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1. Inleiding
Dit schoolondernemingsplan is een document waarin onze ideeën en plannen beschreven
zijn voor de komende vier jaren. Het plan vormt het kompas aan de hand waarvan de school
in deze periode haar koers bepaalt. Het geeft ons richting en houvast ten aanzien van de
keuzes die we maken en de consequenties daarvan. Het plan is dynamisch. De snel
veranderende wereld, in het bijzonder ten aanzien van onderwijs, zorgt ervoor dat we
jaarlijks het plan zullen evalueren en de doelstellingen voor de dan voorliggende periode
zullen (her)formuleren.
Naast deze interne functie, legt het plan aan betrokkenen bij onze school uit waar we voor
staan, welke keuzes wij maken, wat de basis hiervoor is en welke doelen wij nastreven.
Daarmee willen wij de verwachtingen ten aanzien van de school en haar organisatie zo
realistisch mogelijk laten zijn. Dat doen we o.a. naar ouders, bestuur van de Stichting
Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort (KPOA), de medezeggenschapsraad (MR), de
ouderraad (OR) en externe partijen als de inspectie, gemeente, het ABC- en WSNSsamenwerkingsverband, de voorschoolse, tussenschoolse en buitenschoolse partners en
sponsoren.
Belangrijk voor de verwezenlijking van onze plannen is dat ze een breed draagvlak hebben.
Daarom is dit plan in samenwerking met alle geledingen tot stand gekomen. In een aantal
bijeenkomsten met het managementteam is, onder begeleiding van OinO-Advies, de visie
opgesteld, is een sterkte-zwakteanalyse gemaakt en zijn strategische doelen afgeleid en
uitgewerkt tot op operationeel niveau. In voorafgaande bijeenkomsten met steeds een deel
van het team is hier input voor geleverd. Tevens is een aantal bijeenkomsten voor ouders
georganiseerd om hun kijk op de school en haar toekomst te vernemen. Ook een delegatie
van leerlingen van groep 7 en 8 is gehoord en naar hun mening over de schoolontwikkeling
gevraagd. Daarna zijn de resultaten samengevoegd en vastgelegd in dit schoolondernemingsplan. Dit plan is in januari 2014 in het schooljaar 2013-2014 aan team en ouders
gepresenteerd en met elkaar gedeeld, waarbij iedereen heeft verklaard zich in te zullen
spannen om dit plan zo goed mogelijk te realiseren.
Wij realiseren ons dat we een ambitieus plan hebben opgesteld. Samen met het
enthousiasme en de inzet van onze leerlingen, ouders, team en samenwerkingspartners
gaan we ervoor zorgen dat het een succes wordt.

1.1 Organisatiemodel
Als het gaat om het kind dan is de leerkracht het eerste aanspreekpunt. De overige
verantwoordelijke personen binnen onze school zijn beschreven aan de hand van het
volgende organogram:
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Managementteam (MT)
Martijn van Elteren
Els Siebers

Petra Severs

Marjan Polhout

Directeur (DIR), verantwoordelijk voor de gehele aansturing van
de school.
Teamleider (TL) groep 1 t/m 5, leidinggevende van de
leerkrachten en aanspreekpunt voor ouders op de
Juttepeergaarde.
Teamleider (TL) groep 6 t/m 8, leidinggevende van de
leerkrachten en aanspreekpunt voor ouders op de
Zeldertsedreef.
Schoolbusinessmanager (SBM), verantwoordelijk voor
aansturing administratie, financiën, gebouw, schoonmaak en
communicatie

Zorg
Intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van leerkrachten, begeleiding
van ouders en kinderen in zorgtrajecten.
Ellen Bruinsma
Intern begeleider (IB) groep 1 t/m 3
Marga Oudesluys
Intern begeleider (IB) groep 4 t/m 6
Sharon Nierkes
Intern begeleider (IB) groep 7 en 8
Sharon Nierkes
Orthopedagoog groep 1 t/m 6
Bouwcoördinatoren
De bouwcoördinatoren zijn leerkrachten die verantwoordelijk zijn voor de organisatorische
zaken binnen hun bouw. Zij ondersteunen de teamleiders.
Bianca van Roomen
Bouwcoördinator onderbouw (BC OB)
Els Douma
Bouwcoördinator middenbouw (BC MB)
Relinde van der Grinten
Bouwcoördinator bovenbouw (BC BB)
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2. Samenvatting
De Malelande bevindt zich in een transitiefase die zich kenmerkt door het aantreden van een
nieuwe directeur die - samen met managementteam, leerkrachten, ouders en leerlingen vorm geeft aan een moderne vorm van onderwijs, die meer binding met de ouders zoekt en
beter is afgestemd op wat de maatschappij nu en in de toekomst van een basisschool
verwacht. Daartoe is een aantal strategische doelstellingen geformuleerd die samen met het
managementteam zijn uitgewerkt tot op operationeel niveau. Hierdoor weten alle
betrokkenen heel concreet wat er van hen verwacht wordt. Dit maakt het mogelijk om
doelgericht en succesvol te bouwen aan kwalitatief hoogstaand onderwijs.
De belangrijkste doelstelling voor De Malelande is om de komende vier jaar de kwaliteit van
haar onderwijs te versterken. Door in te zetten op de verdere professionalisering van het
team, door de samenwerking met ouders en de wijk te intensiveren en door de
leerlingenzorg beter te structureren, willen we de kwaliteitsverbetering een impuls geven.
Ook De Malelande ontkomt niet aan een terugloop van het aantal leerlingen. We hebben
echter een stevig marktaandeel en dat kunnen we nog verder versterken met onze nieuwe
werkwijzen.
Tot deze ambitie zijn wij gekomen op grond van een omgevings- en organisatieanalyse, na
het herijken van onze visie, na het opstellen van een sterkte- en zwakteanalyse en na kennis
te hebben genomen van de doelstellingen en positie van ons bestuur, de stichting Primair
Katholiek Onderwijs Amersfoort. Dit heeft gezorgd voor een gefundeerde en
samenhangende koers, die de kwaliteit van ons onderwijs verder zal doen verbeteren. Een
koers die zich concreet vertaalt in de doelen zoals die zijn opgenomen in hoofdstuk 6.
Met dit plan wordt tevens gewerkt aan de in de oudertevredenheidspeiling en de door de
inspectie gesignaleerde verbeterpunten en wordt invulling gegeven aan een aantal
aanbevelingen uit het marktanalyserapport.
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3. Strategisch beleid
3.1 Visie
“Met het vizier op de toekomst”
Onze visie is opgebouwd rond de vier kernwaarden:
 Verbinding
 Waardering
 Structuur
 Innovatie
Verbinding
Op De Malelande vinden wij het belangrijk om in verbinding te staan met kinderen, ouders en
teamleden. Onder verbinding verstaan wij een goede samenwerking, heldere communicatie,
feedback geven aan elkaar en zelfreflectie met als doel te komen tot een professionele
cultuur. Het in zicht brengen van elkaars kwaliteiten en deze samen inzetten is ook een
speerpunt. Het team van De Malelande organiseert studiedagen waarbij wij onder
professionele begeleiding aan het werk gaan met bovenstaande thema’s. Samen kwalitatief
goed onderwijs organiseren met teamleden, ouders en kinderen is onze uitdaging.
Waardering
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen op school opgroeien in een positief klimaat.
Waardering hebben voor jezelf en een ander is hierbij het uitgangspunt. Het is op De
Malelande duidelijk wat de omgangsregels zijn in en om de school voor kinderen, ouders en
leerkrachten.
Structuur
Er is een duidelijke organisatiestructuur waarbij het helder is wie waarvoor verantwoordelijk
is. Wij geloven erin dat ouders, kinderen en leerkrachten zich het best ontwikkelen in een
opgeruimde en rustige omgeving waar op verschillende plekken in het gebouw geleerd kan
worden.
Op De Malelande wordt handelingsgericht gewerkt. Dit doen we d.m.v. groepsplannen en
groepsoverzichten. Hierin worden doelen gesteld waar de leerkracht samen met de groep
naar toe werkt. Het behalen van deze doelen wordt vier keer per jaar geëvalueerd en aan de
hand daarvan wordt het plan bijgesteld.
Innovatie
In de snelle wereld van de digitale communicatie hebben wij ervoor gekozen om zoveel
mogelijk digitaal te communiceren met ouders. In het komende jaar wordt het programma
digiDUIF ingevoerd. Een programma waarbij een ouder/verzorger via verschillende mobiele
apparaten in verbinding is met de school.
Techniek en duurzaamheid zijn opkomende thema’s in onze maatschappij. Als Malelande
sluiten wij aan bij deze ontwikkeling. We hebben de techniektorens en gaan een
samenwerking aan met bedrijven/instellingen die zich met techniek en duurzaamheid
bezighouden.
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De kinderen groeien op in een wereld waar mediawijsheid een vanzelfsprekendheid is. Er
zijn twee mediacoaches opgeleid die het team meenemen in deze ontwikkeling. Wij vinden
het belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen die in
een digitale wereld opgroeien.
In onze visie is De Malelande een onderwijsorganisatie waar:
 Binnen een brede-schoolconcept resultaatgericht wordt gewerkt aan onderwijs op
maat, waarbij we gebruik maken van ieders talent.
 We onderwijs geven in een opgeruimde, rustige omgeving met duidelijke regels.
 Een transparante structuur en communicatie wordt gebruikt, waarbij het voor
iedereen helder is wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn.
 Leerkrachten zich onderscheiden door goed klassenmanagement, pedagogische en
didactische vaardigheden.
 Leerlingen, leerkrachten en ouders zich gezien voelen en respectvol op een positieve
manier betrokken worden, waardoor een cultuur ervaren wordt waarin positieve
omgangsvormen gemeengoed zijn.
 We vooruitstrevend zijn in de koppeling tussen maatschappelijke ontwikkelingen en
ons programma-aanbod.

Schoolondernemingsplan 2015 – 2019, De Malelande

7

3.2 Marktanalyse
3.2.1 Omgevingsanalyse
De school, daterend van 1995, staat in de wijk Nieuwland in de buurt De Hoge Hoven. Ze
betrekt, zoals blijkt uit projecties 1: ‘Lokale herkomst leerlingen’, nagenoeg 100% van haar
kinderen en ouders uit de buurt Nieuwland. Slechts een handvol leerlingen is afkomstig uit
het naastgelegen buitengebied, Vathorst en Hoogland. De school heeft daarmee een sterke
wijkafhankelijkheid en een daarmee verbonden wijkgerichte functie.

Kaart van Nieuwland bestaande uit de wijken 244 Stadstuin, 245 Waterkwartier, 247 Lage Hoven, 243 Centrumwaterpark, 242 Hoge Hoven en 240 Stadskwartier.

