
 

 

 

Paulusschool Giesbeek 



Verbeterplan – schoolplan Pausschool januari – juli 2020   versie 20200218 2 

 

Katholieke onderwijsstichting Giesbeek – Lathum  

 

 

Schoolplan-verbeterplan  

Januari – juli 2020 

Paulusschool Giesbeek 
 

Elk kind komt tot zijn recht op de Paulusschool 



Verbeterplan – schoolplan Pausschool januari – juli 2020   versie 20200218 3 

Gebruikte afkortingen 
AB           Ambulante Begeleiding 
BHV 
CAG 

Bedrijfs Hulp Verlening  
Centrale Advies Groep 

CITO Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling 
CLO 
CvB 
HGW 

Commissie Leerling Ondersteuning 
College van Bestuur. 
Handelings Gericht Werken 

IB 
LEA 
LOVS 

Intern Begeleider  
Lokale Educatieve Agenda 
Cito Volgsysteem Primair Onderwijs 

LPO 
MR 

Loket Passend Onderwijs 
MedezeggenschapsRaad 

MT Management Team 
NOT Nationale Onderwijs Tentoonstelling 
OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
OGW 
OOGO 
OT 
PCL 
PO 
POP 

Opbrengst  Gericht Werken  
Op Overeenstemming Gericht Overleg 
Ondersteunings Team 
Permanente Commissie Leerlingenzorg 
Primair Onderwijs 
Persoonlijk Ontwikkel Plan 

RI&E 
RvT 

Risico Inventarisatie en Evaluatie  
Raad van Toezicht 

SBO 
SEO 
SO 
SWV 
VO 
VSO 
VVE 

Speciaal Basis Onderwijs 
Sociaal Emotionele Ontwikkeling 
Speciaal Onderwijs 
SamenwerkingsVerband 
Voortgezet Onderwijs 
Voortgezet Speciaal Onderwijs 
Vereniging Van Eigenaren 

VVE 
WSNS 

Voor- en Vroegschoolse  Educatie 
Weer Samen Naar School 
 
 



Verbeterplan – schoolplan Pausschool januari – juli 2020   versie 20200218 4 

Inhoudsopgave 

1. Inleiding ............................................................................................................................................................................................................... 5 
1.1 Doel en werkwijze ......................................................................................................................................................................................... 5 

1.2 Status en evaluatie van het plan ..................................................................................................................................................................... 6 
2. Onze school .......................................................................................................................................................................................................... 6 

2.1 Historie Paulusschool ......................................................................................................................................................................................... 6 
2.2 Missie en visie .................................................................................................................................................................................................... 7 

3. De omgeving van onze school ............................................................................................................................................................................. 8 

3.1 Kenmerken van onze leerlingen ......................................................................................................................................................................... 8 

3.2 Kenmerken van onze ouderpopulatie ............................................................................................................................................................... 10 

3.3 Kenmerken van onze leefomgeving ................................................................................................................................................................. 10 
3.4 Landelijke kaders OCW en basis voor presteren ............................................................................................................................................. 11 
4.1 Kernvakken taal en rekenen ............................................................................................................................................................................. 12 

4.2 Overige vak- en vormingsgebieden .................................................................................................................................................................. 13 
4.3 Leerlingenzorg ................................................................................................................................................................................................. 14 

4.4  De mening van de onderwijsinspectie. ............................................................................................................................................................ 15 
4.5  Resultaten CITO eindtoets – route 8 ............................................................................................................................................................... 16 

5 onze school: kwaliteit en kwaliteitzorg .............................................................................................................................................................. 16 

5.1 Doelen van onze kwaliteitszorg ....................................................................................................................................................................... 16 

5.2 Kwaliteitsbewust handelen ............................................................................................................................................................................... 17 

5.3 Inrichting van onze kwaliteitszorg ................................................................................................................................................................... 17 

6. Onze school: personeel en personeelsbeleid ...................................................................................................................................................... 18 
6.1 Organisatie en inzet .......................................................................................................................................................................................... 18 

7. Onze school: communicatie en bestuur & management .................................................................................................................................... 20 
7.1 Communicatie .................................................................................................................................................................................................. 20 

7.2 Bestuur en management ................................................................................................................................................................................... 20 

8. Onze school: Huisvesting en financiën .............................................................................................................................................................. 21 
8.1 Beheer en onderhoud van onze huisvesting ..................................................................................................................................................... 21 

8.2 Onze financiële mogelijkheden ........................................................................................................................................................................ 21 
 



Verbeterplan – schoolplan Pausschool januari – juli 2020   versie 20200218 5 

1. Inleiding 

1.1 Doel en werkwijze  

 
De doelen van dit schoolplan-verbeterplan zijn: 
 

 Bij het herstelonderzoek van de onderwijsinspectie in het najaar van 2020 een aanmerkelijk betere beoordeling halen dan weergegeven 
in het verslag van 22 januari 2020. 

 Terug te keren op het langdurig gemiddelde van de Paulusschool. De beoordeling van 22-01-2020 dient de enige negatieve in die reeks 
te blijven. 

 Als schoolteam op efficiënte en effectieve wijze het onderwijs op korte termijn te verbeteren. Dit doen in samenwerking met de 
MedezeggenschapsRaad (MR), de Raad van Toezicht (RvT) en met hulp van de het team “goed worden goed blijven” vanuit de Primair 
Onderwijs raad (PO raad). 

 Als school aansluiting zoeken bij de landelijke ontwikkelingen vanuit met ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waaronder 
Passend Onderwijs en nieuwe 21e eeuwse vaardigheden. 

 Voldoen aan de wettelijke verplichting te beschikken over een actueel schoolplan; 

 De goede zaken zoals o.a. goed pedagogisch klimaat en welbevinden van de leerlingen te behouden. 
 
 
Dit schoolplan is: 
 

 Uitgangspunt voor de te nemen stappen in de periode januari – juli 2020. Tussentijdse aanvullingen of aanpassingen zijn mogelijk. De 
inhoud van sommige delen van de tekst loopt door over een langere periode. Het volgende schoolplan – verbeterplan zal waarschijnlijk 
een langere periode omvatten, te starten in augustus 2020. 

 Verantwoordingsdocument voor RvT en de medezeggenschapsraad; 

 Mede bedoeld om alle ouders inzicht te geven in de stappen die we nemen. 

 Verantwoordingsdocument voor de landelijke overheid, waaronder de onderwijsinspectie; 

 Basis voor richtinggevende ontwikkeling van onze school in genoemde periode. 
 
Voor regelmatige communicatie naar ouders, MR, RvT en anderen maken we o.a. gebruik van overlegmomenten, de app “SchouderCom”, 
onze website en speciale nieuwsbrieven. 
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1.2 Status en evaluatie van het plan 

 
Dit schoolplan is de concrete uitwerking van diverse brainstormsessies gevolgd door overleg met o.a. MR, RvT, Onderwijsinspectie en PO -
raad. Het plan geldt voor de periode januari 2020 – juli  2020. Regelmatige evaluaties gedurende het komende half jaar kunnen bijstellingen 
geven. In zowel prioriteiten als verbeteringen. 
Uitgangspunten vanuit SamenWerkingsVerband (SWV) “De Liemers” waar “De Paulusschool” in deel neemt zijn zoveel mogelijk meegenomen. 
Denk o.a. aan de basisondersteuning en het School Ontwikkel Plan (SOP).  
Per augustus 2020 ligt dan het volgende schoolplan klaar. Daarin verdere uitbouw van de verbeteringen en gericht aandacht voor borging over 
de langere termijn. 
 

2. Onze school  

2.1 Historie Paulusschool 

De Paulusschool, van oorsprong een katholieke school, is een echte dorpsschool. We staan open voor alle kinderen van Giesbeek en haar 
directe omgeving, ongeacht gezindte of herkomst. Belangrijk is dat kinderen rekening houden met elkaar en elkaar respecteren. Het geloof in 
elkaar is hierin ook essentieel. 
De enige school ook binnen het dorp Giesbeek. Dat betekent dat we vrijwel de hele range van kinderen goed dienen op te vangen. 
Zoveel mogelijk aan ieder kind, op praktisch realistische wijze, het onderwijs bieden dat past bij de specifieke mogelijkheden en kansen van die 
leerling. Om ieder kind te kennen is een goede veilige relatie leerkracht-kind een basisvereiste. Helder (bege)leiding geven aan de 
ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden van het kind. Ouders en leerkrachten zijn daarbij partners die samen werken aan een optimale 
ontwikkeling van de mogelijkheden van de aan hun zorg toevertrouwde kinderen.  
 
