 

De cultuur in onze school kenmerkt zich door integriteit en transparantie. Er is een positieve sfeer in het 

team en er heerst een ‘wij-gevoel’. Het is duidelijk hoe iedereen vanuit zijn eigen rol bijdraagt aan de 
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onderwijskwaliteit. Verwachtingen over en weer zijn duidelijk. Teamleden werken gemotiveerd samen 

om de schooldoelen te realiseren.  

We werken in onze school vanuit een ontwikkelingsgerichte, lerende houding. Dit betekent dat we 

voortdurend gericht zijn op groei in ons vakmanschap. We vragen bewust om feedback (van ouders, 

collega's, leerlingen), experimenteren met andere werkwijzen en reflecteren op ons eigen gedrag en 

behaalde resultaten. We gebruiken hierbij ondersteunende structuren en systemen.  

 

We werken systematisch aan het dichterbij brengen van onze onderwijskundige visie en bijbehorende 

kwaliteit van ons werk. We werken volgens de PDCA cyclus en de cyclus voor praktijkgericht leren: actie-

reflectie-verdieping-verankering.   

 

6.6 De Succes!Spiegel 

De Succes!Spiegel ondersteunt ons in het zichtbaar en inzichtelijk maken van kwaliteit. Op een 

eenvoudige, doeltreffende wijze kunnen we onze basiskwaliteit snel in beeld brengen. Vervolgens willen 

we zo snel mogelijk overgaan op het onderzoeken van aspecten van ‘eigen kwaliteit’. Dit geeft ons 

immers motivatie en bevlogenheid in ons werk. De Succes!Spiegel helpt ons om de reflectieve dialoog 

aan te gaan in het team en op basis daarvan doordachte actieplannen te maken ter versterking van de 

onderwijskwaliteit.  Het gaat ons niet zozeer om ‘goed of fout’ maar meer om de vragen: wat zegt het 

ons?, wanneer zijn we tevreden?, als we dit weten, wat dan? Het gaat ons niet om een beoordeling, 

maar om een spiegel en het zien van verbanden en om het zichtbaar maken van het ‘verhaal’ van de 

school.  

In maart 2018 heeft de school meegedaan aan een pilot met de Succes!Spiegel. Zie de bijlage voor het 

Kwaliteitsrapport.  

De Succes!Spiegel wordt door de ontwerpers in komende jaren verder doorontwikkeld tot op 

groepsniveau en leerkrachtniveau. Zie voor meer informatie www.successpiegel.nl  

We vinden het ook belangrijk om te weten wat anderen van ons onderwijs vinden. Daarom bezinnen 

we ons binnen de federatie op het afleggen van collegiale visitaties. Dit kan ook een plaats krijgen binnen 

de Succes!Spiegel.  

 

6.7 Op weg naar 2023 – beleidsvoornemens 

Beleidsvoornemens  

 

6.1 De Succes!Spiegel wordt systematisch ingezet in de cyclus van kwaliteitszorg. Het is duidelijk 

wanneer welke peiling wordt afgenomen en er is een modus gevonden om de reflectieve dialoog te 

voeren in het team. We volgen de doorontwikkelingen binnen het systeem en benutten deze waar 

mogelijk in onze cyclus van kwaliteitszorg.  

 

6.2 Eigen kwaliteitsaspecten zijn zichtbaar gemaakt en geïntegreerd in de Succes!Spiegel. Hierbij zijn 

eigen normen ‘wanneer zijn we tevreden’ vastgesteld door het team.  

 

6.3 Referentieniveaus maken onderdeel uit van de monitoring van resultaten en gestelde doelen op 

schoolniveau.  

 

6.4 Er heeft bezinning plaats gevonden op het afleggen van collegiale visitaties binnen het cluster van 

de federatie primair onderwijs (FPO).  

http://www.successpiegel.nl/
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Acties  

 Momenten van kwaliteitszorg opnemen in de projectplanning n.a.v. het jaarplan 

 

Overige acties n.a.v. de doelen worden uitgewerkt in de jaarplannen.  