In de opzet van de wijk staat duurzaamheid centraal. Met zonnecellen op ruim duizend
woningen en andere gebouwen wordt elektriciteit opgewekt.
Nieuwland kenmerkt zich door een hoge bevolkingsdichtheid. Opmerkelijk voor de wijk is de
relatief lage verhuismobiliteit ten opzichte van Amersfoort als geheel. Dit gegeven
correspondeert met het hoge rapportcijfer 8,0 dat bewoners van de wijk voor hun woning
geven. Nieuwland heeft met ca. 78% ook een bijzonder hoog percentage koopwoningen.
Door het beperkte aantal verhuizingen: 1 op de 7,8 in Nieuwland tegenover 1 op de 5,8 in
heel Amersfoort, is er ook meer stabiliteit met betrekking tot de tussentijdse in- en uitstroom
van leerlingen. Tegelijkertijd valt op dat uit de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid blijkt dat
opvallend weinig mensen bijzonder gehecht zijn aan de wijk (52%). In heel Amersfoort ligt dit
op 67%.
Ten opzichte van de andere wijken in Amersfoort kent Nieuwland een zeer laag percentage
werklozen (2,5%) en met € 44.000,- een hoog gemiddeld besteedbaar inkomen per

Schoolondernemingsplan 2015 – 2019, De Malelande

8

huishouden. Deze gezinnen zijn met gemiddeld 2,7 personen een stuk groter dan het
Amersfoorts gemiddelde met 2,2.1
Ten aanzien van overlast en veiligheid zijn de mensen in Nieuwland een stuk positiever dan
gemiddeld in Amersfoort. Tegelijkertijd is er meer ontevredenheid over het
voorzieningenniveau (winkels, parkeergelegenheid en mogelijkheden voor jongeren).
In Nieuwland wonen steeds meer jongeren van twaalf jaar en ouder. Voor die doelgroep is er
onvoldoende plek om elkaar buiten te ontmoeten of om te sporten. Daarom wordt de
bestaande speelplek aan de Schone van Boskoopgaarde opgeknapt tot een sport- en
ontmoetingsplek voor jongeren vanaf 12 jaar. Aan het Wildemanskruid is inmiddels een
natuurspeelplaats voor kinderen vanaf 10 jaar.
De wijk kent ten opzichte van het Amersfoorts gemiddelde een net iets groter aantal
inwoners van Nederlandse afkomst en ten aanzien van alle andere etnische herkomsten een
net iets lager gemiddelde.
De Malelande participeert actief in de Amersfoortse Brede Scholen Combinatie (ABC).
Een ABC-school biedt minimaal een combinatie van onderwijs, opvang en welzijn. Per wijk
kan dit met een profielkeuze op maat worden uitgebreid met aanbod van bijvoorbeeld zorg,
sport en spel, intensief ICT-gebruik en kunstzinnige en culturele vorming.
Amersfoort hanteert voor haar ABC-scholen de volgende uitgangspunten:
 hoogwaardige samenwerking
 een breed aanbod voor kinderen van 0-12 jaar
 maatwerk per wijk
 waar mogelijk onder één dak
 ouders betrekken en ondersteunen
 sociale contacten in de wijk versterken.
ABC Nieuwland heeft als kernpartners:
 Basisschool De Malelande
 Basisschool De Border
 Basisschool De Wonderboom
 Kinderopvangorganisatie Stichting Kinderopvang Amersfoort (SKA)
 Stichting Kinderopvang Nederland (SKON)
Afspiegeling
Het voedingsgebied van de school bestaat nagenoeg volledig uit de wijk Nieuwland. Van
daarbuiten worden slechts enkele leerlingen aangetrokken door de school. Nieuwland is
daarmee de belangrijkste en enige referentiewijk voor de school.
Voor wat betreft geloofsovertuiging is niet na te gaan in hoeverre de ouderpopulatie van
de school een evenwichtige afspiegeling vormt van de wijk, omdat dit gegeven niet in de
schooladministratie wordt genoteerd. Te verwachten is dat op basis van de slechts 16%
katholieke bevolking (en 23% christelijke), een meerderheid van de ouders op De

1

Bron: Gemeente Amersfoort, GBA/O&S 1 januari 2011
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Malelande op andere gronden dan geloofsovertuiging de school gekozen zal hebben.
Vanuit de eigen (stichtings)overtuiging vervullen de lessen in catechese een rol van
betekenis in de school.
De ouders van de leerlingen zijn veelal goed opgeleid. De school trekt daarbij in het
bijzonder hoger opgeleiden aan. Ze doet het hier aanmerkelijk beter dan het gemiddelde
in de wijk. Dit betekent ook een te verwachten claim op hogere opbrengsten van de
school. Dat wordt onderschreven door het lage tevredenheidscijfer van 6,9 dat ouders in
de Oudertevredenheidsonderzoek van 2014 gaven aan kennisontwikkeling op school,
daar waar dit landelijk een 7,2 is. Er is een verschil te zien bij ouders met kinderen in de
onder- of bovenbouw. De onderbouw scoort hier 7,2 en bovenbouw scoort 6,6.
De schoolbevolking vormt geen evenredige afspiegeling van de etnische afkomst van de
bewoners in de wijk. Er zijn verhoudingsgewijs bijzonder weinig leerlingen op school van
buitenlandse afkomst.
Uit de omgevingsanalyse komen onder meer de volgende aanbevelingen:
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

Versterk de band met de wijk verder door te bezien in hoeverre aangesloten kan
worden bij het thema duurzaamheid. Bijvoorbeeld met het plaatsen van zonneenergiepanelen ten behoeve van de eigen energievoorziening.
Er is sprake van een duidelijk, door de wijk afgebakend, wervingsgebied. Op basis
van de verwachte terugloop in de basisgeneratie, zal rekening gehouden moeten
worden met een snel dalend aantal leerlingen. In het schoolplan zal aangegeven
moeten worden hoe hierop geanticipeerd gaat worden.
Met oog op de toekomst de instroom van jonge leerkrachten tot 30 jaar gericht
bevorderen.
Het relatief grote aandeel hoog opgeleide ouders schept verwachtingen ten aanzien
van de opbrengsten van het onderwijs, onder meer uitgedrukt in CITO-resultaat en
uitstroom. Zet hier werkwijze (ogw) en doelen op uit.
In het verlengde hiervan is het zaak expliciet beleid te ontwikkelen voor meerbegaafden, bij voorkeur via een doordacht differentiatieprogramma in de eigen groep
of bouw.
Neem de kwaliteit van de communicatie naar ouders onder de loep, analyseer en
breng verbeteringen aan.
Het werken met de computer moet een meer prominente en structurele plaats krijgen
in het onderwijsleerproces. Budgetteer hier zo nodig de komende jaren extra
middelen voor.
In verband met de tekortkomingen in, en ontevredenheid over, de begeleiding van
leerlingen met problemen, herijk en herstructureer de leerlingenzorg en herschrijf het
zorgplan op de actualiteit.
Voer het werken volgens de PDCA-cyclus strak door in alle activiteiten van de school,
te beginnen met het SMART beschrijven van de tactische doelen in het schoolplan en
het operationeel uitwerken ervan.
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3.2.2 Marktaandeel en concurrentie
De school ontwikkelt zich sinds haar oprichting sterk. In 2010 kende ze haar hoogtepunt met
bijna 800 leerlingen. Ondanks dat het aantal leerlingen inmiddels is gedaald tot 724 is haar
marktaandeel in de wijk blijven groeien tot 40%, ten koste van met name de protestantschristelijke Wonderboom.
Voor de komende tien tot twaalf jaar wordt een grote teruggang in de basisgeneratie
voorzien (zie de grafiek hieronder). Liefst 700 kinderen minder in de leeftijdsgroep van 4-11
jaar betekent een teruggang van ruim 30% in hoeveelheid mogelijke basisschool kinderen.
Vertaald naar de verwachte ontwikkeling in het aantal leerlingen op De Malelande betekent
dit op dezelfde termijn een terugloop van circa 250 leerlingen. Deze teruggang is procentueel
iets lager dan de teruggang van de basisgeneratie in de wijk. Hierdoor neemt ook het
marktaandeel toe van 37% nu, naar verwacht 45% in 2025. De Malelande doet het dus beter
dan de collega scholen in de wijk.
De grote teruggang in de basisgeneratie is te wijten aan een aantal factoren. Allereerst is dat
de sterke afname van het aantal geboorten in de wijk (zie de volgende grafiek), gepaard aan
een zeer lage verhuismobiliteit die voor het grootste deel de ontwikkelingscyclus van
nieuwbouwwijken volgt.
Autonome ontwikkeling basisgeneratie in nieuwbouwwijken

Prognose marktaandeel scholen Nieuwland
Marktaandeel
Malelande
RK
Wonderboom PC
Bieshaar*
OP
Totaal (%)

13/'14 14/'15 15/'16 16/'17 17/'18 18/'19 19/'20 20/'21 25/'26
42
31
27

42
31
27

42
31
27

42
31
27

42
31
27

41
31
27

41
31
28

41
31
28

45
29
26

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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Scholenkaart van Nieuwland

= Katholieke school

= PC-school

= Openbare school

Concurrentie
In de wijk Nieuwland zijn behalve De Malelande de volgende basisscholen actief: de
protestants-christelijke De Wonderboom en de openbare School Bieshaar, voor wat betreft
de locatie De Border. Hieronder een beeld van hun profilering:
De Border geeft op haar website duidelijk aan waar ze voor staan: ze is een ‘School in de
Wereld’. Dit betekent dat kinderen en ouders kennis nemen van de verschillen tussen
mensen. Dat helpt tolerantie te bevorderen en discriminatie te bestrijden. Het onderwijs is
een mix van klassikaal onderwijs, zelfstandig werken en onderwijs op maat. Duidelijke regels
en afspraken moeten zorgen voor een prettige en veilige sfeer. De Wonderboom heeft als
slogan: 'Respect voor eigenheid, beroep op eigenaarschap en aandacht voor je eigen wijze'.
Uit de grote hoeveelheid tekst op de professioneel opgezette website, wordt duidelijk dat het
ze gaat om verwonderen, ontdekken en onderzoeken. Ook vermelden ze mee te doen aan
nieuwe ontwikkelingen. De leerlingen zijn verdeeld over drie locaties.
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3.2.3 Imago
De school staat, zo getuige ook haar marktaandeel, in de wijk goed bekend. In schooljaar
2014-2015 is een eigen oudertevredenheidsonderzoek gedaan om de ervaring van de
verandering van De Malelande te meten. Ouders zijn in het bijzonder positief over de sfeer in
de school, de communicatie, het belang van het kind voorop en de ambitie van de school.
Minder positief zijn ze over de verkeersveiligheid en de hygiëne.
Voor de komende jaren hebben wij specifiek doelen opgesteld als het gaat om het
behouden/vergroten van het marktaandeel in de wijk. Deze staan omschreven in de
jaardoelen van schooljaar 2015-2016. Er ligt aandacht op individuele intakes, open dagen,
een intern/extern expertisecentrum, verbinding met de wijk, maar vooral goed onderwijs, een
hoog leerrendement en goede communicatie met ouders en externe partijen.

3.3 Gewenste positionering en ambitie
Op basis van onze visie en de resultaten van de marktanalyse hebben we onze ambitie en
positionering als volgt bepaald:
De Malelande wil een onderscheidende school zijn waar we gezamenlijk zo goed mogelijk de
individuele talenten van de leerlingen tot hun recht willen laten komen. Dat willen we doen op
basis van onze kernwaarden zoals die binnen de formulering van de visie zijn opgenomen.
Dat betekent dat wij gekend willen worden als een moderne school waar kinderen en
leerkrachten met plezier naar toe gaan en zich veilig en gewaardeerd voelen. Een school
waar samenwerken en maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel staan en waar
ieder kind de kans krijgt zich maximaal te ontplooien.
Dat uit zich in een goede waardering voor ons onderwijs door zowel leerlingen, ouders,
inspectie en onze eigen organisatie. Er is sprake van een goede waardering als we het op de
hiervoor genoemde onderdelen steeds tenminste beter doen dan in de vorige tevredenheidenquêtes en onderzoeken.
Onze ambitie hebben we omgezet in de volgende strategische doelen voor de komende
jaren:
1. Prioriteit geven aan het creëren van een professionele organisatie, waarbij
medewerkers specialismen inzetten en creëren.
2. Het verhogen van opbrengsten in de basisvakken en deze verankeren.
3. Het actief bevorderen van ondernemerschap binnen alle geledingen.
4. Creëren van een professionele organisatie in alle opzichten.
5. Binnen het zorgprofiel maximaliseren van individuele aandacht voor leerlingen.
6. Uitbreiden tot een integraal kindcentrum met doorgaande leerlijnen.
7. De school een moderne uitstraling geven met behulp van digitale communicatiemiddelen.
8. Wij streven naar een integraal beleid en programma voor meer- en hoogbegaafden.
Deze doelen zullen in hoofdstuk 6 en 7 nader worden uitgewerkt.
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4. Onderwijskundig beleid
4.1 Onderwijskundig concept
We willen dat kinderen zich competent voelen, autonoom zijn en sociaal vaardig. Dit houdt
in, dat we naast kennis en vaardigheden veel belang hechten aan de totale ontwikkeling en
persoonlijkheidsvorming van de individuele leerlingen. Hiertoe geven we onder meer
invulling aan het brede school concept, waarbij de samenwerking gezocht wordt met sociale,
educatieve, maatschappelijke en zorginstellingen.
Binnen de school is veel aandacht voor het werken met moderne leermiddelen. Hiermee
leren kinderen probleemoplossend denken en handelen. Het samenleven en samenwerken
heeft nadrukkelijk onze aandacht, zonder daarbij het belang van zelfstandigheid en
zelfsturing uit het oog te verliezen. De leerlingen beheersen een basispakket van kennis en
vaardigheden en kunnen dat ook toepassen. We richten ons onderwijs zodanig in dat de
leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Wij stemmen ons
onderwijs steeds meer af op de individuele ontwikkeling van de leerlingen. Dat doen we
vanuit het leerstofjaarklassensysteem.