Wij zijn een school voor ongeveer 200 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, op dit moment zijn de kinderen verdeeld over 9 groepen. Het 
merendeel van onze kinderen komt uit Giesbeek en Lathum. 
 
Er werken 13 vaste leerkrachten op onze school waarbij een gedeelte van de leerkrachten fulltime werkt. We hebben een directeur, een intern 
begeleider- zorgcoördinator en samen met een leider onderbouw en bovenbouw, die tevens leerkracht zijn, vormen zij het managementteam. 
Verder hebben we een conciërge en een administratief medewerkster.  
Wij willen dat onze leerkrachten pedagogisch en didactisch sterk zijn en zeer betrokken op het onderwijs, onze kinderen en onze omgeving. 
Een leerkracht dient daarbij vriendelijk maar beslist te handelen. De leerkracht kan rekenen op ondersteuning in de vorm van goede 
begeleidings- en scholingsmogelijkheden. 
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De school heeft sinds 2004 haar onderkomen in Kulturhus “De Brede Blik”, een multifunctioneel gebouw dat ook onderdak verschaft aan o.a. 
kindercentrum “Humankind”, een bibliotheek, een culturele zaal annex dorpshuis en een consultatiebureau. Hier is voor gekozen vanuit de visie 
dat samenwerking met zorg en welzijn makkelijker te realiseren is door ook samen te werken in dezelfde fysieke omgeving. Dat is efficiënt 
vanuit het oogpunt van huisvesting en beheer, maar het is vooral bedoeld om ontmoetingen tussen mensen te stimuleren, omdat hiervan een 
positieve impuls uitgaat naar het sociale leven in het dorp.  
Wij zijn mede hierdoor stevig geworteld in de plaatselijke samenleving, waarbij we een rijk aanbod hebben vanuit de diverse verenigingen in en 
om het dorp. We werken derhalve binnen en buiten het gebouw samen met andere organisaties, verenigingen en clubs.  
 
Andere actuele gegevens, zoals de personeelssamenstelling en de namen van al onze medewerkers worden op onze schoolsite 
(http://www.paulusschool-giesbeek.nl/ ) vermeld. Informatie die voor een langere periode voor ouders van belang is, staat in de schoolgids.  
 

2.2 Missie en visie 

 
De Paulusschool biedt een warme en veilige plek aan alle kinderen van de Giesbeekse gemeenschap en sociale omgeving. Daarbij streven we 
naar een optimale invulling van de unieke leer- en ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van ieder kind op school. 
Centraal in onze missie: 

 
Elk kind komt tot zijn recht op de Paulusschool  

 
Uit deze missie volgt de visie dat we:  
 

 Zorg dragen voor een veilig en tegelijkertijd uitdagend leer- en leefklimaat, waarin zelfstandig functioneren, passende bij het stadium in 
het ontwikkelingproces, belangrijk is.  Wij willen een bijdrage leveren aan het komen tot zelfverantwoordelijke zelfbepaling.  

 Betekenisvolle leersituaties in een sociale setting aanbieden, zodat het kind actief en betrokken kan leren met en ook van andere 
kinderen. 

 Wij verwachten van onze kinderen dat ze leerprestaties halen die passen bij hun mogelijkheden. 

 We verwachten dat onze kinderen respectvol met elkaar en volwassenen omgaan. 
 

Onze school werkt samen in het samenwerkingsverband “De Liemers” en we vinden het realiseren van de collectieve ambities binnen SWV “De 
Liemers” belangrijk.  
We onderschrijven daarbij de zeven gezamenlijke richtinggevende waarden vanuit het samenwerkingsverband “De Liemers”. Te weten: 
 

 We hebben vertrouwen in kinderen en in elkaar. 

 We stellen hoge doelen en hebben hoge verwachtingen van kinderen en van elkaar. 

http://www.paulusschool-giesbeek.nl/
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 We zijn gericht op kwaliteit en resultaat. 

 We hebben oog voor verschillen. Elk mens is uniek. 

 We hechten aan betrokkenheid bij kinderen, leerkrachten en ouders 

 We zijn gericht op leren en leren van elkaar. We hebben een onderzoekende houding en reflecteren op ons handelen. 

 We streven naar thuisnabij onderwijs. 
 
We hebben ervoor gekozen om vast te houden aan het leerstofjaarklassensysteem.  
Het streven is om zo veel als mogelijk in jaargroepen te werken, met uitzondering van de groepen 1 en 2 die bewust in combinatiegroepen 
werken. In iedere jaarlaag wordt op minimaal drie niveaus gewerkt bij de kernvakken. Dit is vastgelegd in de groepsplannen die we vier per jaar 
per groep maken.  
 
We maken gebruik van digitale schoolborden in alle groepen en hebben ondersteuning van verschillende digitale media. In en rond de lokalen 
zelf zijn voldoende ruimte en mogelijkheden om te kunnen differentiëren en leerlingen zelfstandig te laten werken.  
 
Onze rijke omgeving van het Kulturhus biedt hierin aanvullend ruimte. Wij vinden het belangrijk een stevige basiskennis aan te leren, maar ook 
om daarnaast vaardigheden aan te bieden en te oefenen om de persoonlijke ontplooiing van kinderen te bevorderen op andere terreinen. We 
werken daarbij met diverse vormen van ons eigen “leerlab” 
 

3. De omgeving van onze school 
 
Onze school staat in Giesbeek, een dorp in de gemeente Zevenaar met bijna 3.000 inwoners. Giesbeek is gelegen aan de IJssel en heeft mede 
hierdoor uitstekende recreatiemogelijkheden. In onze directe schoolnabijheid het recreatiegebied Rhederlaag en de Giese plas: een omgeving 
die uitdaagt tot sport en bewegen. Tot 2005 maakte Giesbeek deel uit van de gemeente Angerlo.  

3.1 Kenmerken van onze leerlingen  

 
Een belangrijk kenmerk van onze leerling populatie is de brede range voor wat betreft gezinssituatie, geloof, genoten opleidingsniveau ouders, 
etc. Enerzijds geboren en getogen in Giesbeek, anderzijds via verhuizing vanuit meer stedelijk gebied in ons dorp komen wonen.  Ongeveer 
14% van onze ll. is van buiten Giesbeek afkomstig. Veelal vanaf “Riverparc” in Lathum. De Paulusschool is de meest nabije school voor deze 
kinderen en we rekenen dit tot de sociale invloedssfeer van het dorp Giesbeek. Op dit, van origine, vakantiepark is sinds een aantal jaren 
permanente bewoning toegestaan.  
We hechten grote waarde aan een evenwichtige, sociaal emotionele ontwikkeling van onze kinderen en volgen met het complete team de 
jaarlijkse nascholingen vanuit de kanjertraining in aanvulling op ons pestprotocol. Daarnaast werken we in groep 1 t/m 8 met Taakspel. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dorp
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zevenaar
http://nl.wikipedia.org/wiki/IJssel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Angerlo
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We hebben onze interne zorgstructuur en leerling-bespreking met de IB’er. In dit overleg bespreken we de signalen van leerkrachten en 
onderzoeken we de ondersteuningsbehoefte van het kind door het stellen van verrijkingsvragen aan elkaar. Dit kan leiden tot het inzetten van 
extra ondersteuning binnen de school. Soms hebben kinderen nog meer ondersteuning of begeleiding nodig en wordt externe of additionele 
ondersteuning gevraagd van buiten de school. Externe ondersteuning wordt altijd voorafgegaan door overleg met ouders en enkel met hun 
instemming.   
 
 
 
 
In bijgaand schema een overzicht.  