 

6.8 Bijlagen 
6.8.1  Kwaliteitsrapport Zelfevaluatie Succes!Spiegel 

6.8.2  Ouderpeiling Succes!Spiegel 

6.8.3  Leerlingpeiling Succes!Spiegel  

6.8.4  Tussentijdse resultaten  
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Hoofstuk 7: Communicatie 
 

7.1 Algemeen 

Communicatie is het intern en extern beschikbaar maken, doorgeven en ontvangen van informatie. De 

basis hiervoor zijn transparantie en wederkerig respect. Wij hechten aan een open en eerlijke 

communicatie die begint op het niveau van de medewerkers en zich vertaalt naar al onze externe 

contacten, immers ‘Intern beginnen is extern winnen’, is een belangrijke uitspraak in de 

communicatiewereld. Goede interne communicatie is een voorwaarde voor goede externe 

communicatie. Werknemers die goed worden geïnformeerd vertellen geen onjuistheden tegen elkaar, 

de ouders of pers. Het is belangrijk dat ze weten waar de school voor staat en wat de visie, missie en 

doelen zijn. Daarnaast kunnen medewerkers met behulp van interne communicatie worden 

gemotiveerd. Daarom is onze interne communicatie altijd gekoppeld aan de cultuur en structuur van de 

organisatie. 

 

7.2 Doelstellingen mandaatregeling Communicatie 

 Een efficiënte en transparante, mondelinge en schriftelijke communicatie die de betrokkenheid en 

motivatie van de werknemers bevordert. 

o Regelmatig persoonlijk contact met werknemers waarin organisatie- en persoonlijke doelen, 

interesse en waardering en de menselijke maat centraal staan.  

o Eenduidige communicatie en verslaglegging bij teamvergaderingen. 

o Interne nieuwsbrief waarmee iedereen geacht wordt voor de korte termijn geïnformeerd te 

zijn. 

 Een efficiënte en transparante, mondelinge en schriftelijke communicatie die de betrokkenheid van 

externe betrokkenen, zoals ouders en leden van de schoolvereniging bevordert. 

o Externe nieuwsbrief, waarmee ouders geacht worden voor de korte termijn geïnformeerd te 

zijn. 

o Ledenvergadering waar de leden betrokken worden bij verantwoording van bestaand en 

doordenking van nieuw beleid 

 
Reflectie  

We zijn tevreden over de interne informatieverstrekking via de Personeelsflits en notulen van 

vergaderingen. Hiermee blijft iedereen op de hoogte van wat er in de organisatie speelt.  

 

Uit de ouderpeiling weten we dat ouders de informatieverstrekking vanuit de school positief waarderen. 

Elke laatste vrijdag van de maand wordt de Nieuwsflits uitgegeven waarin we ouders niet alleen op de 

hoogte stellen van organisatorische informatie, maar ook een beeld beschrijven van de 

onderwijskundige ontwikkelingen binnen de school.  

Jaarlijks wordt er een ledenvergadering belegd voor de leden van de schoolvereniging.  
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7.3 Streefbeeld 

Vanuit onze kernwaarde ‘duidelijkheid’ hechten we veel waarde aan transparante communicatie. We 

doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Hierdoor blijven we volgbaar voor anderen.  

We luisteren naar de ander vanuit een houding om de ander te willen begrijpen. We zijn ons bewust 

van ineffectieve communicatiepatronen en bezitten de vaardigheden om dit om te buigen naar effectief 

communiceren.  

 

Ouders worden met begrijpelijke informatie goed op de hoogte gehouden over de ontwikkeling van hun 

kind en over de schoolorganisatie. We treden hierin proactief op. We praten niet tegen ouders, maar 

met ouders. We verplaatsen ons in ouders en communiceren vanuit een gelijkwaardige positie.   

 

Nieuwsbrieven vanuit de school bevatten begrijpelijke, relevante informatie en stralen uit waar we voor 

staan en waar we voor gaan (functioneren dus tevens als PR). Onze visie is terug te zien in de uitstraling 

van de school(omgeving). 

 

7.3 Op weg naar 2023 – beleidsvoornemens 

Beleidsvoornemens  

7.1 We reflecteren regelmatig op teamgedrag en individueel gedrag ten aanzien van communicatie. 

Ineffectieve patronen worden bloot gelegd en omgebogen naar effectief communiceren.  