4.1.1 Opbrengstgericht werken
Binnen de school is er de komende jaren ook veel aandacht voor resultaatgericht werken. Zo
is er een expliciete doelstelling geformuleerd op het bereiken van een meer dan gemiddelde
groei in de vaardigheidsscores op de vakken taal, rekenen en sociaal-emotioneel.

4.1.2 Differentiatie
Met behulp van het directe instructiemodel in combinatie met de BHV-methode: Basis-,
Herhalings- en Verrijkingsstof wordt differentiatie in oplossingsmethode, hoeveelheid, tempo
en niveau bereikt. Om tot een dergelijk afgestemd onderwijsaanbod te komen wordt de
systematiek van het handelingsgericht werken (HGW) ingezet. Daarbij wordt uitgegaan van
de onderwijsbehoefte van het kind. Van hieruit ontstaan verschillende benaderingen,
aanpakken en programma’s, die worden gedocumenteerd in groeps- en individuele
handelingsplannen. Het onderwijs is daarmee afgestemd op de behoefte van de leerling en
er is aandacht voor de wisselwerking met de groep, de leerkracht, de school en uiteraard de
ouders.
Het schoolteam stelt korte- en lange termijn doelen op. Belangrijk daarbij is dat de doelen
voor de leerling zinvol en haalbaar zijn en dat gebruik wordt gemaakt van de sterke kanten
van de leerling. Leerlingen met dezelfde onderwijsbehoefte worden geclusterd. De
leerkrachten werken met groepsplannen, waarin doelgericht wordt aangegeven hoe in de
komende periode met de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen wordt
omgegaan. Bij dit handelingsgericht werken zijn de volgende uitgangspunten leidend:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Onderwijsbehoeften van kind centraal
Kinderen leren door interactie
Systematiek en transparantie
Doelgerichtheid
Constructief samenwerken
Focus op kansen en mogelijkheden
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In de planperiode streven we ernaar om nog meer recht te doen aan de individuele
onderwijsbehoeften door het handelingsgericht werken uit te breiden en meer te werken met
groepsplannen op basis van de beschreven leerlijnen en referentieniveaus.
Evaluatie van de groepsplannen vormt een wezenlijk onderdeel van dit proces.
We willen dus zo goed mogelijk inspelen op onderwijs- en zorgbehoeften van kinderen. Dit
betekent ook dat we kinderen die dit nodig hebben extra uitdaging willen bieden. Hoe we dit
doen zal worden beschreven in een meerjaren beleidsplan. Hiervoor is een expliciet doel
beschreven. Momenteel vindt de begeleiding van meer- en hoogbegaafden plaats door een
leerkracht die hier één ochtend per week voor is vrij geroosterd. De begeleiding vindt één
keer per week plaats. Dan is er een centrale instructie voor deze leerlingen. Een aantal
bovenbouw leerlingen krijgt extern een aanvullend lesprogramma aangeboden.
Zelfstandig werken
In de gehele school is zelfstandig werken vorm gegeven. De kinderen hebben geleerd om te
gaan met uitgestelde aandacht. Bij het vormgeven aan het zelfstandig werken maken we
gebruik van onder meer de weektaak, het kiesbord, het stoplicht en de kleurenklok.
Met behulp van ‘Taakspel’ wordt de taakgerichtheid van leerlingen verbeterd. Een
neveneffect is dat het werken met Taakspel de groepssfeer in positieve zin bevordert.
Inmiddels zijn nagenoeg alle leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 opgeleid voor het werken
met Taakspel en hebben zij dit geïntegreerd in de dagelijkse lessen.
Huiswerk
Bij ons op school geven we structureel huiswerk. Hierbij kan je denken aan
automatiseringsoefeningen, het voorbereiden van een spreekbeurt of werkstuk. Wij bereiden
kinderen voor op het plannen van activiteiten, het maken van projecten en presenteren.
Competenties van samenwerken en creatief denken worden hierbij ontwikkeld.

4.1.3 Sociaal-emotioneel
In onze school hebben we bijzondere aandacht voor de omgang met elkaar. De basis
hiervoor wordt gevormd door onze visie dat we onderwijs geven in een opgeruimde, rustige
omgeving met duidelijke regels. Op verschillende manieren besteden we daar aandacht aan.
De basis wordt gelegd door het hanteren van duidelijke structuur in de school en in de
groepen, het hebben van opgeruimde lokalen en gangen en het, vanuit onze identiteit,
hanteren van normen en waarden. Via de school- en groepsregels krijgen deze voor de
leerlingen vorm. Zo zijn er in alle leerjaren afspraken in het kader van het pestprotocol. In de
hoogste leerjaren worden de regels samen met de kinderen vastgesteld. Het werken met
Taakspel in de groepen 4 tot en met 8 is daarbij eveneens ondersteunend.
In de hele school wordt het bouwdoorbrekend werken gestimuleerd (maatjeswerk).
Voor de verschillende aspecten van burgerschapsvorming is aandacht binnen de methodes,
in combinatie met een groot aantal activiteiten binnen en buiten de school. De ontwikkeling
van de leerlingen op het sociaal-emotionele vlak wordt vastgelegd en gevolgd in het Leerling
en Onderwijs Volg Systeem (LOVS).
Motorische ontwikkeling versterkt sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling. We hebben
een doorgaande lijn ontwikkeld en ingezet op dit gebied.
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4.1.3 Partnerschap
Partnerschap met ouders en met sociaal-maatschappelijke instellingen in de wijk is een
belangrijke pijler om de betrokkenheid van de wijk en de buurt met De Malelande vorm te
geven. Het tot stand komen van dit schoolondernemingsplan mag daar als blauwdruk voor
Bij de start is de inspraak over de toekomst van de school gerealiseerd door een aantal
ouderavonden te organiseren, waarbij onder leiding van het MT in samenwerking met OinOAdvies ideeën werden gegenereerd en geïnventariseerd. Zo zullen in de planperiode
meerdere inspraak- en thema-avonden voor ouders georganiseerd worden. Hierbij staat
steeds een ander opvoedkundig onderwerp centraal. Externe partners zoals sociale en
maatschappelijke instellingen zullen in het kader van de invulling van het brede school
concept daarbij actief worden betrokken. In het bijzonder wordt hierbij gedacht aan de
ketenpartners van het ABC-samenwerkingsverband.
De Malelande ziet zich als spil in de wijk en streeft ernaar een breed educatief aanbod te
arrangeren voor ouders en kinderen, zodat van 7.00 uur tot 19.00 uur de kinderen onderwijs,
sport, spel, kunst en cultuur krijgen aangereikt.
We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid met betrekking tot burgerschapsvorming.
Hoe we hier exact invulling aan geven hebben wij in onze jaardoelen gespecificeerd.

4.2 Leerlingenzorg
De leerlingenzorg wordt aangepakt op basis van ons zorgplan2. Dit kwaliteitsinstrument
beschrijft het beleid over de zorg op maat voor alle leerlingen. Het zorgplan beschrijft de
periode 2011 – 2015. Vanuit de opmerkingen van inspectie; oudertevredenheidsonderzoek;
de ontwikkelingen rond passend onderwijs en op basis van ons daartoe geformuleerd
zorgprofiel, zijn we inmiddels onder leiding van OinO-Advies gestart met de herziening van
dit plan en de structuur van onze leerlingenzorg.

4.3.1 Zorgstructuur
4.3.1.1 Huidige situatie
De huidige structuur van de zorg is gebaseerd op het ondersteuningsplan van
Samenwerkingsverband SWV De Eem waarin verschillende zorgniveaus onderscheiden
worden die uitgangspunt vormen bij de invulling van de ondersteuning aan het kind.
Continuüm van zorg
De leerkracht is verantwoordelijk voor de zorg van de leerlingen in zijn groep. Hij/zij blijft dat
het hele proces, zowel voor de zorg in de groep, als voor de extra zorg buiten de groep. De
IB-er biedt hierin ondersteuning.
Niveau 1- Algemene zorg.
De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs aan zijn/haar groep leerlingen. Daarmee
beoogt hij/zij te anticiperen op en rekening te houden met leerlingen die mogelijk problemen
kunnen geven. De algemene zorg heeft een preventieve functie. Kenmerken van algemene
zorg zijn:
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helderheid over de na te streven (minimum)doelen
structurele signaleringsmomenten
optimale taakgerichte leertijd
consequente pedagogisch–didactische aanpak door leerkracht
een positief werkklimaat
bevorderen van eigen deskundigheid en vaardigheid.

Niveau 2 - Extra zorg.
De leerkracht besteedt extra zorg aan een of meerdere leerlingen, die volgens de
signaleringsgegevens de stof nog niet voldoende – of juist meer dan voldoende – beheersen.
Of aan kinderen die gedragsmatig opvallen. De extra zorg kan in het handelen van de
leerkracht tot uitdrukking komen door:
 meer gerichte leer- en instructietijd
 extra korte specifieke individuele begeleiding
 extra korte specifieke groepsbegeleiding
 een aangepaste groepsorganisatie
 extra pedagogische maatregelen.
Concreet betekent dit:
 kringgesprekken
 individuele gesprekken zowel met ouders als met leerlingen
 plaats van de leerling in de groep
 observaties
 pre-instructie, verlengde instructie, instructietafel, duo-werk
 samenwerkend leren
 samenstellen van handelingsplannen.
De extra zorg wordt geregistreerd in het leerlingendossier.
Niveau 3 - Speciale zorg na intern overleg/onderzoek.
De leerkracht heeft de leerling besproken in de leerlingbespreking en met de IB-er. Er kan
een pedagogisch-didactisch onderzoek verricht worden. Op basis van een analyse en
diagnose van de verzamelde gegevens stelt de leerkracht (eventueel samen met de IB-er)
een handelingsplan op. De ouders worden op de hoogte gebracht van dit handelingsplan. De
leerkracht voert dit handelingsplan in de groep uit. Bij het inzetten van speciale zorg kan men
denken aan:
 didactisch aangepaste instructiewijze
 ondersteunen van het proces door hulpmaterialen
 een positief werkklimaat creëren.
Instanties en/of werkzaamheden waarmee men dan te maken kan krijgen, zijn:
o maatschappelijk werk
o SOVA/speel-praatgroep
o gesprekken met ouders en/of leerlingen
o toepassen van bepaalde methodieken
o verwijzen naar de schoolarts
o handelingsplannen.
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Niveau 4 - Speciale zorg na extern onderzoek.
Door de leerkracht, de IB-er en externe instanties wordt op basis van schoolspecifieke
informatie en de gegevens uit eventueel extern onderzoek een handelingsplan opgesteld. Dit
handelingsplan wordt voor een vastgestelde periode in de groep uitgevoerd, de IB-er kan
hier ondersteuning in bieden. Ook kan er ondersteuning geboden worden in de vorm van
ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs. Als de vastgestelde periode van het
handelingsplan eindigt, moet er geëvalueerd worden met alle betrokkenen. Op basis van
deze evaluatie zal men beslissen over de voortgang, bijvoorbeeld:
 verlenging van de werkperiode
 leerling aanmelden bij het PCL voor plaatsing op SBO
 leerling aanmelden bij een van de vier clusterscholen voor plaatsing daar
 einddoelen voor de leerling aanpassen aan zijn/haar mogelijkheden (eigen leerlijn).
Instanties en/of werkzaamheden, waarmee men dan te maken kan krijgen, zijn:
o Bureau Jeugdzorg/GGZ/Advies Meldpunt Kindermishandeling/Audiologisch Centrum
o maatschappelijk werk
o cluster school
o onderwijskundig rapport.
Niveau 5 - Zeer speciale zorg in het speciaal onderwijs.
De leerling is geplaatst binnen het speciaal onderwijs en wordt daar verder begeleid.
Ondersteuningsprofiel
Met het team is vastgesteld dat de eerste ambitie van de school is om te voldoen aan een
smal zorgprofiel. Als we dat in al zijn facetten beheersen, willen we met elkaar analyseren of
we onze ambitie naar boven toe kunnen bijstellen en uit kunnen groeien naar een breder
zorgprofiel. Daarbij dient echter rekening gehouden te worden met de beperkingen die het
schoolgebouw heeft.
Zo is er geen lift aanwezig (beperking t.a.v. rolstoelers) en is er geen aparte ruimte voor
externe begeleiding zoals fysiotherapie. Ook beschikt de school niet over een time-out
mogelijkheid en is er geen sprake van prikkelarme werkplekken.
Voor een uitgebreide beschrijving betreffende de breedte van zorg die wij kunnen bieden
verwijzen we naar ons schoolondersteuningsprofiel (SWV De Eem, 2014). In de planperiode
beschrijft de school specifieker de basis- en breedtezorg uit dit profiel. Voor een schematisch
overzicht van de verantwoordelijkheden en aanpak inzake de zorg zie bijlage 2.