 
Kengetallen leerlingenpopulatie. 

 
 1-10-

2017 
1-10-
2018 

1-10-
2019 

1-10-
2020* 

Aantal leerlingen 213 218 200  

Schoolweging Onderwijsachterstanden     

Aantal leerlingen met arrangement  
cluster 2 

0 0 0  

Aantal leerlingen met arrangement 
basisonderwijs 

0 0 0  

Aantal verwijzingen naar SBO 2 1 0  

Aantal verwijzingen naar SO 1 0 0  

Aantal leerlingen met dyslexieverklaring 11 9 10  10 

Aantal leerlingen met dyscalculieverklaring - - -  

Aantal gediagnosticeerde hoogbegaafde 
leerlingen 

1 1 1 1 

Aantal leerlingen AB-traject 10 6 4 7 

Capaciteitenonderzoek 4 0 2 2 

OPP 8 9 6 2 

Leerlingen met anderstalige achtergrond - - 10 13 

Leerlingen niet uit Giesbeek - - 28 27 

 
* voor zover per 01-02-2020 bekend 
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3.2 Kenmerken van onze ouderpopulatie 

 
Onze ouders vormen net als onze leerlingen een brede mix en daarmee een afspiegeling van de Nederlandse samenleving. Als we kijken naar 
het opleidingsniveau: dit varieert van laag tot hoog opgeleid. Wat in de positieve zin opvalt is een hoge mate van ouderbetrokkenheid. Dat uit 
zich op verschillende manieren in onze school.  
Er zijn veel ouders die op school actief zijn en bereid zijn zich voor diverse (school)activiteiten in te zetten. Verder zien we dat de 10 minuten-
ouderavonden door vrijwel alle ouders bezocht worden en dat onze oudergeleding van de MR volledig ingevuld kan worden.  
Uit de gehouden enquêtes kwam zowel bij ouders als bij leerkrachten naar voren dat het uitgangspunt vanuit Passend Onderwijs om als ouders 
en leerkrachten samen te werken als partners in het onderwijs en opvoeding breed werd onderschreven.  

3.3 Kenmerken van onze leefomgeving  

 
Onze school staat in een rijke leeromgeving en kan beschikken over een ruim aanbod van het plaatselijke verenigingsleven, zowel in ons 
Kulturhus als daarbuiten. Denk hierbij aan judo, voetbal, volleybal, tennis, dans, scouting, watersport, carnaval en muziek. Ook kunnen we 
gebruik maken van de clinics die de gemeente Zevenaar ons aanbiedt via een combi-functionaris.  
 
Bewegen is belangrijk. We signaleren dat we uit praktische overweging veelvuldig actief gebruik maken van deze faciliteiten en dat het aanbod 
feitelijk stuurt. We laten kinderen kennismaken met en proeven van onze rijke dorpsomgeving met al haar activiteiten en verenigingen.  
De school en het kindcentrum zijn de dragers van het Kulturhus, waarbij de persoonlijke kontakten belangrijk zijn. Omdat de school en de 
voorschoolse voorzieningen samen onder één dak zitten, zijn de kinderen die van de peuterspeelzaal of dagverblijf afkomen al vertrouwd met 
de school. Voor de kinderen geeft de grote bekendheid met de omgeving extra vertrouwen en veiligheid. Alle kinderen worden “warm 
overgedragen”, wat wil zeggen dat alle kinderen besproken worden bij de overgang naar de basisschool. Daarnaast kennen we een intern 
zorgoverleg waarbij de volgende partijen betrokken kunnen zijn: het consultatiebureau, het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, de voor- en 
naschoolse opvang en de school. 
 
We willen focussen op wat kinderen nodig hebben. We zetten het kind en haar ontwikkeling hierbij centraal. Wat is er nodig voor dit kind, in 
deze omstandigheden om zich optimaal te ontplooien en hoe kunnen we dat zo goed mogelijk realiseren. We nemen dit mee als vraag naar de 
inhoudelijke samenwerking binnen het Kulturhus en gaan in goed overleg een verdere inhoudelijke samenwerking verkennen. Op deze manier 
kunnen we veel meer zijn dan een aantal instellingen onder één dak. We constateren dat het elkaar ontmoeten niet vanzelf gaat, je moet hier 
zowel in de school als binnen het Kulturhus op blijven organiseren.  
Helaas zien we dat door de terugtredende overheid verschillende partners in het gebouw het moeilijk hebben om te overleven. De 
samenwerking in het Kulturhus staat daarbij onder druk. 
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In onze snel veranderende samenleving worden steeds meer en ook andere vaardigheden van onze kinderen gevraagd. Het onderwijs moet 
zich continu bezinnen op wat zij aanbiedt en hoe dat effectief en efficiënt uit te voeren. Alles uiteraard binnen de kaders die daarvoor gelden.  
Uitgangspunten daarbij  zijn: 
 

 Aansluiten bij de mogelijkheden en sterke kanten van leerlingen op ieder niveau. Op het niveau van de leerling met een extra hulpvraag, 
op het niveau van de basisondersteuning en op het niveau van de leerling met een verrijkingshulpvraag. 
 

 Kwaliteitszorg. Het is aan de school om op alle niveaus een permanent systeem van kwaliteitsbewaking en zorg te hebben. 
 

 Wat hebben deze kinderen in de toekomst nodig om volwaardig lid van de samenleving te worden. Denk aan zaken als Engels als 
mondiale taal en meer aandacht voor wetenschap(pelijk denken) en techniek. Maar ook aan zaken als verantwoord omgaan met social 
media. 
 

 Partnerschap tussen ouders en school versterken. 
 

 Leerlingen weer verantwoordelijkheid geven over hun eigen leerproces. 
 

 Stimuleren van zelfstandig en creatief denken en doen.  
 

 Effectief gebruiken van nieuwe media om je doelen te realiseren.  
 
 

3.4 Landelijke kaders OCW en basis voor presteren 

 
We willen ook inspelen op de landelijke kaders en ambities van OCW en deze verbinden met ons schoolplan.  
 
Kern is dat Nederland als kennisland zich wil ontwikkelen. 
Voor onze leeftijdsgroep is het belangrijk om te letten op prestaties op het gebied van taal en rekenen. Dus een opbrengstgerichte aanpak, 
waarbij systematisch en doelgericht wordt gewerkt aan het maximaliseren van prestaties. Dit vraagt om een leer- en verbetercultuur op scholen, 
om een gemeenschappelijke visie en missie en om duidelijke en realistische doelen ten aanzien van leerprestaties geïntegreerd in een goed 
werkende cyclus van kwaliteitszorg. Daarnaast is een heldere taak- en verantwoordelijkheidsverdeling nodig gecombineerd met personeel- en 
financieel beleid dat de professionele ontwikkeling van alle professionals in de onderwijsketen stimuleert en beloont. De leraar staat centraal in 
het beleid, maar de leraar kan het niet alleen. Er zal op alle niveaus in de keten gewerkt moeten worden aan het verder verbeteren van de 
prestaties. Ouders, leraren, MT, bestuurder, RvT en de educatieve infrastructuur hebben samen een rol in dit proces.  
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Passend onderwijs beoogt dat scholen een passend aanbod aan onderwijs en ondersteuning kunnen doen voor elk kind dat bij de school wordt 
aangemeld of daar staat ingeschreven, zo thuisnabij en reguliernabij als mogelijk is. Wanneer onze school zorg niet zelf kan bieden moeten we 
op zoek naar andere partners om dat passende aanbod wel te kunnen doen.  
Dat betekent dat we binnen het samenwerkingsverband de Liemers nauwe banden onderhouden 
met scholen in het regulier en het speciaal (basis) onderwijs. 
Voor onze school zijn de volgende aandachtspunten van belang: 
 

 ambitieuze verwachtingen passend bij de mogelijkheden van het kind 

 opbrengstgericht werken 

 opbrengstgericht leiderschap 

 professionalisering van leerkrachten 

 passend onderwijs zichtbaar door het realiseren van de juiste basisondersteuning met een breed zorgprofiel. 
 