 

7.2 Nieuwsbrieven hebben naast informatievoorziening ook meer het gehalte van PR activiteit 

gekregen.  

 

7.3 Er is een PR plan om het beleid van de school meer ‘in de etalage te zetten’.  

 

7.4 Er is een nieuw motto geformuleerd wat onze missie en visie weergeeft.  

 

Acties  

Dit wordt uitgewerkt in de jaarplannen.  
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Overzicht beleidsvoornemens en prioritering 
 

Prioriteit:  (waar moeten we als eerste 

aandacht aan gaan schenken) 

1 laag 
2 gemiddeld 
3 hoog 

 

Intensiteit: 

Starten  

Verdiepen 

Verankeren  

 

PEDAGOGIEK 
 

Pr. Doelstelling  2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

Hoog  2.1  Er is een doorgaande leerlijn ontwikkeld voor 

het aanleren/ontwikkelen van sociaal emotionele 

competenties. Er is hierbij een eenduidige, 

planmatige manier van werken afgesproken.  

  
 
 
 

  

Hoog 2.2  Het team heeft zich verder ontwikkeld in het 

begeleiden van groepsdynamiek waarbij er sprake is 

van planmatig handelen en waar dit geïntegreerd is 

met de leerlijn sociaal emotioneel leren. Er is sprake 

van een positief groepsklimaat.   

    

Hoog 2.3  Er is een doorgaande lijn voor het aanleren 

van een zelfstandige, verantwoordelijke houding van 

de leerling. De leerkracht bevordert het zelfstandig 

denken en handelen van alle leerlingen.  

 
 

   

Gemiddeld  2.4  Er zijn werkwijzen ontwikkeld om leerlingen 

meer te betrekken bij hun eigen leerproces. 

    

Hoog  2.5  Leerkrachten reflecteren op hun eigen stijl 

van lesgeven t.a.v. het kaders stellen, ruimte en 

vertrouwen geven, het uitspreken van hoge 

verwachtingen. 

    

Laag  2.6  Er zijn leersituaties ontwikkeld waarin 

leerlingen tegen hun grenzen aanlopen, waarbij we 

bespreekbaar maken wat leren eigenlijk is en waarbij 

we aanleren hoe je moet leren.  

    

Gemiddeld  2.7 Er zijn leersituaties ontwikkeld waarin 

verschillende talenten bewust worden ingezet en 

waarbij leerlingen waardering (leren) uitspreken 

richting elkaar, elkaar helpen en stimuleren.  

    

Laag 2.8  We betrekken (groot)ouders, buren, 

dorpsbewoners bij ons onderwijs. En we zijn als 

school betekenisvol voor de mensen in onze 

omgeving. 

    

Hoog 2.9  Er zijn (max. 3) basisprincipes/gedragsregels 

zichtbaar in de school die voortkomen uit onze missie 
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en leidraad vormen voor gedrag van alle betrokkenen. 

Deze basisprincipes zijn zichtbaar in alle klassen en 

vormen het fundament onder het groepscontract wat 

opgesteld wordt in de Gouden Weken. 

Laag  2.10 Er is een evenwichtig aanbod en duidelijke 

opbouw over de verschillende leerjaren m.b.t. 

Burgerschapsonderwijs 

    

 

 

ONDERWIJS EN LEERLINGZORG 
 

Pr. Doelstelling  2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

Hoog 3.1  Instructie is van goede kwaliteit, het IGDI 

model is zichtbaar bij fundamenteel leren, de 

leerkracht bevordert een actieve leerhouding bij de 

leerlingen, controleert of leerlingen het begrepen 

hebben, legt uit waarom hij doet wat hij doet en 

bereikt zo ‘leren met inzicht en begrip’. 