4.3.2 Werkwijze bij signalering van problematiek
De werkwijze van signalering bij problematiek wordt op dit moment herschreven. Doelstelling
is om optimale begeleiding van leerlingen op De Malelande te realiseren.
Het is de taak van de leerkracht om te signaleren en te bespreken met ouders en IB-er. Een
plan van aanpak zal vervolgens in het groepsplan of individueel handelingsplan worden
beschreven. Zo nodig zal het SWV De Eem of een andere externe deskundige worden
ingeschakeld. Totdat anders is afgesproken, is de werkwijze in de verschillende situaties als
volgt:
Ondersteuning:
 Verzamelen en analyseren van leerlinggegevens: informatie uit overdracht –
toetsuitslagen – observatie – gesprek met leerling – gesprek met ouders.

Schoolondernemingsplan 2015 – 2019, De Malelande

18





Informatie noteren in groepsoverzicht, waar onderwijsbehoeften worden benoemd.
Handelingsplan maken (SMART en evaluatiedatum noteren in eigen agenda) –
oefenmateriaal in overleg met de IB-er.
Extra ondersteuning zal zoveel mogelijk in de klas plaatsvinden. Arrangementen
zullen ook zoveel mogelijk in de klas plaatsvinden. Er wordt gekeken naar de
onderwijsbehoefte van het kind. Indien het kind (tijdelijk) buiten de klas ondersteuning
nodig heeft kan dat gebeuren, maar er kan niet standaard van worden uitgegaan dat
ondersteuning en begeleiding buiten de klas plaatsvinden.

Meerbegaafdheid
Momenteel vindt de begeleiding van meer- en hoogbegaafden plaats door een leerkracht die
hier één ochtend per week voor is vrij geroosterd. De begeleiding vindt plaats binnen de
eigen groepen, eens per zes weken is er een centrale instructie voor deze leerlingen.
Voor meerbegaafde leerlingen bestaat eveneens de mogelijkheid om extern een aanvullend
lesprogramma te volgen. De projectgroep komt één keer per week bij elkaar.
Handhaven van leerlingen
 Onderzoek door een externe organisatie of een interne of externe orthopedagoog.
 Advies wordt besproken met leerkracht, ouders en IB-er
 Wanneer ouders niet akkoord gaan met verwijzing volgt een gesprek met MT en IBer.
 Contract wordt opgesteld door IB-er in overleg met MT en ondertekend door ouders,
leerkracht, IB, MT.
Doubleren
 Signalering leerkracht in overleg met eventuele duopartner.
 Informatie verzamelen.
 Leerling bespreken met IB-er.
 Ouders zo snel mogelijk informeren en verslag van het gesprek digitaal opslaan.
 Mogelijk bij het 1e rapport twijfel uitspreken, uiterlijk bij het 2e rapport is het bij ouders
en IB bekend.
 In mei of juni komt de IB bijeen om de voordrachten te bespreken en een beslissing
hierin te nemen.
Procedures:
 Besprekingen m.b.t. de resultaten van signaleringstoetsen uit het
leerlingvolgsysteem.
Doel: het signaleren van uitvallers wordt omgezet naar concrete afspraken.
 Leerlingbesprekingen/consultaties.
Doel: het bespreken van leerlingen die in de groep opvallen (zorgniveau 3).
Om de zorg zo effectief mogelijk te laten verlopen zijn er verschillende protocollen voor leeren ontwikkelingsproblemen ontwikkeld. Zo is er een Protocol dyslexie.
Voor de uitgebreide beschrijving verwijzen we naar het Ondersteuningsplan van SWV De
Eem en de afzonderlijke protocollen (centraal digitaal beschikbaar op school).
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4.3.3 Opvang kinderen met speciale zorg/arrangementleerlingen
Doelstelling: leerlingen met een handicap of speciale hulpvraag integreren in het reguliere
basisonderwijs.
Bij ieder verzoek tot plaatsing zal een afweging gemaakt worden. Centraal staat het belang
van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind
tijdens de gehele basisschoolloopbaan te ondersteunen.
Wij hebben als uitgangspunt dat de zorg zoveel mogelijk in de groep moet plaatsvinden.
Extra middelen die ons ter beschikking gesteld worden bij de opvang van kinderen met
speciale zorg worden ook daar ingezet: extra leerkrachten, vooral in de groep, om de
ontwikkeling van deze kinderen optimaal te kunnen begeleiden. Op basis van dit
uitgangspunt worden de arrangementen van de school toegevoegd aan het totale personele
budget.
Deze leerlingen worden drie tot vier keer per week begeleid door een ondersteuner die enkel
en alleen deze leerlingen begeleid. Zij zorgt ook voor het opstellen van de handelings- en
begeleidingsplannen samen met de leerkracht en zorgt dat de nodige materialen worden
aangeschaft. Daarnaast worden wij begeleid door een schoolbegeleider vanuit SWV De Eem
(observaties en gesprekken met de leerkracht).

5. Personeelsbeleid
Het personeelsbeleid wordt in de planperiode in sterke mate bepaald door de financiële
positie van de stichting KPOA. Ten gevolge van tekorten wordt het personeelsbudget voor
een aantal schooljaren gekort. De onvermijdelijke consequentie hiervan is dat er grotere
groepen gemaakt zullen worden en er minder extra handen in de klas zullen zijn.

5.1 Doelstelling van het personeelsbeleid
Op De Malelande werken leraren met een grote passie en sterke betrokkenheid. Niet alleen
ten aanzien van het wel en wee van hun eigen groep, maar ook bij groep-overstijgende en
school-overstijgende uitdagingen.
Het werken richting een professionele cultuur waar feedback geven aan elkaar erbij hoort
begint vorm te krijgen. In verschillende bouwen houdt de werkgroep deze ontwikkeling warm.
Het team heeft geleerd dat feedback geven, ontvangen en vragen leidt tot een hoger
leerrendement bij kinderen en dat de lerende organisatie hierdoor ontwikkelt. Daarnaast
hebben wij met acteurs getraind in het omgaan met grenzen. Hoe geef jij je grens aan in een
complexe situatie waarbij er actie van je wordt verwacht als professional. We merken wel dat
deze ontwikkeling en vaardigheid geoefend moet worden. In de feedbackbijeenkomsten op
andere momenten in het jaar zetten wij in op het oefenen van feedback aan elkaar.
In de tweede fase van het traject hebben we geleerd hoe je als professional omgaat met
veranderingen. Wij werken en leven in een maatschappij die snel verandert en beweegt. Om
zo goed mogelijk te blijven afstemmen op de onderwijsbehoefte van kinderen is het van
groot belang dat een leerkracht in staat is om zelf te reflecteren op zijn eigen
veranderingsbereidheid en daarnaast te durven delen met anderen. De theorie van Covey
gekoppeld aan het Enneagram zorgt voor een stevige bodem voor dit stukje
teamontwikkeling. Tijdens de studiedagen zijn de teamleden getraind in het ontwikkelen van
hun veranderingsbereidheid en daarnaast gestimuleerd om de theorie te lezen. Het resultaat
is dat er al meer dan 30 boeken in omloop zijn van het Enneagram en De zeven
eigenschappen van Covey. Alle studiedagen worden geïntroduceerd door een teamlid die
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een presentatie geeft op basis van de 4 kernwaarden. Deze presentatie heeft als doel het
eigenaarschap van leerkracht te stimuleren en te vergroten.
Succesvolle vernieuwingen op De Malelande kunnen alleen dan slagen als elke leerkracht er
de schouders onder zet en bereid is tot zelfreflectie en verdere professionalisering.
We streven ernaar dat het personeel binnen de Malelande gericht is op het delen van kennis
en het gebruik maken van elkaars competentie.
Het personeelsbeleid van de school is gericht op aansluiting bij de doelen van de stichting
KPOA terzake en op het zo goed mogelijk invullen van de nodige competenties om de
schooldoelstellingen te kunnen realiseren. Dit betekent het volgende:
 Bij de leeftijdsopbouw van het team wordt een gelijke getalsmatige verhouding
nagestreefd tussen leerkrachten tot 40 jaar en boven 40 jaar.
 Leerkrachten dienen een ondernemende instelling te hebben.
 Medewerkers van De Malelande beschikken over meer dan gemiddelde
communicatieve vaardigheden.

5.2 Uitgangspunten bij het opstellen van de formatie
Het jaarlijks beschikbare aantal fte’s wordt bepaald op grond van de verdeling die
bovenschools wordt gemaakt. Daarbij zijn inbegrepen de gelden voor leerlinggebonden
financiering, gemeentelijke bijdragen voor het wegwerken van onderwijsachterstanden, de
zorgformatie vanuit het samenwerkingsverband, projectgelden (subsidies) en een toedeling
voor onderwijs ondersteunend personeel.
De school zet de eerste jaren haar personele middelen in om zo lang mogelijk enkelvoudige
groepen te handhaven. Indien daarna nog middelen beschikbaar zijn zullen deze worden
ingezet voor het inzetten van een extra leerkracht ter ondersteuning van met name de
zorgkinderen en taalachterstanden in de onderbouw.
Bij de jaarlijkse groepsindeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met wensen die
door de leerkrachten kenbaar zijn gemaakt. Hiertoe wordt in de maand januari een
inventarisatie van de voorkeuren voor school, aantal uren en gewenste groep gehouden.

5.3 Uitgangspunten voor het taakbeleid
De uitgangspunten voor het taakbeleid zijn vastgelegd op stichtingsniveau. De Malelande
heeft in samenspraak met het team alle taken omgezet in uren. Het taakbeleid en de
invulling van uren wordt jaarlijks door het team geëvalueerd. Aan de hand daarvan worden
waar nodig de te besteden uren aangepast door het MT. Vanaf 2014 wordt voor de invulling
van de normjaartaak gebruik gemaakt van een format van de stichting.
Het taakbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd via een vergadering en/of op papier, en zal dus
mogelijk aan veranderingen onderhevig kunnen zijn. In schooljaar 2014-2015 is er unaniem
gekozen voor het overlegmodel. Dit zorgt voor ruimte betreft de invulling van de
normjaartaak, waardoor kwaliteiten beter benut kunnen worden.

5.4 Nascholing
De nascholing van leerkrachten staat onder druk vanwege de budgetkorting - niet alleen op
personeelsbeleid maar ook op de materiële exploitatie. De nascholing is daar voor het
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grootste deel in verwerkt. Omdat veel andere uitgaven een min of meer vast karakter hebben
is de professionalisering van het personeel een van de eerste posten die in aanmerking komt
om op te bezuinigen. Mede vanwege de ontwikkeling die De Malelande doormaakt, wordt er
in de komende jaren extra geïnvesteerd in de verdere professionalisering van het team.
Nascholing kan een aantal doelen dienen. Het beschikbare budget wordt daartoe ingezet in
de prioriteitsvolgorde:
1. Ten behoeve van de schoolontwikkeling c.q. de realisatie van het schoolplan.
In de uitgewerkte doelstellingen in hoofdstuk 7 is aangegeven welke gebieden dit
betreft.
2. Bovenschoolse doelen en afspraken, waaronder Young Teachers, professionalisering
IB-ers en management development traject voor MT’s.
3. Individuele nascholing leerkrachten.
Behoeften en noodzaken die voortkomen uit de gesprekkencyclus.
Voor de niet-teamgebonden activiteiten is er een KPOA-Academie. Hierin is al het
nascholingsaanbod op basis van een behoeftepeiling ondergebracht voor een vast
dagdeeltarief per medewerker. Jaarlijks wordt parallel aan de begrotingsronde een
nascholingsplan gemaakt.