Wij werken vanuit de gedachte dat elk kind recht heeft op een optimale ondersteuning om in het maatschappelijk verkeer zijn plaats te vinden. 
Daarom vinden wij het belangrijk dat het kind in de schoolperiode in brede zin wordt gevormd: verstandelijk, creatief, sociaal en gevoelsmatig. 
Het vertrekpunt zijn de mogelijkheden en kansen van onze kinderen: we hebben vertrouwen hierin.  
 
We maken gebruik van “Taakspel”, om het taakgerichte gedrag van onze kinderen krachtiger te ontwikkelen en de schoolbrede inzet van 
“Kanjertraining” draagt bij aan een goede sociaal emotionele ontwikkeling. Ook staat het leren samenwerken op onze school hoog 
aangeschreven.  
 
Ons onderwijsaanbod richt zich op een optimale ontwikkeling, leerprestaties en welbevinden, uitgaande van de eigen unieke mogelijkheden en 
kansen, van ieder kind. 

 
 
4 Onze school: Onderwijs 

4.1 Kernvakken taal en rekenen 

 
We leggen in ons onderwijs de nadruk op taal1, begrijpend lezen, rekenen en schrijven: de basisvaardigheden voor elke andere ontwikkeling. 
We werken hierbij handelingsgericht: met groepsoverzichten en groepsplannen en stellen het kind hierbij centraal.  

                                                 
1 Hierbij hoort ook woordenschatontwikkeling, technisch lezen en spelling. 
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We hebben deze nu voor rekenen, spelling en lezen. 
We stellen ons hierbij altijd de vraag: waar is dit kind mee gediend?  
Er is veel aandacht voor zorgleerlingen; hiermee bedoelen we kinderen, die extra ondersteuning nodig hebben én leerlingen met behoefte aan 
een verrijkingsaanbod. Voor deze laatste kinderen heeft de school een verrijkingscoördinator, die de leerkrachten ondersteunt bij het zoeken 
naar mogelijkheden voor deze kinderen, het initiëren en uitvoeren van verrijking.  
De extra ondersteuning zien we op school terug in diverse afspraken en protocollen t.a.v. leesproblemen, dyslexie, individuele 
signaleringslijsten en meetmomenten en in de inzet van de IB’er.  
In de groepsplannen gebruiken we drie hoofdstromen: basis, extra hulp, extra verrijking. Deze sluit aan bij de aanpak in onze taal- en 
rekenmethode. De keuze van de onderwijsleermiddelen wordt gebaseerd op inhoudelijke kwaliteit. 
 
We moeten ons blijven richten op de analyse en evaluatie van opbrengsten, zeker in relatie tot het handelen van de leerkracht. De IB-er 
begeleid de leerkrachten hierin door systematisch samen met de leerkracht het groepsplan te bespreken. Deze evaluatie is tevens vertrekpunt 
voor het nieuwe groepsplan voor de nieuwe periode. 
 
We constateren dat we veelal voldoende mogelijkheden hebben om de kinderen die uitvallen te helpen met gerichte interventies op kindniveau. 
Bijna altijd lukt het om ze hier op school op te vangen.  
Ook voor de groep leerlingen die in de middengroep functioneren hebben we een adequaat aanbod. 
Voor de groep ll. die een verrijkingshulpvraag hebben moeten er meer mogelijkheden worden geschapen om ook bij hen het maximale uit hun 
mogelijkheden te halen. Het is verstandig om daarbij de blik naar buiten te richten en te kijken naar scholen, schoolsystemen of landen die op 
dit terrein heel succesvol zijn en voor ons als voorbeeld kunnen dienen.    
 
In deze schoolplanperiode dient op taal- en rekenvaardigheden een zwaar accent te liggen. 

 

4.2 Overige vak- en vormingsgebieden 

 
Naast de basisvaardigheden vinden we het belangrijk dat onze kinderen in brede zin gevormd worden. Dit is in ons onderwijsaanbod zichtbaar 
in thema’s en projecten die gedurende het schooljaar worden aangeboden en in ons aanbod wereldoriëntatie, expressie, verkeer en sociaal 
emotionele ontwikkeling, lichamelijke opvoeding en aandacht voor een gezonde leefstijl vinden we zo belangrijk dat we daarvoor een 
vakleerkracht gymnastiek hebben benoemd. 
 
In de afgelopen jaren hebben we extra aandacht gegeven aan techniekonderwijs en Engels. We hebben een goed ingericht technieklokaal. Nu 
is het zaak om structureel en planmatig dit aan onze kinderen aan te blijven bieden. De collega’s kunnen rekenen op ondersteuning door een 
coördinator wetenschap en techniek.  
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De Engelse taal komt in de groepen 1 t/m 8 aan bod. Beginnend van een eenvoudige kennismaking via b.v. het aanleren van een Engels liedje 
tot het gericht oefenen in de bovenbouw. 
Het aanbod in de creatieve vakken heeft een impuls gekregen door het benoemen van een coördinator creatieve vakken. Daarbij komen 
domeinen als tekenen, handvaardigheid, muziek, dansante- en culturele vorming aan bod.  
 
We constateren dat deze activiteiten en ons aanbod gegroeid is binnen onze school, zeker ook in relatie met onze directe leefomgeving. Maar 
ook voor deze gebieden telt dat we dit moeten borgen en verankeren in onze beleidscyclus. De afspraken moeten we vastleggen en 
aansluitend monitoren op het proces en de opbrengsten.  
 
We hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in sociaal emotionele ontwikkeling in relatie tot burgerschap en veilig schoolklimaat. We zijn in 
2009 gestart met het programma Kanjertraining en voeren dit actief uit in de groep. Sinds augustus 2016 zijn we volledig gecertificeerd als 
“kanjerschool” en door middel van periodieke toetsing via Kanvas zien we dat kinderen, ouders en personeel zich veelal veilig voelen op de 
Paulusschool. 
We streven ernaar dat onze leerkrachten pedagogisch sterk zijn en een goede relatie met de leerlingen en hun ouders hebben. We constateren 
dat de ruime meerderheid van onze leerkrachten daaraan voldoet. We streven naar 100%. 
 

4.3 Leerlingenzorg 

 
Ons vertrekpunt is dat kinderen zich op verschillende manieren (mogen) ontwikkelen. De resultaten die onze kinderen behalen zijn dan ook 
heel verschillend. Wij vinden het belangrijk om daar zo goed mogelijk op in te spelen. De voortgang in de ontwikkeling van kinderen en de 
leerresultaten dienen nauwkeurig in de gaten gehouden te worden.  
Dit gebeurt op de eerste plaats door de groepsleerkracht in de klas aan de hand van observatielijsten en toetsen. Om dit beeld aan te vullen, 
gebruiken we methode gebonden en onafhankelijke toetsen, o.a. toetsen van het CITO. Als blijkt dat kinderen extra hulp nodig hebben, moet 
dat zichtbaar zijn in het groepsplan en bespreken leerkrachten dit met de ouders. Datzelfde geldt voor kinderen die extra begaafd zijn. Het 
vertrekpunt is de stand van de ontwikkeling van deze betreffende kinderen.  
 
Naast het inzicht over de prestaties van de kinderen individueel, geven de toetsen ons als leerkrachten inzicht hoe we er met ons onderwijs 
voor staan in een bepaalde jaargroep. We hebben al eerder aangegeven dat het kijken naar de groep, de groepsopbrengsten in relatie tot het 
handelen van de leerkracht, meer aan bod moet komen op onze school. We hebben naar elkaar uitgesproken dat de focus ligt op de 
mogelijkheden van kinderen en de interventies op kindniveau.  
 
De kwaliteit willen we monitoren op: 

- leerlingenniveau, door middel van gegevens uit het leerlingvolgsysteem. 

- groepsniveau, door analyse van de (methodegebonden) toetsen  
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- schoolniveau, door analyse van de CITO eindtoets. 
 
Uit gesprekken en evaluaties komt naar voren dat we meer zicht willen hebben op de tussen- en einddoelen om daar effectiever mee te kunnen 
werken met de groepsplannen, het vaststellen voor leeropbrengsten op het kerncurriculum taal/lezen/rekenen. We leggen de focus op de groep 
en de leerprestaties van de groep.  
 