    

Laag 3.2 Leerlingen zijn actief betrokken door de 

inzet van coöperatieve werkvormen. Leerkrachten 

zijn in staat om deze werkvorm aan te leren en te 

begeleiden 

    

Hoog 3.3  We creëren in de zaakvakken i.c.m. 

expressievakken leersituaties waarin leerlingen 

leren met diepgang en verwondering en er plaats is 

voor talentontwikkeling in brede zin. Er is een rijke 

leeromgeving zichtbaar in de klas. Sociale en 

metacognitieve vaardigheden  

worden aangeleerd en geoefend in leersituaties 

rondom leren met diepgang en verwondering. Er 

worden regelmatig gastlessen en excursies verzorgt. 

De leerkracht reflecteert op zijn eigen rol en oefent 

zich in de rol van Gids10 

    

Gemiddeld   3.4 Er is voldoende kennis binnen de school 

over meer- en hoogbegaafdheid. Leerkrachten 

kunnen deze leerlingen signaleren op basis van 

kennis en inzicht. Er is aanbod binnen de groep voor 

deze leerlingen. De leerkracht heeft voldoende 

kennis en vaardigheden om deze 

leersituaties/leerlingen te begeleiden en/of kan een 

beroep doen op expertise in de school.  

    

                                                           
10 Ter Horst. Schatbewaarder (beschermen), Tuinier (verzorgen), Herder (overdragen en vormen), Gids (inleiden in 
betekenissen), Priester (inwijden in geloofsgeheimen).  
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Laag  3.5 In het kader van toerusting en vorming van 

onze leerlingen is er voldoende aandacht voor 

mediawijsheid. Er is een beleidsnotitie geschreven 

en praktisch omgezet naar de lespraktijk. Er is 

uitgewerkt hoe we ouders betrekken in de 

opvoeding tot mediawijze leerlingen.  

    

Laag  3.6  Er is een nieuwe leerlijn/opbouw 

geïmplementeerd rondom het aanleren van digitale 

vaardigheden11.  

    

Laag  3.7  De balans hoofd-hart-handen heeft ook z’n 

weerslag gekregen in onze gesprekken met ouders 

en de rapportage van leerlingresultaten. Het is 

merkbaar dat we resultaten in brede zin zien. Er is 

een alternatieve of aanvullende werkwijze 

gevonden om leerlingresultaten in brede zin te 

rapporteren naar ouders.  

 

    

 

Doelstellingen op de domeinen personeel, kwaliteit, financiën en communicatie verweven we door de 

schoolontwikkeling heen.  

 

Opmerking: in bovenstaand schema is globaal weer gegeven hoe we de ontwikkelingen weg willen 

zetten in de tijd. Dit is echter niet meer dan een grove schets. We willen de dingen goed doen, waardoor 

we pas een volgend project/thema starten als het vorige goed is afgerond. Het gaat ons meer om 

zichtbare kwaliteit dan het afvinken van beleidsvoornemens. Niet het vele is goed, maar het goede is 

veel. We proberen hierin ook zoveel mogelijk de menselijke maat te hanteren en zullen daardoor bij elk 

jaarplan opnieuw bewuste keuzes maken.  

 

  

                                                           
11 Het AaBeeCee programma wordt niet langer meer geleverd 
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Overzicht bijlagen 
2.5.1 Veiligheidsplan (sociale veiligheid) 

2.5.2 Protocol schorsing en verwijdering 

2.5.3 Beleidsnotitie Burgerschapsonderwijs 

 

3.8.1  Ondersteuningsplan Berséba 

3.8.2  Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

3.8.3  SWOT Berséba t.b.v. SOP 

3.8.4  Zorghandboek(documenten op de Docent-schijf) 

3.8.5  SWOT analyse school 

3.8.6  Lesmodel Doordacht Passend Lesgeven (IGDI) 

3.8.7  Lesobservatiemodel groep 1-2 

3.8.8  Lestijdentabel 

 

4.10.1  Arbobeleidsplan 

4.10.2  Verzuimbeleidsplan 

4.10.3  Inwerkplan nieuwe/startende leerkrachten 

4.10.4  Toezichtskader en mandaatregeling 

 

6.8.1  Kwaliteitsrapport Zelfevaluatie Succes!Spiegel 

6.8.2  Ouderpeiling Succes!Spiegel 

6.8.3  Leerlingpeiling Succes!Spiegel  

6.8.4  Tussentijdse resultaten 