5.5 Arbo-beleid
Onderdeel van de concretisering van het arbo-beleid is het schoolveiligheidsplan. Dit plan
gaat in op de problematiek rond agressie en geweld. In dit plan staan preventieve
maatregelen om zo goed mogelijk met agressie en geweld om te gaan. Daarnaast wordt er
een incident- en nazorgbeleid beschreven. De school geeft aan hoe het plan geëvalueerd
moet worden. Bedoeling is te komen tot een systematische en gezamenlijke aanpak van de
problematiek rond de preventie van geweld in het onderwijs en te bewerken dat er adequaat
wordt gereageerd op concrete geweldsituaties.
Tevens kent de school vanuit de tweejaarlijkse Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) een
Actieplan sociale veiligheid, dat is opgenomen in het Arbo-jaarplan.
Zowel het Schoolveiligheidsplan, het Arbo-jaarplan als het Actieplan sociale veiligheid zijn op
school digitaal beschikbaar.
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6. Schoolondernemingsdoelen
Hieronder zijn ze per beleidsterrein verder uitgewerkt op tactisch niveau. Zij vormen de
doelen die wij als De Malelande de komende vier jaar willen realiseren om de kwaliteit van
ons onderwijs en onze organisatie verder te verbeteren en om onze ambities waar te maken.
Domein: Communicatie
1. Vanaf schooljaar 2016-2017 heeft iedere ouder toegang tot een digitaal dossier van
hun kind.
2. Ieder teamlid is in schooljaar 2014-2016 in staat om de visie van De Malelande uit te
dragen.
Domein: Onderwijs
1. Het expertisecentrum en LB leerkrachten delen hun kennis met het team en bieden
zij ondersteuning aan ouders via het zorgloket.
2. Vanaf schooljaar 2013-2014 wordt er structureel kennis gedeeld door de
leerkrachten.
3. In 2014-2016 groeit de vaardigheidsscore per groep meer dan gemiddeld op de
vakken taal en rekenen en op sociaal-emotioneel gebied.
4. Aan het einde van schooljaar 2016-2017 is 70% van de ouders betrokken geweest bij
een schoolactiviteit.
5. Binnen De Malelande heerst een positief, veilig leef- en leerklimaat. Vanaf 2015-2016
werkt het team van De Malelande aan passende consequenties voor gedrag en een
pro actieve houding wanneer er sprake is van het overtreden van gezamenlijke
schoolafspraken.
6. Kinderen en teamleden zijn op de hoogte van de mogelijkheden die mediawijsheid
biedt. Ze zijn voorbereid op een maatschappij waar dit middel een grote rol speelt.
7. De Malelande is aan het einde van 2018 een duurzame school waarbij er projecten
worden georganiseerd en kinderen vaardigheden ontwikkelen op techniek en
duurzaamheid.

Domein: Personeel
8. Vanaf schooljaar 2017-2018 heeft ten minste 80% van het team een individuele
specialisatie ontwikkeld die past binnen het schoolondernemingsplan.
9. Aan het eind van de planperiode zijn alle teamleden in staat om elkaar op een positief
kritische manier feedback te geven.
10. De zeven waarden van Covey zijn de basis voor professioneel handelen van de
leerkracht in verbinding met ouders, kinderen en teamleden.
11. Eind 2016 is De Malelande gecertificeerd om als opleidingsschool te acteren.
Domein: Marketing
12. De Malelande profileert zich eind schooljaar 2016-2017 als expertisecentrum voor
ouders en kinderen in de wijk Nieuwland.
13. Eind 2015-2016 heeft De Malelande naast haar onderwijskundig profiel ook een
ondersteuningsprofiel met tenminste drie aanvullende diensten.
14. De Malelande onderzoekt de mogelijkheden om een integraal kindcentrum van 0 tot
12 jaar vorm te geven.
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7. Kwaliteitsbeleid
Op De Malelande verstaan we onder kwaliteit: ‘De goede dingen doen en die goed doen’. Dit
uitgangspunt veronderstelt dat we weten wat we doen en dat we daartoe keuzes maken. Die
keuzes staan vooral in dit schoolplan. ‘De dingen goed doen’ veronderstelt ook dat we onze
activiteiten evalueren om te analyseren of we dat ook gedaan hebben. Dat monitoren we op
basis van de zogenoemde Demingcyclus van Plan-Do-Check en Act, zoals die is uitgewerkt
in het format van de operationele doelen.
Om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren en te controleren, wordt een aantal
impliciete en een aantal expliciete instrumenten voor het systematische en cyclische beheer
gehanteerd. In bijlage 5b staat beschreven op welke wijze het bestuur de kwaliteit van het
onderwijs op onze school bewaakt en welke activiteiten zij daarvoor heeft vastgesteld.
Kwaliteitsbeheer en -verbetering is echter ieders verantwoordelijkheid. In het onderwijs staat
of valt de kwaliteit met de bekwaamheid van de leerkracht. In het kader van de hierna
geformuleerde doelstellingen wordt er flink aan deze bekwaamheden gewerkt. Daarnaast is
binnen de school een MT-lid als kwaliteitsbeheerder aangesteld, die op basis van een
‘Handboek kwaliteit’ dat op Stichtingsniveau is ingevoerd en op basis van de hiervoor
genoemde beleidsnotitie, een initiërende en controlerende rol heeft. Tevens gaan alle
scholen van KPOA meer en meer gebruik maken van het managementinformatiesysteem IKnow. Hierin zijn ken- en stuurgetallen opgenomen voor de schoolleiding.
Een andere belangrijke rol in het kwaliteitsbeheerproces en in het streven naar betere
opbrengsten, wordt vervuld door de IB-ers. Via het bespreken van de toetsresultaten in
individuele gesprekken en bouwvergaderingen met leerkrachten, wordt de voortgang van
leerlingen zichtbaar gemaakt en kunnen verbeterplannen worden opgesteld.
Als ultieme sluitstuk van de kwaliteitscyclus is er op schoolniveau het vierjaarlijkse
tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en personeel. Tussentijds is er
tweejaarlijks een quickscan onder ouders met een aantal specifieke onderwerpen uit het
vierjaarlijkse onderzoek.
Navolgend zijn de tactische doelen uit hoofdstuk 6 SMART (Specifiek, Meetbaar,
Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) uitgewerkt op operationeel niveau.

Schoolondernemingsplan 2015 – 2019, De Malelande

24

DOMEIN: Communicatie
Doelstelling: Vanaf schooljaar 2013-2014 wordt er structureel kennis gedeeld door de leerkrachten.
PLAN

DO

CHECK

Indicator

Norm

Acties

Planning

Middelen

Financiën Verantw. Instrument

Evaluatie

Collegiale
consultatie

Op vraag 

Afhankelijk van vraag.
Specialist
Collega
IB

Op vraag van
collega BC, TL
en IB

Tijd/
Vervanging

€ 1000,-

IB en
leerkracht

Lijst IB
Gesprek na 1-3
maanden

Gesprek

Min. 1 a 2 keer per jaar.
Teamleden zijn in staat feedback
te geven en te ontvangen.

Feedback training (alle teamleden)
Kernteam 1x10 pers.
Team 5x10 pers
Plan van aanpak

Kernteam: sept.
Team: okt, jan,
mrt, mei, juni
Studiedag

Tijd

€ 7500,-

TL, MT

Plan van aanpak
evalueren
(formulier)

Elk kwartaal
monitoren

Intervisie

Op vrijwillige basis, maar min. 1
keer per schooljaar.

Hoofd intervisie:
Aanwijzen, inventariseren en
behoefte collega’s

Oktober 2013
Februari 2014
Mei 2014

Taakuren

-

Hoofd
intervisie

Verslag op grote
lijnen

Na elke
bijeenkomst

Feedback
gesprekken

3 keer per schooljaar

Koers
ontwikkelende
Gesprekken

Kennis Café, feedback
gesprekken min. 1 keer per jaar.

Taakuren
(Lunch & hapjes)

€500,-

MT
Leerkrachten

Verslag en
evaluatie
(notulen)

Na elke
bijeenkomst

Teamleden zijn in staat elkaar te
bevragen.

Planning
Thema’s bepalen
Jaarrooster
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DOMEIN: Communicatie
Doelstelling: Vanaf 2013-2014 worden ouders ten minste 2x per jaar actief betrokken bij de school d.m.v. meedenkende en informatieve thema avonden.

PLAN

DO

CHECK

Indicator

Norm

Acties

Planning

Middelen

Financiën

Verantw. Instrument

Evaluatie

Opkomst ouders

Min. 70 personen
Kernwaarden / actueel thema

Werven
Ouders betrekken + MR betrekken

Avond 1:
Voorb.
september
datum: maart

Digitaal: Twitter,
Donderdagkrant

€500,- x 2

MT en IB

Zie
instrument

Avond 2:
Voorb. januari
datum: mei

Interactieve
werkvorm

Donderdagkrant, flyer mailen.
Site
Input  vanuit
meedenkende
avond

Leidt tot verandering + nadenken

Ondersteuning door vakspecialist
(intern)

Terugkoppeling

2 keer per jaar, nieuwsbrief

Verslag (jaar)

MT

Jaarverslag, CLO,
krant
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DOMEIN: Communicatie
Doelstelling: Ieder teamlid is in schooljaar 2014-2015 in staat om de visie van De Malelande uit te dragen.

PLAN

DO

CHECK

Indicator

Norm

Acties

Planning

Middelen

Bekend zijn met
de visie

100% van de medewerkers

Het kernteam geeft persoonlijk
toelichting op het
Schoolondernemingsplan
(organisatievergadering). 12 juni +
kick off

Einde schooljaar
2012-2013

Schoolondernemingsplan

Gedurende het hele jaar staan de
kernteamleden op een zeepkistje.
In alle voorkomende gesprekken
wordt een link gelegd met de visie
van De Malelande

Gehele
schooljaar 20132014

Alle medewerkers 80% van de medewerkers
van De Malelande
kunnen de visie
van De Malelande
uitdragen

In elke voorkomende situatie
Gehele
helpen de kernteamleden de
schooljaar 2013overige medewerkers de koppeling 2014
te maken van de strategische
doelen naar de operationele doelen

Feedback
gesprekken
Funct + amb
gesprekken

Financiën

Verantw. Instrument

In ‘de’ enquête duo Einde
WMK
schooljaar
2013-2014

Een lid
van het
kernteam

In ‘de’ enquête

Alle leden
van het
kernteam

In ‘de’ enquête

MT
Gehele jaar door.
(elke bijeenkomst)

Schoolondernemingsplan 2015 – 2019, De Malelande

Evaluatie

DIR

27

Einde
schooljaar
2013-2014

DOMEIN: Onderwijs
Doelstelling: Het expertisecentrum en LB leerkrachten delen hun kennis en bieden ondersteuning aan ouders via het zorgloket.
PLAN
Indicator

DO
Norm

Presentatie geven 1 keer per schooljaar gekoppeld
de inhoud van het aan de actuele
vakgebied
schoolontwikkelingen

Acties

CHECK
Planning

Middelen

Oktober 2013 t/m
mei 2014.
1 keer specifiek
per maand

Financiën

Verantw. Instrument

-

Specialist

-

Uniek

Spreekuur
multidisciplinaire
teams

1 keer per maand

Aanreiken
materiaal

Op handelingsplan/groepsplan

Indien nodig

€500,-

Specialist

Aangeschaft
materiaal/ bestand

Klassenbezoek/
nagesprek

1 keer per schooljaar
Op vraag

Op aanvraag
+ verplicht 1x per
jaar elke klas

€1000,-

Specialist

Kijkwijzer

Intranet/website
(Share point
extern)

Iedere specialist houdt website
actueel, vraag en aanbod
gestuurd. (onderdeel van de
school website)

Oktober 2014

CMS

€300,-

Specialist

1 keer per jaar
enquête

Beleidsplan/
protocol per
specialisme

Antwoord geven op actualiteiten
die spelen op school/maatschappelijke ontwikkeling

Mei 2015

Analyse van urgentie -

Specialist

Enquête
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Evaluatie

DOMEIN: Onderwijs
Doelstelling: In 2014-2016 groeit de vaardigheidsscore per groep meer dan gemiddeld (ambitie groei: 10%) op de vakken taal en rekenen en op
sociaal-emotioneel.

PLAN
Indicator

DO
Norm

CHECK

Acties

Planning

Middelen

Financiën

Verantw. Instrument

Evaluatie

Inzet directe
Dagelijks bij deze vakken
instructiemodel bij
taal/rekenen/lezen

Scholing (OGW)
klassenconsultatie

2013-2014 na de
meivakantie

Kijkwijzer

Budget

TL/BC

Observatie

Verslag
groepsbezoeken

Klassenmanagem Dagelijks bij deze vakken
ent bij
taal/rekenen/lezen

Klassenconsultatie
Groepsbespreking
Zelfreflectie
Observatie

December 2013

Kijkwijzer
Direct instructie
model

Vervanging
regelen

TL/BC

Observatie
kijkwijzer

Verslag
ambitiegesprekken

Inzet specialisten
Rekenen/lezen/g
edrag

Elke specialist doet een rubriek
in de nieuwsbrief.
Ouderavond
Onderwerp bouw

1x per 3 maanden een rubriek in de Zie norm: rooster
nieuwsbrief.
maken
1x per jaar ouderavond
1x per jaar een onderwerp op bouw
vergadering

Bijhouden
vakliteratuur +
actualiteit

Vakspecia Klassen
listen
observatie

Check
donderdagkr
ant

Toetsgegevens

Groei meer dan gemiddelde

Trendanalyse maken
Onderwerp bij groepsbespreking
met IB.