Onze zorgcyclus volgt de cyclus van handelingsgericht werken, de 1-zorgroute, waarbij het vertrekpunt het groepsoverzicht en de 
groepsplannen zijn. De IB’er bespreekt met de leerkrachten in de consultatie/groepsbespreking de voortgang van de kinderen in de groep en 
ondersteunt de leerkrachten bij het opstellen van de groepsplannen.  
Naar de toekomst willen we meer aandacht besteden aan de leerkrachtvaardigheden en het handelen van de leerkracht in relatie tot de 
leeropbrengsten.  
We gaan meer investeren in klassenbezoeken om meer zicht te krijgen op het handelen en de vaardigheden van onze leerkrachten. De 
leerkrachten werken hard en met inzet maar hebben recht op betere ondersteuning in het doen van het juiste. Dit geldt in zijn algemeenheid en 
ook voor specifieke onderwijszorgbehoefte van bijvoorbeeld zorgleerlingen. Dit baseren we nu vaak op beelden en gevoelens en onvoldoende 
op concrete observaties.  
Om de leerkrachten daarbij te ondersteunen moeten ze vanaf nu regelmatig (minimaal vier keer per schooljaar) bezocht worden tijdens de les 
door een MT lid. Deze kijkt samen met de leerkracht aan de hand van een kijkwijzer waar er in de klassen mogelijkheden en kansen liggen voor 
verbetering. Dit wordt besproken in een nabespreking. Daarnaast worden verzoeken vanuit de leerkracht om in de klas te komen kijken 
gehonoreerd. 

4.4  De mening van de onderwijsinspectie. 

 
Op 22 januari 2020 is het meest recente inspectierapport aangaande onze school vastgesteld. Dit is voor ons de eerste negatieve beoordeling. 
Hoewel we niet alle conclusies delen en ook verschillende factoren buiten onze invloedssfeer mede een rol spelen, willen we onze tijd en 
energie geven aan het op korte termijn realiseren van realistisch haalbare verbeteringen op de terreinen waar we wel invloed op hebben. We 
voelen duidelijk deze verantwoordelijkheid. 
De te nemen stappen dienen merkbaar te zijn voor de leerlingen en zichtbaar voor ouders. 
 
Gelet op onze lage verwijzingspercentages naar het Speciaal (Basis) Onderwijs (SBO en SO) blijken we in het algemeen succesvol te zijn in 
het opvangen van leerlingen die dreigen uit te vallen. Dat hoort ook zo te zijn bij een dorpsschool vinden wij. Eén van de uitgangspunten ook 
van passend onderwijs.  
Het is onze ambitie om met behoud van de brede range van opvang toch boven het landelijk gemiddelde te willen scoren. We beschikken over 
een team dat de mogelijkheden in zich heeft om dat te realiseren. Belangrijk in het ondersteunen van deze ambitie: 
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 Ruime nascholingsmogelijkheden realiseren. 

 Leren van andere scholen, schoolsystemen en landen om hoge resultaten te halen. 

 Kwaliteitszorg verbeteren, goed vastleggen en borgen. 
 

4.5  Resultaten CITO eindtoets – route 8 

 

 

jaartal Gemiddelde standaardscore landelijk Gemiddelde standaardscore Paulusschool 

2015 534.8 535.4 

2016 535.2 534.5 

2017 535.1 533.4 

2018 534.9 532.1 

2019 203 (Route8) minimumscore 189.7 (Route8) 

 

Analyse resultaten en werkwijze verbeteren resultaten uitwerken met hulp PO raad in de eerste helft van 2020. 

 

5 onze school: kwaliteit en kwaliteitzorg 
 
Ons onderwijsaanbod richt zich op een optimale ontwikkeling, leerprestaties en welbevinden, uitgaande van de eigen unieke mogelijkheden en 
kansen, van iedere leerling.  
Hiervoor hebben we leerkrachten nodig die voldoende geëquipeerd zijn om aan ons onderwijsaanbod invulling te geven en de unieke 
mogelijkheden en kansen van onze kinderen te zien. En we hebben een organisatie nodig die hierin ondersteunt, faciliteert. Die de kwaliteit 
(mede) bepaalt, bewaakt, borgt en waar mogelijk verbetert.  

 

5.1 Doelen van onze kwaliteitszorg  

 
We leveren als school op ieder te onderscheiden niveau een mate van kwaliteit die tot tevredenheid van medewerkers, leerlingen, ouders, 
overheid en schoolbestuur leidt. 
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Het onderwijs op de Paulusschool dient zo georganiseerd te zijn dat het in eerste instantie mogelijk is voor de leerkrachten om een grote mate 
van vakbekwaamheid te etaleren en verder uit te bouwen. Deskundigheid en bekwaam handelen verdient waardering.  
 
Hoe dit eruit ziet, wanneer is de kwaliteit “goed” en wat we hierin als school verwachten van het pedagogisch en didactisch handelen van de 
leerkrachten gaan we duidelijk beschrijven.  
Beleid dat goed te vertalen is naar wat er te zien is in de groep, bij de leerlingen en dus ook in het handelen van de leerkracht.  
Beleid dat ook borgt dat kwaliteitszorg structureel en systematisch ingezet blijft. 
Permanente schoolontwikkeling. 
 

5.2 Kwaliteitsbewust handelen   

 
De Paulusschool stelt haar medewerkers in staat een grote mate van deskundigheid, vakbekwaamheid en professioneel handelen op te 
bouwen, in stand te houden en te etaleren.  Kwaliteit van ons onderwijs start bij de kwaliteit van onze leerkrachten.  
 
We moeten nog beter werken aan het systematisch borgen van onderwijskwaliteit. De gemaakte afspraken met individuele leerkrachten, en ook 
het schoolmanagementteam,  liggen teveel in de persoonlijke sfeer, we gaan ze vastleggen, en maken duidelijke afspraken over het monitoren 
van de opbrengsten. We gaan hier vanuit het MT ook het element tussentijdse opbrengsten beter inbrengen bij de gesprekken met 
leerkrachten. Niet om te veroordelen, maar als basis voor het bereiken van optimale opbrengsten. 
In deze periode gaan we de opbrengsten evalueren en vastleggen hoe en onder welke condities scholing en professionalisering op zowel 
individueel als op schoolniveau geregeld is. Aansluitend gaan we via POP’s en de gesprekkencyclus de individuele afspraken bepalen. Deze 
afspraken worden opgenomen in het schooljaarplan, waarin ook expliciet de monitoring is vastgelegd.  
 

5.3 Inrichting van onze kwaliteitszorg   

 
We evalueren onze opbrengsten en handelen en gaan  hier inhoudelijk op reflecteren, en verdiepen en met elkaar de professionele dialoog 
voeren. We gaan dit in de school faciliteren waarbij we aansluiten bij de POP (individueel) en de reguliere bouwvergaderingen (team). We gaan 
hierbij actief onze omgeving en onze leerlingen betrekken.  
 

 Iedere leerling wordt van de instroom tot de uitstroom d.m.v. een leerlingvolgsysteem goed gevolgd. 

 Er is een methodeonafhankelijke toetslijn vastgelegd die het mogelijk maakt om objectief de behaalde leerresultaten op individueel-, 
klassikaal-, jaarlaag- en schoolniveau te bepalen en te vergelijken met landelijke resultaten. Deze ook systematisch bespreken. 

 De gemiddelde schoolprestaties, gemeten via een erkende eindtoets, worden jaarlijks in MT en RvT besproken. Via de website van de 
school worden ze voor alle ouders gepubliceerd. Deze dienen zich minimaal op het gemiddelde niveau van de referentiegroep te bevinden. 
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 In iedere groep werkt de leerkracht voor alle leerlingen met groepsplannen op de kernvakken. Alle drie de nivo’s dienen goed tot hun recht 
te komen. Verrijking blijft daarbij om extra aandacht te vragen. 