LVS

TL/IB

Febr.
2014

Halfjaarlijks
jan 2013 en juni
2014
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LVS / Grafiek

DOMEIN: Onderwijs
Doelstelling: Aan het einde van het schooljaar 2016-2017 is 70% van de ouders betrokken geweest bij een schoolactiviteit

PLAN
Indicator

DO
Norm

CHECK

Acties

Planning

Middelen

Bereikbaarheid

Digitaal, gebouw, op plein en tijd
maken

Ruimte
Digitaal
Tijd

Werkgroep
ouderbetrokkenhe
id- en participatie

Specifieke opdracht:
avondvierdaagse en schoolvoetbal

Plan

Zichtbaarheid en
toegankelijkheid
MT

Iedere ouder heeft mogelijkheid
om iemand van MT te spreken

Klassenouder

Thema

Financiën

Verantw. Instrument

Evaluatie

SBM

MT overleg:
-Nov ’13;
-maart ‘14
-juni ‘14

Februari 2014

Elke groep heeft een
klassenouder

- Koffie-thee-inloopavond/middag
organiseren
- Voortgang op
feedbackgesprekken kernwaarden
- Klassenouder is ‘doorgeefluik’
van acties

Tevredenheid

Minimaal een 8 op
oudertevredenheidspeiling

KPOA verstuurt digitaal inlogcodes
voor enquête

Maart 2014

Enquête

DIR

Thema-avonden

Aanwezigheid van 70% van de
ouders

In schooljaar 2013-2014: themaavond social media
Minimaal 5 activiteiten in het
schooljaar 2016-2017

November 2013

Spreker op avond

Mediacoa
ches

Website

DIR

MT overleg

Personeelsblad
Bouwvergadering
TL
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Directeuren
beraad
-Thema-avond
- Ouderspreekbeurt
in de klas over
beroep

DOMEIN:
Doelstelling: Binnen De Malelande heerst een positief, veilig leef- en leerklimaat. Vanaf 2015-2016 werkt het team van De Malelande aan passende consequenties
voor gedrag en een pro actieve houding wanneer er sprake is van het overtreden van gezamenlijke schoolafspraken.

PLAN

DO

CHECK

Indicator

Norm

Acties

Planning

Positief kritisch
feedback aan
elkaar geven

Iedereen in dagelijkse omgang.

Training en opfriscursus
Thema-avond ouders
Feedbackgesprekken

Start schooljaar
2014-2015

Na elke vakantie herhalen in
Donderdagkrant
Elke maandag in de groepen
tijdens de kring

Na elke vakantie

Herintroductie Leefstijl
Implementatietraject door
gedragspecialist in aantal
bouwvergaderingen.

Gehele
schooljaar
2013-2014

Rooster
Methode Leefstijl

-

Gedragsspecialist

1x door hele
schooljaar

Bouwdoorbrekende
activiteit

-

BC

bijeenkomsten:
nov, mrt, juni

Bijeenkomsten/
gesprekken

-

Lid
Na elke bijeenwerkgroep komst presentatie
in de klas door
ambassadeurs.
Verslag na elke
bijeenkomst.

Afspraken, regels Schoolbreed zichtbaar
Ze worden nageleefd

Leerlijn
gedragsontwikkeling

Doorgaande lijn voor gr. 1 t/m 8

Maatjeswerk
Bouwdoorbrekend

Elke groep min. 1x per jaar een
bouwdoorbrekende activiteit

Ambassadeurs

Gymlessen, boekbesprekingen,
knutselen, voorlezen, decor maken
(bovengenoemde ong. 10 collega’s
aan de slag laten gaan. BC
onderneemt hierop actie.)
Er zijn twee ambassadeurs per
1x per periode tussen vakanties in
groep die als spreekbuis fungeren een ambassadeurs-bijeenkomst

Middelen

8 schoolregels
Eigen groepsregels/
contract
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Verantw. Instrument

€ 2.750,-

TL

-

BC
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Evaluatie

Minder klachten
Aantal x in parallel/
bouwvergaderingen
kernteamvergadering
Afname van
overtredingen

Bouwvergadering
okt-jan-aprjuli
Bouwvergadering
okt-jan-aprjuli

Collegiale
consultatie door
gedragspecialist
Rooster
Collegiale
consultatie
Werkboekjes die af
zijn
Verslag in
BouwDonderdagkrant
vergadering
tijdens en na
nov-meiactiviteit
Bouwvergad
ering novmrt-juni

DOMEIN: Personeel
Doelstelling: Vanaf schooljaar 2017-2018 heeft tenminste 50% van het team een individuele specialisatie ontwikkeld die past binnen het SOP.

PLAN

DO

CHECK

Indicator

Norm

Acties

Planning

Middelen

Financiën

Verantw. Instrument

Evaluatie

Uitvoeren/
onderzoeken
vanuit opleiding.

Min. 2x per schooljaar/bouw

Schrijven van plan + uitvoeren
(opdracht geven)

Opnemen
jaarplanning

Tijd (Taakbeleid)

Ev. kosten
studie

Specialist

Verslagen
gesprekkencyclus

Het hebben van
vakspecialisten

40% op basis vakken +
40% overig

Gerichte uitvraag
POP
Centraal overzicht (van
specialisaties)

Januari 2015
Vanaf nu
Juli 2013

KPOA-Academie
Lerarenbeurs ev.
Overplaatsing

N.v.t.

TL

Keuze van een
specialisatie

Binnen 2 jaar na start op school

Zie ↑

Specialisatieprofielen maken
en inzetten

Gebaseerd op actualiteit en SOP

Koppelen aan zorgprofiel +
meenemen in
sollicitatiegesprekken

Kwaliteitsblad
Verslag van het
onderzoek in de
bouw.
Overzicht
IPB Formulier

Zie ↑

Sept-dec. 2013
zorgprofiel
bijstellen

Zorgprofiel, zorgplan

Verslagen
gesprekkencyclus
TL
DIR

Aannamebeleid
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Specialist NIS
(bekijken profiel)

Verslagen
gesprekkencyclus

DOMEIN: Personeel
Doelstelling: Aan het einde van de planperiode zijn alle teamleden in staat om elkaar op een positief kritische manier feedback te geven.

PLAN

DO

CHECK

Indicator

Norm

Acties

Planning

Middelen

Financiën

Verantw. Instrument

Evaluatie

Feedback geven
en ontvangen

90% van het team is bekwaamd
in het geven/ontvangen van
feedback n.a.v. training

Trainingen feedback

Oktober 2013 tot
mei 2014

Externe organisatie

€3000,-

TL (functie 2x per jaar een
gesprek)
reflectieverslag

Eind juni
2014

Teamontwikkeling
met Passerel

Omgaan met veranderingen
7 waarden van Covey

3 studiedagen in
schooljaar 15-16

Projectgroepen en
werkteams

Verantwoording nemen, voelen en
verantwoorden MT

2x per jaar
MT vergadering

Taakprofiel

Beschreven in taakomschrijving

Helderheid wie waarvoor
verantwoordelijk is

Jaarplanning/
jaarlijks

Gesprekken cyclus
Taakomschrijving

TL/MT
Leidinggevende

Beoordelingsverslag
Nascholingsplan

Persoonlijke
ontwikkeling

100%
1x per jaar

Schrijven van POP, reflectie
verslag

2x per jaar

Format

TL

POP gesprek
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DOMEIN: Marketing
Doelstelling: De Malelande profileert zich per eind schooljaar 2016-2017 als expertisecentrum voor ouders en kinderen in de wijk Nieuwland.

PLAN

DO

CHECK

Indicator

Norm

Visie ontwikkelen
op samenwerking
binnen de wijk
m.b.t. profilering
expertisecentrum

Getoetst aan strategisch beleid
Alle stakeholders zijn op de hoogte
KPOA en visie van De Malelande gebracht
Vormen van een werkgroep

Uniek

De Malelande
heeft in een
document
verwerkt welke
specialismen
aanwezig zijn
binnen het
expertisecentrum/
de school

In elke bouw is er een
mediacoach, gedragsspecialist,
reken- en taal/lezen specialist

Binnen het
nascholingsplan
wordt er gericht
geworven

Elke nascholingsaanvraag wordt
getoetst aan de inhoud van het
expertisecentrum

Acties

Planning

Middelen

Financiën

Verantw

Instrument

Mei 2015

Werkgroep
Digitaal (flyer)

€1000,-

DIR

Document

Er is een expertisecentrum opgezet
op de volgende gebieden:
logopedie, fysiotherapie,
kinderpsychologie, diëtiek
Document uitwerken
Mei 2015
Inventariseren specialismen

MT
Kernteam

N.v.t.

TL

Plan van aanpak

Uitvraag specialismen
Meenemen in gesprekscyclus

Personeelsblad
Bouwvergadering

€5000,Lerarenbeurs

DIR

Nascholingsoverzicht

Febr. 2014
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Evaluatie

DOMEIN: Marketing
Doelstelling: Eind 2015-2016 heeft De Malelande naast haar onderwijskundig profiel ook een zorgprofiel met tenminste drie aanvullende diensten.

PLAN
Indicator

DO
Norm

De Malelande
Minimaal 3 aanvullende diensten
heeft (een
zijn eind 2013-2014 gerealiseerd
zorgloket),
logopedie, BSO,
trainingen voor
kinderen,
cursussen voor
kinderen/ouders in
huis

CHECK

Acties

Planning

Middelen

Financiën

Verantw

Instrument

Externen inschakelen
Eigen specialisten inschakelen
Ouders/kinderen inschakelen.
ABC

BSO en
Peuterschool en
Uniek zijn in het
gebouw
aanwezig.
Trainingen/
cursussen eind
juni 2014.

Overleg
Nieuwsbrief
Site
Flyers

Onbekend
qua kosten

DIR

Rooster betreft
fysieke
aanwezigheid
Jaarplanning
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Evaluatie

DOMEIN: Communicatie
Doelstelling: Vanaf schooljaar 2016-2017 heeft iedere ouder toegang tot een digitaal dossier van een kind.

PLAN

DO

CHECK

Indicator

Norm

Planning

Middelen

Financiën

Verantw

Zoeken naar een
geschikt digitaal
programma voor
de dossiers

1 programma waarin ouders en
ICT-werkgroep neemt contact op
leerkracht toegang hebben. In dit met KPOA voor de mogelijkheden.
programma moet alles wat betreft SBM schaft het programma aan.
leerlingenadministratie mogelijk
zijn.

Juni 2014 is er
een programma
gekozen en
aangeschaft
(digiDUIF)

Overzicht
mogelijkheden van
de programma’s

€2000,-

ICT
Juni 2014 is een
coördinato factuur met de
r en SBM aanschaf van een
programma

Scholing van het
nieuwe
programma

Alle teamleden kunnen werken
met het programma

Alle kernteamleden en ICT-ers
worden geschoold in het nieuwe
programma.
Kernteamleden en ICT-ers geven
scholing aan collega’s.

Sep – dec 2014

Uitzetten van
€3000,scholings-momenten

ICT-ers
SBM

Planning van de
Check
scholing
systeem
Februari 2015
werkt iedereen met
het programma

ICT-werkgroep maakt samen met
het MT een protocol.
Het protocol wordt door de
teamleiders in de bouw besproken.

Dec 2014

x

MT

TL controleert
regelmatig hoe
leerkracht het
protocol handhaaft
en bespreekt dit
met collega’s

Protocol digitaal
dossier

Alle leerkrachten houden zich
aan het protocol.
Bij twijfel vraag je een collega.

Acties

Jan 2015
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Instrument

Evaluatie
Check
systeem/
ouderpanel

Check
systeem/
ouderpanel

Domein: Onderwijs
Doelstelling: In 2018 is de Malelande een duurzame school
PLAN

DO

Indicator
Samenwerking met
duurzame bedrijven
en het voortgezet
onderwijs (bijv
Vakcollege)
Bewustwording van
herkenbare techniek
uit het dagelijks
leven, eenvoudig en
herkenbaar dus!.
(implementatie)

Norm
1 x pj samenwerking voor
duurzaamheid of voor
techniek. (Jaarlijks
minimaal 1 bedrijf,
portefeuille van 5)
Na groep 8 hebben de lln
met een aantal
disciplines gewerkt.
Terug te vinden in een
certificaat of portfolio.
Streefdoel: Doorgaande
leerlijn.

Clinics

1 x per jaar (liefst door
ouders).

Techniekproject of
andere technische
focus

1 x per twee jaar een
project. In het andere
jaar een ander soort
technische focus.
Het streven is uiteindelijk
1 x per maand. (lessen
integreren via parallel)

Technieklokaal
(eenmalige
sponsoring)

CHECK

Activiteiten
Bellen en afspraken
maken.
Inroosteren van afspraken.
(voorbeeld Science show
feb 2014)
Schooljaar 14-15:
Maak per bouw een
inventarisatie van wat lkr
willen doen tbv een
doorgaande leerlijn.
Klaar: mei 2015.
Start schooljaar 15-16!
In portfolio zetten.
Ouders benaderen.
Dossier aanleggen.

Financieel
Verantwoord.
GEEN kosten!
Bedrijf betaalt in
ruil voor reclame of
artikel in de krant.

Instrument
Opstellen
jaarrooster en
controleren.

Evaluatie
April /mei
December (alvast voor
volgend schooljaar)

Bestaande
middelen
gebruiken
(dagelijkse
dingen).
Ook kijken naar de
toekomst (digitaal).

Doorgaande leerlijn
per bouw (1t/m3,
4t/m6, 7+8)

4 x pj checken (in de
bouwverg)

GEEN kosten.

Notulen
bouwvergadering

3 x pj checken (in
bouwverg. )

Thema vaststellen.
Rooster maken.
Integreren in gewone
methodelessen.
Oriënteren op de
mogelijkheden
(tweedehands?, mobiel?
Partners?)
Financiën regelen.
Ruimte vrijmaken.

1000 euro.

-Tentoonstelling
- (lln starten
duurzaam bedrijf in
gr 8)
Inrichten lokaal

3 x per jaar

Werkgroep

Subsidie,
sponsoren.
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Start dec 2014
Eind doel 2016

DOMEIN: Onderwijs
Doelstelling: Kinderen en teamleden zijn op de hoogte van de mogelijkheden die mediawijsheid biedt. Ze zijn voorbereid op een maatschappij waar dit middel een
grote rol speelt.
PLAN
Indicator
Collega’s, leerlingen
bb en ouders zijn op
de hoogte van het
begrip mediawijsheid.

Elke leerkracht heeft
het aantal lessen,
behorende bij zijn jaar
groep, gegeven

DO
Norm
Collega’s
100%
Ll bb
90%
Ouders
70%
100 %

CHECK

Acties
Collega’s: studiemiddagen, stukjes in
personeelsblad, fac. workshops
Leerlingen: aan mediawijsheid
gerelateerde lessen in alle groepen
Ouders: fac. ouderconferentie, stukjes in
donderdagkrant
Werkgroep biedt workshop aan met
lesmateriaal bouw gerelateerd.
Leerkrachten geven lessen in hun groep.

Planning
Schooljaar 2015-2016
vinden deze activiteiten
plaats

Middelen
Financiën Verantw.
Lesmateriaal
Ouderconf
Personeelsblad erentie?
Donderdagkrant

Instrument Evaluatie
Evalueren in
bouwvergadering

2015-2016

Wifi beide
lokaties te
gebruiken door
kinderen.
Digiborden in
alle klassen
Min. 15 tablets
op beide
locaties

Bouwvergadering
Na
workshop
feedback
vragen aan
collega’s
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9. Financiële onderbouwing
De uitvoering van dit schoolplan vereist op een aantal onderdelen een investering. De betreffende bedragen zijn opgenomen bij de afzonderlijke
doelstellingen, in de kolom financiën. Daarnaast stellen we jaarlijks een begroting op waarbij dit plan een koersdocument is.
Jaarlijks zal bekeken moeten worden of deze gelden uit het reguliere budget bekostigd kunnen worden of dat hiervoor een extra beroep moet
worden gedaan op de bovenschoolse middelen of dat externe financiering gezocht moet worden. Indien gebruik gemaakt wordt van externe
financiering zal daarbij het ‘Convenant sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs’ worden gevolgd.
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Bijlage 1 - In gebruik zijnde methoden
Groep

Kerndoel/vakgebied
Nederlands
Kleuterplein
Aanvankelijk lezen: Veilig Leren Lezen
Voortgezet technisch lezen: Estafette
Taal-Spelling: Taal-Actief
Engels
Take it Easy
Rekenen/Wiskunde
Kleuterplein
Wereld in Getallen
Aardrijkskunde
Meander
Geschiedenis
Bij de tijd
Kunstzinnige oriëntatie / Handvaardigheid
Moet je doen
Bewegingsonderwijs
Basislessen bewegingsonderwijs
Sociaal emotionele ontwikkeling

1

2

X

X

3

4

5

6

7

8

plus

X
X

X
X

X
X

X
X

2010
2009
2010
2011

X

X

X

X

2014

X
X
X

X
X

X
X

X

X

Jaar
van
aanschaf

X

X

X

X

2010
2014

X

X

X

X

2013

X

X

X

X

2003

X

X

X

X

X

X

X

X

2003

X

X

X

X

X

X

X

X

2010
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Leefstijl, Posicom
Motorische ontwikkeling
Schrijven in de basisschool, 4e editie

X

X

X

X

X

X

X

X

2003

X

X

X

X

X

X

2012
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Bijlage 2 - Zorgschema
Wie

Hoe

Waar te vinden

Opstellen groepsplan
en groepsoverzicht

Leerkracht

Twee keer per jaar
volgens de jaarplanning

Leerlingbespreking
individuele
zorgleerlingen

Leerkracht en IB-er

Structureel aan begin
schooljaar en volgend
gedurende het schooljaar

Ingevuld (volgens
format) opslaan in
KPOA Algemeen
DOT.COM (FUS en
eventueel individueel
HP)

Groepsbezoeken

IB-er

Minimaal twee keer per
jaar volgens de
jaarplanning

Groepsdossiers IB

Groepsbesprekingen

Leerkracht en IB-er

Minimaal twee keer per
jaar volgens de
jaarplanning

Groepsdossiers IB en
groepsmap leerkracht

Aanvraag Externe hulp
(orthopedagoog binnen
school of andere
externe deskundige)

IB-er in overleg met
leerkracht, ouders, OLBZ

Groepsplan/ individueel
HP.
Verzamelen van
leerlinggegevens.

Leerlingdossier

Doorlopen SWV De
Eem voor
ondersteuning
(complexere
problematiek)

IB-er, leerkracht, ouders,
trajectbegeleider

Hulpvraag wordt
besproken in
werkoverleg SWV De
Eem

Site SWV De Eem

Verwijzing naar andere
vorm van onderwijs
(SBO of SO)

IB-er in overleg met
leerkracht, ouders, SWV De
Eem

Invullen van onderwijskundig rapport (OKR)
en compleet maken van
dossier door leerkracht
samen met IB-er, RT-er.

SWV De Eem
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Doublures

Overleg leerkracht - IB

Bespreking in
zorgoverleg

Leerlingdossier
Parnassys

Inzage dossier door
ouders

Leerkracht in overleg met IB

Op aanvraag door
ouders

Parnassys en
dossiermappen bij IB

Begeleiding
arrangementen

IB en externe organisaties

Binnen en buiten de
groep volgens
begeleidingsplan

Begeleidingsplan /
handelingsplan
Parnassys
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Bijlage 3 - Speciale onderwijszorg op de smalle Zorgschool
Kenmerken

Setting binnen de klas

Setting binnen de school

Hoeveel tijd en aandacht

Er is één paar handen in de klas, de
leerkracht zorgt eventueel met extra
ondersteuning voor bv. pre teaching, extra
leestijd, op tijdelijke basis (enkele uren per
week).
Er wordt grotendeels gewerkt met de
gegeven groepsgrootte (± 25 leerlingen).
Voor korte perioden kan de groep kleiner
worden gemaakt . De leerkracht kan dan
individuele zorgleerling of groepjes
zorgleerlingen helpen.

Er is speciale onderwijszorg door
RT-er en/of IB-er op tijdelijke basis
(een dagdeel of dag per week).
Er is speciale onderwijszorg door
Ambulant Begeleider (gedurende
enkele uren per week).

Onderwijsmaterialen

Er wordt gebruik gemaakt van niveau- en
tempodifferentiatie in de lesmethoden.
Er is aanvullend remediërend materiaal,
behorend bij de gebruikte lesmethoden.

Er zijn onderwijsmaterialen
beschikbaar die tegemoetkomen
aan specifieke didactische
kenmerken (bijv. pictogrammen) en
speciale pedagogische/
psychologische kenmerken.
Er wordt op projectbasis gewerkt
aan het pedagogisch klimaat.

Ruimtelijke omgeving

Er is een aparte plek (bijv. prikkelarm
hoekje) waar 1-op-1 begeleiding of
begeleiding van een groepje zorgleerlingen
kan plaatsvinden.

Er is op de gang ruimte waar 1-op-1
begeleiding of begeleiding van een
groepje zorgleerlingen kan
plaatsvinden.

Expertise

De leerkracht heeft enige kennis van en
competenties op het gebied van speciale
onderwijsbehoeften.
Enkele leerkrachten hebben zich verdiept
in de meest voorkomende problemen/
aandoeningen/ stoornissen.

De RT-er en/of IB-er hebben kennis
van en competenties op het gebied
van vele speciale
onderwijsbehoeften.
Een deel van het team heeft kennis
van en competenties op het gebied
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Samenwerking met
andere instanties

De leerkracht onderhoudt contacten met de
IB-er om op de hoogte te blijven.

van speciale onderwijsbehoeften.
Er is geregeld samenwerking en
afstemming met professionals uit
SO en zorginstellingen.
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Bijlage 4 - Toetskalender De Malelande
Sept.

Okt.

Gr.
3

De
c.

Jan.

Sociog
ram

Gr.
1

Gr.
2

Nov.

Regist
ratie
KIJK!

Sociog
ram

Herfst
signal
ering
VLL
Sociog
ram

Febr.

Maart

April

Registratie
KIJK!

Juni
Registratie
KIJK!

Cito M2:
Rekenen
Taal

Cito E2
Rekenen
Taal

KRS

KRS

DMT
AVI

Winter
signalering
VLL

VISEON
(LK)

Lente
signalering
VLL

Cito M3:
Rekenen
Begrijpend
luisteren
Woordenschat
Spelling

DMT
AVI
Cito E3:
Rekenen
Begrijpend luisteren
Spelling
Woordenschat
Tempotoets
Hoofdrekenen

Tempotoets
Hoofdrekenen
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Gr.
4

Gr.
5

Gr.
6

Tempoto
ets
Hoofdre
kenen

Tempoto
ets
Hoofdre
kenen

Tempoto
ets
Hoofdre
kenen

AVI*
Sociog
ram

AVI*
Sociog
ram

AVI*
Sociog
ram

VIS
EO
N
(LK)

VIS
EO
N
(LK)

VIS
EO
N
(LK
+LL
)

DMT
AVI

AVI*

Cito M4:
Rekenen
Spelling
Begrijpend lezen
Begrijpend
luisteren
Woordenschat
Tempotoets
Hoofdrekenen
DMT
AVI

Cito E4:
Rekenen
Spelling
Begrijpend lezen
Woordenschat
Tempotoets
Hoofdrekenen

VISEON
(LL)

AVI*

Cito M5:
Rekenen
Begrijpend lezen
Spelling
Woordenschat
Tempotoets
Hoofdrekenen
DMT
AVI

DMT
AVI

DMT
AVI
Cito E5:
Rekenen
Spelling
Woordenschat
Tempotoets
Hoofdrekenen

AVI*

Cito M6:
Rekenen
Begrijpend lezen
Spelling
Woordenschat

DMT
AVI
Cito E6:
Rekenen
Spelling
Woordenschat
Tempotoets
Hoofdrekenen

Tempotoets
Hoofdrekenen
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Gr.
7

Tempoto
ets
Hoofdre
kenen

(Drem
pelOnder
zoek)

AVI*
Sociog
ram

VIS
EO
N
(LK
+LL
)

DMT
AVI

AVI*
Cito
Entree-toets

Cito M7:
Rekenen
Begrijpend lezen
Spelling
Woordenschat

Cito E7:
Rekenen
Begrijpend lezen
Spelling
Werkwoordspelling
Woordenschat

Tempotoets
Hoofdrekenen

Gr.
8

Tempoto
ets
Hoofdre
kenen

Dremp
elonderz
oek

AVI*
Sociog
ram

VIS
EO
N
(LK
+LL
)

DMT
AVI

Tempotoets
Hoofdrekenen

DMT
AVI

AVI*

Cito M8:
Rekenen
Begrijpend lezen
Spelling
Werkwoordspelling
Woordenschat

Cito
eindtoets

Tempotoets
Hoofdrekenen

LK=leerkracht

LL=leerling

* AVI wordt afgenomen bij risicoleerlingen. Dit zijn leerlingen die in de vorige toetsing het streefniveau niet beheersten. Bij AVI toetsen altijd terug toetsen tot
beheersingsniveau. De toets-momenten voor AVI en DMT zijn afgestemd op de jaarplanning Estafette in de roostervrije weken.
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Bijlage 5 - Urenbesteding per vakgebied, per week
GROEP
3

GROEP
4

GROEP
5

GROEP
6

GROEP
7

GROEP
8

TAAL

7,5 uur

7,5 uur

9.5 uur

9.5 uur

9.5 uur

9.5 uur

REKENEN

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

ENGELS

X

X

X

X

1 uur

1 uur

SCHRIJVEN

2,5 uur

2.0 uur

50 min.