6. Onze school: personeel en personeelsbeleid  
 
Ons onderwijsaanbod richt zich op een optimale ontwikkeling, leerprestaties en welbevinden, uitgaande van de eigen unieke mogelijkheden en 
kansen, van iedere leerling. We willen hier op elk niveau in onze school invulling aan geven, dus ook voor ons personeel.  
In deze schoolplanperiode willen we aansluiten bij dat wat goed gaat en kijken hoe we dit kunnen verbreden, verdiepen om ook het maximale 
uit ons team te halen. Tevens moeten we werken aan onze ontwikkelpunten en hierin groeien.  

6.1 Organisatie en inzet 

 
De Paulusschool wil een goede werkgever zijn, met tevreden, gemotiveerde en competente werknemers die onder goede 
arbeidsomstandigheden werken. Veiligheid, welbevinden, professioneel handelen en een goede communicatie zijn hierbij onontbeerlijk. De 
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de organisatie en bij de individuele medewerkers. 
 
 
 
Ten aanzien van veiligheid onderscheiden we 4 aspecten:  
 
1. Beleidsaspecten: visie, doelen en middelen en afspraken die de Paulusschool hanteert betreffende de veiligheid. Er zijn 

vertrouwenspersonen aangesteld. Vanuit het team een man en een vrouw. En vanuit de RvT een vertrouwenspersoon. 
 

2. Sociale aspecten: omgang en gedrag van leerlingen en medewerkers. Deze worden d.m.v. de Kanjertraining gerealiseerd. Er zijn afspraken 
vastgelegd in het kader van de privacywetgeving over de informatieverstrekking tussen personeel, leerlingen en ouders. 

  
3. Grensoverschrijdende aspecten: (ernstige) incidenten kunnen ook bij ons op school gebeuren. Dit vraag om de volgende acties: 

         Er is een protocol voor schorsing en verwijdering van kinderen   
registreren van school en ziekteverzuim 
registreren van (arbeids)ongevallen 
Voor calamiteiten wordt vastgelegd hoe om te gaan met: 

 aanpak van geweld, discriminatie en racisme  
 opvang personeel bij ernstige incidenten 
 opvang van leerlingen bij ernstige incidenten 
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 melden van kindermishandeling en het hanteren van een handelingsprotocol kindermishandeling 
 aanpak ongewenst bezoek in en rond de school 

 
4. Ruimtelijke aspecten: de veiligheid in en om de school 

 De RI&E ( risico inventarisatie en evaluatie) wordt uitgevoerd en een plan van aanpak opgesteld.  
 Er wordt een BHV (bedrijfshulpverlening)plan opgesteld 
 De jaarlijkse inspectie op Brandveiligheid wordt uitgevoerd 
 

6.2 Ontwikkeling van ons personeel 

 
Vertrekpunt bij de competentie ontwikkeling van onze medewerkers zijn de eerdere waarnemingen zoals we die bij Onderwijs hebben gemaakt 
en onze 7 kerncompetenties: 

 Vakinhoudelijke en didactische kennis 

 Wederkerend onderwijzen en responsiviteit 

 Gespreksvaardigheid 

 Plannen en organiseren 

 Flexibiliteit en oordeelsvorming 

 Creativiteit 

 Samenwerken 
 
We gaan competentiemanagement verder ontwikkelen via de systematiek van persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP). Er wordt door het MT 
een kijkwijzer opgesteld voor klassenbezoeken. Deze gebruiken om in te zetten bij de gesprekkencyclus, waardoor we komen tot een 
systematisch systeem van beoordelen en waarderen van leerkrachten.  
 
Tevens stimuleren we de verdere ontwikkeling van de professionele beroepshouding. We zorgen ervoor dat ons nascholingsbudget hierop 
aansluit zodat we kunnen investeren in de groei van onze medewerkers. 
 
Onze werving en selectie van nieuwe medewerkers blijft gericht op een evenwichtige samenstelling van het personeel waarbij de opbouw van 
de bevolking van Giesbeek als voorbeeld dient. Opmerking hierbij is dat we in periode van krimp zitten en er momenteel weinig ruimte is voor 
nieuwe collega’s. Sinds een aantal jaren zijn we lid van het Personeelscluster Oost Nederland (PON). De afspraken daar dienen gerespecteerd 
te worden. 
 
Startende werknemers en stagiaires worden bij ons op school goed begeleid, Ze krijgen bij aanvang een vaste begeleider toegewezen.  
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7. Onze school: communicatie en bestuur & management 
 
Ons onderwijsaanbod richt zich op een optimale ontwikkeling, leerprestaties en welbevinden, uitgaande van de eigen unieke mogelijkheden en 
kansen, van iedere leerling. Hiervoor hebben we een organisatie nodig die hierin ondersteunt en faciliteert.  

7.1 Communicatie  

 
We willen onze communicatiestructuren versterken zodat er effectieve interne en externe communicatie is met eenieder die met de 
Paulusschool in verbinding staat. Dit zorgt ervoor dat het beleid, de uitvoering en de toetsing hiervan voor iedereen helder is. 
Als school maken we o.a.. gebruik van het verspreiden van een tweewekelijkse verspreiding van een nnieuwsbrief, gebruik van de app 
“Schoudercom”, dagelijkse voorschoolse korte inloop in alle groepen en een website.  

7.2 Bestuur en management  

 
Sinds de zomer van 2015 is de splitsing van toezicht en bestuur definitief geworden met het passeren van de akte daartoe bij de notaris. Het 
bestuur is sinds dat moment in handen van een éénhoofdig college van bestuur. De directeur – bestuurder. Toezicht achteraf is belegd bij een 
Raad van Toezicht bestaande uit drie personen. De wijze van terugkoppeling en verantwoording via o.a. kwartaalverslagen is beschreven.  
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8. Onze school: Huisvesting en financiën  
 
Ons onderwijsaanbod richt zich op een optimale ontwikkeling, leerprestaties en welbevinden, uitgaande van de eigen unieke mogelijkheden en 
kansen, van ieder kind. Hiervoor hebben we financiële middelen en huisvesting nodig waardoor we invulling kunnen geven aan ons beleid.  

8.1 Beheer en onderhoud van onze huisvesting  

 
Onze school is gehuisvest in het Kulturhus en heeft een kindvriendelijke, positieve uitstraling. Ook is het gebouw veilig, goed onderhouden, en 
is het toegankelijk en dienstbaar aan alle gebruikers. In de vorige schoolplanperiode is geprobeerd samen met de gemeente Zevenaar een 
meerjaren onderhoudsplan op te stellen zodat we hieraan kunnen blijven voldoen. Helaas ontbrak het aan commitment bij de gemeente. Reden 
waarom we zelf een MOP hebben opgesteld lopende tot 2030. Voor de komende planperiode blijven we proberen de medewerking van de 
gemeente Zevenaar te krijgen omdat we het eigenaarschap in het gebouw delen. 
Voor onze school geldt dat we in het algemeen tevreden zijn over de opbouw, de inrichting en de indeling van de onderwijsruimtes. Dit biedt 
ons voldoende mogelijkheid om met onze medewerkers en leerlingen invulling te geven aan ons onderwijsconcept.  

 

8.2 Onze financiële mogelijkheden  

 
Onze school is een éénpitter met een gezonde, financiële basis waarbij de visie is “geld volgt beleid”. De afgelopen schoolplanperiode is met 
succes toegewerkt naar een transparante  meerjarenbegroting en verantwoording. Ten behoeve van enkele jaargroepen met een grote 
gemiddelde hulpvraag is bewust extra geld in een aantal zaken geïnvesteerd. Het hebben van reserves gaf die mogelijkheid. Onder de streep 
schreven we rode cijfers. Als dat voor de leerlingen nodig is kan dat ook de komende jaren tot het beleid horen. Uiteraard in overleg met de 
diverse geledingen en indien het verantwoord is vanuit de reserves. 
 

 
8.2 Concrete uitwerking van de plannen voor de periode januari – juli 2020 
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Kenmerk/ 

Standaard  

DOELSTELLINGEN: wat 

is nodig? 

Te ondernemen acties: 

wat gaan we doen? 

CHECK: wat is 

zichtbaar? 

Aandacht voor: 

SMART (prestatie 

indicatoren), wanneer gereed? 