55 min.

30 min

30 min

WERELDORIËNTATIE

45 min

1 uur

AARDRIJKSKUNDE

X

X

30 min.

55 min.

50 min.

50 min.

GESCHIEDENIS

X

X

1 uur

55 min.

50 min.

50 min.

X

X

30 min.

55 min.

50 min.

50 min.

VERKEER

X

X

20 min.

20 min

15 min.

15 min.

EXPRESSIE

1,25 uur

1,5 uur

1 uur

TEKENEN

X

X

30 min.

30 min.

30 min.

30 min.

HANDENARBEID

X

X

1 uur

1 uur

45 min.

45 min.

DRAMA

X

X

30 min.

30 min.

30 min.

30 min.

MUZIEK

X

X

30 min.

30 min.

30 min.

30 min.

SOC. EMOTIONELE ONTW.

1 uur

1 uur

30 min.

30 min.

30 min.

30 min.

CATECHESE

1 uur

1 uur

25 min.

30 min.

30 min.

30 min.

GYMNASTIEK

3 uur

2,75 uur

1,5 uur

1,5 uur

1,5 uur.

1,5 uur.

SPEELKWARTIER

1,5 uur

1,25 uur

1,25 uur

1,25 uur

1,25 uur

1,25 uur

BOEKBESPREKING, NIEUWSKRING, SPREEKBEURT E.D.

X

30 min.

30 min.

45 min.

45 min.

45 min.

TOTAAL

23,5 uur

23,5 uur

25,5 uur

25.5 uur

25.5 uur

25.5 uur

VAKGEBIED

BIOLOGIE/
NATUURKUNDE/
TECHNIEK

Stand : oktober 2013
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TAAL - Aanvankelijk/technisch/begrijpend/studerend lezen, werken met/n.a.v. taalboek(en), spelling, op taal gerichte activiteiten in de kring/circuit, op taal
gerichte uitzendingen van school-tv.
AARDRIJKSKUNDE – GESCHIEDENIS – BIOLOGIE/NATUURKUNDE/TECHNIEK - Bij de groepen 3 zijn deze vakken samengevoegd onder de noemer
wereldoriëntatie. Er wordt gebruik gemaakt van lessen die beschikbaar zijn vanuit de methode, zoals gebruikt in de hogere groepen.
GYMNASTIEK - De genoemde tijden zijn inclusief heen- en terugtocht. Geen speelkwartier als de leerlingen naar de gym gaan in de ochtend.
SPEELKWARTIER - We hebben per dag 20 minuten aangehouden. Dat is inclusief naar buiten en naar binnen gaan. Officieel is maar 15 minuten (inclusief)
per dag toegestaan.
ALGEMEEN - Als het rooster is vastgesteld, doet iedere collega een exemplaar in haar/zijn klassenmap. Het is absoluut de bedoeling de genoemde tijden zo
goed mogelijk aan te houden. Incidentele wijzigingen door bijzondere omstandigheden (eigen verjaardag, een bezoeker in de klas, etc.) kun je zelf regelen.
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Bijlage 6 - Kwaliteitszorg bestuur KPOA
In dit hoofdstuk beschrijft het bestuur de wijze waarop zij de kwaliteit van het onderwijs op de scholen bewaakt. Tevens is aangegeven welke
activiteiten door het bestuur zijn vastgesteld voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.
Een belangrijke taak voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs ligt in handen van de schoolleiding. Deze dient er,
samen met het team, voor te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs aan de aan hun zorg toevertrouwde leerlingen op orde is. Dit geldt niet
alleen voor de onderdelen taal en rekenen, maar moet worden gezien in de brede opdracht die het onderwijs heeft. Alleen op deze wijze zijn
onze scholen in staat hun leerlingen op goede wijze voor te bereiden op de toekomst die voor hen ligt.
Uitgangspunt dient te zijn dat leerkrachten ambitieuze doelstellingen formuleren voor het onderwijs aan hun leerlingen. Dit betekent concreet
dat alle scholen van KPOA doelstellingen hebben geformuleerd c.q. in de komende jaren formuleren, op de verschillende beleidsgebieden.
Werken aan verbeteren van de opbrengsten door het inzetten van adequate leerstrategieën zijn belangrijke vaardigheden die binnen onze
scholen worden ingezet. Daarnaast werken scholen, op basis van eigen gekozen werkwijzen, continu aan het verbeteren van het onderwijs.
Door o.a. handelings-gericht werken, de één zorgroute en het versterken van de instructie wordt steeds beter geanticipeerd op de leerbehoefte
van de leerlingen. Door voortdurend te werken aan een cyclisch proces (PDCA cyclus) zijn de schoolteams steeds beter in staat om
antwoorden te vinden op de vragen die het onderwijs aan ons stelt.
Het bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs van haar scholen. Periodiek bevragen zij de schoolleiding over
hun resultaten en verbeteractiviteiten. Hiervoor worden de volgende instrumenten ingezet:


Strategisch beleidsplan 2011 – 2015
In dit plan liggen de kaders vast voor de komende jaren. Naast een algemene beschrijving heeft het bestuur, op basis van actuele en
lopende ontwikkelingen, prioriteiten vastgesteld die nader uitgewerkt zijn in een strategische monitor.



Onderwijskundig jaarplan
Het vermelde in het schoolplan wordt vertaald naar een onderwijskundig jaarplan. Hierin wordt op basis van evaluaties en
geformuleerde strategische keuzes een concrete uitwerking gegeven van de verschillende voorgenomen doelstellingen. Het
nascholingsplan is onderdeel van het Onderwijskundig jaarplan van de school. Dit jaarplan wordt ieder schooljaar opnieuw bijgesteld.
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Handboek kwaliteitszorg
In dit handboek worden de processen tussen het bestuursbureau en de scholen beschreven in het kader van PDCA op alle
beleidsonderdelen. Dit handboek is een leidraad op basis waarvan zowel de school, als het bestuursbureau, kwaliteitszorg binnen de
organisatie realiseren op basis van planning en eigenaarschap.



Toets- en zorgkalender
Elke school beschikt over een toets- en zorgkalender op basis waarvan binnen het team wordt gesproken over de leerresultaten van de
leerlingen. Dit gesprek vindt zowel plaats op schoolniveau, als binnen de bouw als op niveau van de individuele leerkracht. Scholen
maken in dezen op dit moment een ontwikkeling door die passend is bij de huidige situatie van ontwikkeling.



PARNASSYS / CITO LOVS
Scholen maken allemaal gebruik van een leerling-administratieprogramma. Binnen dit programma bestaat de mogelijkheid om
toetsgegevens in te voeren en analyses zichtbaar te maken. Zo is er een module ontwikkelingsperspectief die de
vaardigheidsontwikkeling van leerlingen inzichtelijk maakt. Het CITO LOVS biedt mogelijkheden voor het maken van analyses.



Management informatie systeem
Binnen onze stichting is een management-informatiesysteem (I-Know), in gebruik waarin op basis van eigen geformuleerde KPI’s op,
zowel op schools- als bovenschools niveau rapportages te genereren zijn met betrekking tot de te behalen doelstellingen op de diverse
beleidsgebieden.



Financiële rapportage
Met uitzondering van de maand januari, wordt elke maand een financiële rapportage opgesteld. Deze rapportages worden regelmatig
door de managementcontroller met de schoolleiding besproken.



Verzuimcijfers
Met regelmaat ontvangen de scholen informatie over de stand van zaken rond ziekteverlof en verzuimfrequentie. Afhankelijk van de
situatie vindt er een gesprek plaats tussen schoolleiding en personeelsadviseur. Tenminste eenmaal per jaar vindt er een generiek
gesprek plaats met de school door de personeelsadviseur over het welzijn van het personeel.



Tevredenheidsonderzoeken
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Eén keer per vier jaar neemt het bestuur een ouder- en een personeelstevredenheidsonderzoek af. De resultaten van deze
onderzoeken dienen vertaald te worden in een plan van aanpak. Eén keer per vier jaar vindt een dergelijk (klein) onderzoek plaats op
initiatief van de schoolleiding.


Leren van elkaar
Het directeurenberaad heeft gezamenlijk uitgesproken dat zij samen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs op al onze
scholen. Dit betekent concreet dat, indien nodig, onderlinge ondersteuning plaatsvindt om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het
onderwijs op het gewenste peil blijft.



ARBO jaarplan
Jaarlijks actualiseert de school het ARBO-jaarplan conform de werkwijze van de ARBO-meester.



Handboek administratie
In dit handboek zijn de administratieve processen beschreven waarbij verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden duidelijk zijn
vastgelegd.

Werkwijze bestuur
Vanuit haar verantwoordelijkheid monitort het bestuur de kwaliteit van het onderwijs van haar scholen op de volgende wijze:


Gesprekkencyclus
Een belangrijk middel om de kwaliteit van de school te bewaken is de vastgestelde gesprekkencyclus. Ieder schooljaar vinden er ‘drie’
gesprekken plaats met de eindverantwoordelijke directeur t.w.:
o Ambitiegesprek
o Functioneringsgesprek
o Beoordelingsgesprek
Deze gesprekken maken integraal onderdeel uit van de onderwijskundige ontwikkeling van de school conform de vastgestelde
beleidsdocumenten. Met elkaar wordt vastgesteld welke concrete doelstellingen de schoolleider met zijn school denkt te behalen. Naast
deze onderwerpen wordt er ook aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van de schoolleider. De gemaakte afspraken
worden neergelegd in een managementcontract.
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Formeel schoolbezoek
Eén keer per schooljaar vindt er een formeel schoolbezoek plaats. Hoewel de inhoud van dit bezoek per jaar kan verschillen, wordt ieder
jaar, naast de onderwijskundige ontwikkeling van de school, aandacht besteed aan de behaalde leeropbrengsten. De inhoud van de
hierboven genoemde instrumenten wordt, afhankelijk van de gekozen speerpunten, als leidraad gebruikt.



Informeel schoolbezoek
Ieder jaar draait het bestuur een dagdeel mee op een school of bezoekt een teamvergadering. De school wordt gevraagd één van de
pijlers van de school aan het bestuur te presenteren. Daarnaast brengt het bestuur met regelmaat een kort bezoek aan een school.



Rapportage IKnow
Twee tot drie keer per jaar wordt een rapportage uit IKnow opgesteld, op basis waarvan inzichtelijk wordt hoe de ontwikkeling van de
leeropbrengsten binnen de school zijn. Indien de resultaten daar aanleiding toe geven, vindt er een gesprek plaats tussen bestuur en
schoolleiding.



Eindtoets CITO
Elk jaar wordt binnen het directeurenberaad een overzicht besproken van de behaalde resultaten van de cito-eindtoets. Indien de
resultaten daar aanleiding toe geven, vindt er direct een gesprek plaats tussen de schoolleiding en het bestuur.
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