Status /stand van 

zaken: liggen we op 

schema? 

OP1 

 

School biedt 

breed aanbod 

aan 

Doelen worden 

opgenomen in 

het schooljaar-

plan 

 

Basisaanbod beschrijven 

voor taal, technisch- en 

begrijpend lezen, rekenen, 

spelling op basis kerndoelen 

en referentieniveaus 1F, 2F 

en 1S 

Plusstroom aanbod staat 

beschreven 

 

werk wordt verdeeld in 

team.  

 

Eerste concept gereed 

voor meivakantie 

 

Bespreken met team en 

mr 

 

Definitieve versie gereed 

in juni 

 

Teamvergadering 05-03-

2020 verdeling bespreken 

onder leiding Karin. 

Resultaat besproken in 

team vergaderingen. 

 

Voor de zomervakantie is 

aanbod beschreven en in 

jaarplan 2020-2021 opgenomen. 

Eind april 1e concept 

klaar. 

 

Definitief 2 juli 2020 

klaar 

 

 Leerlab aanpak beschrijven 

op basis leer-kerndoelen 

basiskwaliteit incl 

afstemming. 

Burgerschap en eigen 

ambities (meervoudige 

intelligentie) meenemen. 

 

MT beschrijft. 

 

 

 

 9 april 2020 staat leerlab 

beschreven. 

 

 

OP2 Zicht op 
ontwikkeling  

Tekortkoming 

De school 

analyseert in 

onvoldoende 

mate de 

gegevens over 

de 

School heeft overzicht 

kenmerken 

leerlingpopulatie  

 

 

 

 

 

 

We onderzoeken wat de  

kenmerken zijn van de 

leerlingen-populatie. Om 

te beginnen in de 

instroom en 

kleutergroepen. 

Hiermee krijgen we ook 

informatie over een 

veranderende populatie 

Van nieuwe leerlingen 

heeft de school een 

beschrijving van de 

vermoedelijke 

onderwijsbehoeften o.a. op 

basis gesprekken met 

ouders. 

De kenmerken van de 

leerlingenpopulatie 

Instromende 4 jarigen hebben 

een overdracht vanuit de psz (na 

toestemming) en oudergesprek. 

De intakeprocedure is 

beschreven. 

 

 

 

 

Is realiteit. 

Afgerond. 

 

Is realiteit. 

Afgerond. 
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ontwikkelingen 

van de 

leerlingen. 

Daardoor is in 

de planning van 

het onderwijs 

onvoldoende 

afstemming op 

de verschillen 

tussen de 

leerlingen en 

kunnen de 

leerlingen geen 

ononderbroken 

ontwikkeling 

doorlopen (art. 

8, eerste lid, 

WPO) 

 

 

 

 

 

 

Analyses van de resultaten 

 

 

en kunnen we de 

onderwijsbehoeften goed 

in kaart brengen. Verder 

waarmee we de juiste 

doelen kunnen stellen. 

 
De analyses worden 

gemaakt inclusief acties 

en interventies. 

 

worden per groep 

besproken. 

De uitstroom naar het VO 

is in beeld. 

 

 

De Vliegende Brigade 

(PO-Raad) verzorgt 

trainingen voor het team 

op het gebied van het  

analyseren. 

 

 

Eind maart 2020 overzicht 

gereed uitstroom afgelopen 4 

schooljaren. 

 

Cito’s januari zijn geanalyseerd 

en acties/ interventies staan 

beschreven.  

Leerkracht 

handelen is daarbij speerpunt 

geweest. 

 

 

Borgen door het in de vaste 

jaarplanning mee te nemen. 

Moet daar zichtbaar zijn. 

 

 

 

Jaarlijks in augustus 

actualiseren.  

 

 

Maart - juni 2020  

 

 

 

 

 

 

 

continuproces 

 

Kenmerk/ 

Standaard  

DOELSTELLINGEN: wat 

is nodig? 

Te ondernemen acties: 

wat gaan we doen? 

CHECK: wat is 

zichtbaar? 

Aandacht voor: 

SMART (prestatie 

indicatoren), wanneer gereed? 

Status /stand van 

zaken: liggen we op 

schema? 

 De school krijgt goed  zicht 

op de onderwijsbehoeften 

van de leerlingen.  

 

Leerlingen worden n.a.v de 

analyses van de laatst cito’s 

in de groepsoverzichten in 

beeld gebracht.  

De vaardigheidsscore wordt 

per leerling bepaald op basis 

van wat we weten van de 

Voor groepen 7 en 8 

wordt aan hiatenplannen 

gewerkt  

 

 

 

 

Gedifferentieerde 

eindtermen vaststellen 

ten aanzien van de 

uitstroom van groep 2 

Leerlingen in de groepen 7 

en 8 werken aan 

hiaatplannen.  

 

 

 

 

Alle leerkrachten hebben 

groepsoverzichten en -

plannen zoals gemonitord 

door de directie en IB. 

Leerlingen oefenen 

basisvaardigheden op basis nog 

aanwezige hiaten. 

Samen met Caroline van Dijk 

van de PO raad intensiveren. 

Zo snel als mogelijk  

 

Alle leerlingen hebben op basis 

van de vorige toetsen een 

beoogde vaardigheids- 

score gekregen. 

Sinds december 

2019 gestart in 7-8.  

 

Vanaf april 

introductie 

intensieve 

hiaattraining. 

Juni 2020 eerste 

traject afgerond. 

Daarna continu in 

jaarplanning. 
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leerlingen, welke resultaten 

en uitstroom we  verwachten 

van de leerlingen. Op basis 

van de beoogde 

vaardigheidsscores wordt het 

onderwijsaanbod bepaalt 

voor de komende periode. 

 

(standaard en minimaal) 

en groep 8 (1F, 2F en 

1S).  

 

Groepsplannen opstellen 

en periodeplannen 
maken. 
 

OPP’s worden opgesteld 

met daarin de doelen. Deze 

worden elke periode 

geëvalueerd en bijgesteld 

IB-er ondersteunt bij de 

opstelling van de plannen 

van aanpak.  

 

Er ligt een diepte-analyse van de 

afgelopen eindtoetsen waardoor 

de school weet aan welke 

categorieën de school meer 

aandacht moet besteden. 

 

 

Kenmerk/ 

Standaard  

DOELSTELLINGEN: wat 

is nodig? 

Te ondernemen acties: 

wat gaan we doen? 

CHECK: wat is 

zichtbaar? 

Aandacht voor: 

SMART (prestatie 

indicatoren), wanneer gereed? 

Status /stand van 

zaken: liggen we op 

schema? 
  Doorgaande leerlijnen Lijnen opzetten (te 

beginnen vanaf groep 2 

en 3!) van de 

rekenwiskundige en taal- 

kundige ontwikkeling. 

Rekening houden 

methodelijnen. 

De wijze van doorlopen 

ontwikkelings- leerlijnen 

is helder. Rekening 

houden wijze van 

doorlopen bij overgang 

naar volgende groep. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP3 

Didactisch 

handelen 

Tekortkoming  

De leraren 

stemmen het 

onderwijs 

onvoldoende af 

op de 

voortgang in de 

ontwikkeling 

Leerkrachten plannen hun 

handelen op basis van de 

informatie die ze over de 

leerlingen hebben. 

Er is specifieke aandacht 

voor leerlingen die andere 

onderwijsbehoeften hebben. 

 

Directie maakt een 

teamoverzicht om de sterktes 

en ontwikkelingsbehoeften 

De leerkracht analyseert 

het dagelijkse werk, de 

methodetoetsen en de 

toetsen van het 

leerlingvolgsysteem. De 

resultaten en de daarop 

gebaseerde interventies 

en acties zijn terug te 

vinden op de dag- of 

weekplanning.  

 

De effectiviteit van de 

instructie wordt verbeterd 

door gebruik van het 

expliciet directe 

instructiemodel (EDI) - De 

opbrengsten worden 

verhoogd 

 

IB en directie gaan op 

systematische wijze 

observeren in de groepen 

1 mei  2020 65% van de 

leerkrachten is bekwaam in het 

uitvoeren van het EDI-model 

(afstemming op instructie en 

verwerking) 

 

Teamoverzicht is beschikbaar  

van sterktes en 

ontwikkelingsbehoeften. 

 

Mei 2020 kijkwijzer is gereed. 

19 maart in 

teamvergadering 

introductie EDI-

model. 

 

April 2020 specialist 

PO-raad (Anna 

Schipper) samen met 

MT lid in alle 

groepen observatie 

en bespreking. 
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van de 

leerlingen (art. 

8, eerste en 

vierde lid, 

WPO).  

van de leerkrachten in beeld 

te brengen. 

 

Een kijkwijzer is nodig voor 

gerichte lesobservaties. 

 

 

Intensere aandacht van de 

leerlingen bij de verwerking  

De leerkracht voert 

krachtige interventies uit 

 

Kijkwijzer wordt met het 

team opgesteld op basis 

van het EDI-model. 

 

Meer inzet van 

coöperatieve 

werkvormen. 

 

op de afstemming tijdens 

de instructie. Ook krijgen 

de leerkrachten die dat 

nodig hebben extra 

ondersteuning en of 

scholing.  

 

Externe ogen (Vliegende 

Brigade PO-Raad) 

monitoren d.m.v. 

lesobservaties 

in april en sept/oktober).  

 

In de groepsmappen is 

zichtbaar op basis van de 

resultaten uit de 

januari/februari cito’s hoe 

de instructie wordt 

vormgegeven. 

 

Mappen zijn op orde, IB 

ondersteunt en directie 

monitort door regelmatige 

flitsbezoeken. 

 

mrt 2020  

Teamvergadering met 

gezamenlijke 

lesvoorbereiding met 

aandachtspunten EDI. 

 

Mei 2020 

 

1 sept 2020  

80% van de leerkrachten stemt 

af op verschillen; handelt 

volgens de elementen van het 

EDI-model. 

 

1 dec. 2020  

 Alle leerkrachten bieden 

duidelijk aanbod op basis van de 

diverse onderwijsbehoeften. 

 

Regelmatige en continue inzet 

coöperatieve werkvormen in de 

groepen. 

 

Vanaf Mei 2020 

gebruik kijkwijzer. 

 

Mei 2020 MT lid in 

alle groepen bezoek 

en nabespreking ter 

ondersteuning EDI-

model. 

 

juni 2020 MT lid in 

alle groepen bezoek 

en nabespreking ter 

ondersteuning EDI-

model. 

 

Vanaf schooljaar  

2020 – 2021 ieder 

kwartaal MT lid in 

alle groepen bezoek 

en nabespreking ter 

borging EDI-model. 
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Directie en IB-er voeren 

klassen 

consultaties uit op basis 

vorderingen leerkrachten 

  

In de iedere groep zijn 

meerdere coöperatieve 

werkvormen zichtbaar 

 

Kenmerk/ 

Standaard  

DOELSTELLINGEN: wat 

is nodig? 

Te ondernemen acties: 

wat gaan we doen? 

CHECK: wat is 

zichtbaar? 

Aandacht voor: 

SMART (prestatie 

indicatoren), wanneer gereed? 

Status /stand van 

zaken: liggen we op 

schema? 

OR1 Onderwijs 
resultaten  
Tekortkoming.  

De eind op- 

brengsten 

liggen 3 jaar op 

rij onder de 

wettelijke norm 

(art. 10a WPO). 

 

Bij alle leerlingen het 

maximale uit hun 

persoonlijke mogelijkheden 

halen. Zich vertalende in 

scores op of boven het 

referentieniveau 

Hiatenplannen worden 

gemaakt op basis van de 

analyses van de M en E 

toetsen.  

Vliegende Brigade 

ondersteunt hierbij. 

 

Er vindt een 

resultaatanalyse en een 

procesanalyse plaats op 

leerling-, groepsniveau. 

Op basis daarvan worden 

verbeteracties vastgelegd 

en ondersteunings-

behoeften opgenomen en 

uitgevoerd 

 

E toetsen laten 

vooruitgang zien op de 

kernvakken in alle  

groepen. 

 

 

 

Wijze van resultaat en 

procesanalyse staat 

beschreven. 

Het bestuur zorgt ervoor dat de 

leerresultaten aan het einde van 

de basisschool voldoende zijn. 

 

 

 

 

Resultaat en procesanalyse is 

opgenomen in het jaarplan. 

Huidige intense 

focus hierop 

vasthouden rest van 

het schooljaar. 

 

 

 

Borgen door 

vastleggen in 

jaarplan. 

 

SK1 

De school zorgt 

voor de sociale, 

Leerkrachten registreren 

incidenten in Esis 

 

Pestprotocol en 

coördinator zijn bekend 

bij ouders en leerlingen 

Het veiligheidsbeleid staat 

beschreven in het 

schoolplan. 

 Dit is goed op orde. 

Huidige sociaal en 

fysiek veilig niveau 
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fysieke en 

psychische 

veiligheid van 

de leerlingen in 

en om de school 

gedurende de 

schooldag 

Middels de 

veiligheidsmonitor – Kanvas 

monitoren we of we ons doel 

bereiken t.a.v. de 

veiligheidsbeleving. 

 

 

 

handhaven. 

Kenmerk/ 

Standaard  

DOELSTELLINGEN: wat 

is nodig? 

Te ondernemen acties: 

wat gaan we doen? 

CHECK: wat is 

zichtbaar? 

Aandacht voor: 

SMART (prestatie 

indicatoren), wanneer gereed? 

Status /stand van 

zaken: liggen we op 

schema? 

KA1 
Kwaliteitszorg  
Tekortkoming  

In de school is 

geen werkend 

stelsel voor het 

plannen, 

uitvoeren, 

bewaken en 

evalueren van 

de onderwijs 

kwaliteit (art. 

10, WPO en 

art. 12, vierde 

lid , onder a en 

b, WPO).  

De beoogde kwaliteitszorg-

systematiek is in werking 

getreden, opbrengsten 

worden gemonitord en leiden 

tot interventies. 

 

Bij de zorg voor kwaliteit 

zijn bestuur, directie, team, 

andere belanghebbenden 

betrokken 

 

Leerkrachten hebben beter 

zicht op wat kwalitatief goed  

onderwijs is. 

 

Er is een document 

waarin is vastgelegd op 

welke wijze de school 

vormgeeft aan 

kwaliteitszorg waarin in 

elk geval de cyclus staat 

beschreven. 

 

Schoolontwikkeling is 

verbonden met de visie 

zoals geformuleerd in het 

schoolplan 

 

 

 

 

Klassen-consultaties en 

feedback-gesprekken 

vinden elk kwartaal plaats 

 

 

Rapportage klassen-

consultaties 

 

Rapportage (tussen) 

opbrengsten 

 

Kwaliteitszorg actualiseren en 

weer op goed niveau brengen. 

Gereed indien goed opgezet en 

beschreven.  

Uitvoering zichtbaar borgen in 

jaarplan. 

Samen met 

deskundigen PO-

raad opnieuw 

inrichten periode 

januari – juni 2020. 

KA2 

 

 Actualiseren dossiers Het bestuur beschikt over 

actuele 

bekwaamheidsdossiers 

voor het onderwijsgevende 

personeel. 

 

Gesprekken cyclus 

functioneringsgesprekken in 

jaarplan opgenomen. 

Schooljaar 2020-

2021 weer volledige 

cyclus uitvoeren. 
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Kenmerk/ 

Standaard  

DOELSTELLINGEN: wat 

is nodig? 

Te ondernemen acties: 

wat gaan we doen? 

CHECK: wat is 

zichtbaar? 

Aandacht voor: 

SMART (prestatie 

indicatoren), wanneer gereed? 

Status /stand van 

zaken: liggen we op 

schema? 

KA3 

Verantwoordin

g en dialoog  

Tekortkoming 

In de 

schoolgids 

ontbreekt de 

verantwoording 

over de 

behaalde 

resultaten van 

het onderwijs 

(art. 13, eerste 

lid, onder a).  

 

    Afgerond. 

 
 


