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Hoofdstuk 0: Voorwoord en Samenvatting 
 
 

0.1 Voorwoord  
Dit schoolplan is vastgesteld voor de periode 2019-2023. Het geeft op hoofdlijnen weer 

 Waarvoor onze school en ons onderwijs staat; 
 Waar we in de komende tijd met ons onderwijs en de schoolontwikkeling naar toe willen; 
 Hoe we dat willen bereiken en met welke middelen. 

 
We hebben het opnieuw samenstellen van ons nieuwe schoolplan benut om onze visie, missie en 
motto opnieuw te doordenken en op basis hiervan onze doelen voor de komende periode te formu-
leren.  
De verschillende onderdelen zijn uitvoerig in het team en met ouders besproken. Door het brede 
draagvlak kan ons schoolplan de komende jaren fungeren als een kompas voor de keuzes waarvoor 
we gesteld worden. Onze schoolontwikkeling en onze onderwijsverbetering staat hierin beschreven. 
Daarnaast is dit schoolplan ons verantwoordingsdocument richting de onderwijsinspectie. Het is vast-
gesteld door het schoolbestuur, met instemming van de medezeggenschapsraad. Bij de samenstel-
ling van dit schoolplan zijn beknoptheid en overzichtelijkheid steeds ons uitgangspunt geweest.  
 
0.2 Samenvatting op hoofdlijnen 
 
Terugblikkend op ons vorige schoolplan (planperiode 2015 – 2019) kunnen we constateren we dat 
we de afgelopen periode veel nieuw beleid hebben geïmplementeerd.  
 
In ons veranderingsproces stond het ‘eigenaarschap van leerlingen bij hun ontwikkeling’ centraal, 
‘Focus op pedagogisch klimaat’ en ‘gebruik maken van Groepsplan gedrag’, ‘leerkrachten betrekken 
bij de kwaliteitszorg d.m.v. kwaliteitskaarten en trendanalyses’. Hier wordt de IK-ZO voor gebruikt 
en de LOVS.  
Met Ouders als educatieve partners zijn afspraken gemaakt en vastgelegd in het informatieboekje. 
De afgelopen jaren hebben we als “Gezonde school” goede afspraken weten te borgen en hebben we 
een mooie groei hierin gemaakt.  
De school heeft zich verder ontwikkeld in het gebruik van Wetenschap en Techniek. Er is een door-
gaande lijn voor Techniek en een doorgaande leerlijn Programmeren in de maak. 
 
Bij het bepalen van onze missie hebben we in de eerste plaats gekeken naar de opdracht die ons 
schoolbestuur aan haar scholen stelt. De belangrijkste bestuurlijke opdrachten liggen op het gebied 
van inhoud geven aan de Christelijke identiteit, Passend Onderwijs, enz. Daarnaast hebben we ons 
zelf de opdracht gesteld om te werken aan de verdere professionalisering van ons team.  
 
Bij het bepalen van de visie hebben we ons in grote mate laten leiden door de onderwijsbehoeften 
van onze leerlingen. In onze visie hebben we aangegeven hoe we binnen ons onderwijs, handen en 
voeten geven aan het bewerkstelligen van onze missie. 
 
Op basis van een analyse, waarin we hebben gekeken naar onze huidige situatie in relatie met de 
gestelde doelen, hebben we bepaald dat de komende vier schooljaren de volgende zaken centraal 
staan:  

 Talentontwikkeling van onze leerlingen: zowel op cognitief als niet-cognitief gebied. 
 Verbeteren en verstevigen van onze kwaliteit: eigenaarschap van leren bij leerlingen. 
 Professionalisering van ons team. 
 Samenwerking binnen een IKC in ontwikkeling: afstemming pedagogische aanpak, zorgleer-

lingen.  
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 
 
1.1 Context en aanleiding 
Artikel 16 van de Wet Primair Onderwijs (WPO) geeft aan dat het bevoegd gezag tenminste één maal 
in de 4 jaar het schoolplan vaststelt en het na vaststelling aan de inspecteur toezendt. Het schoolplan 
is derhalve een wettelijk verplicht document en daarmee een bekostigingsvoorwaarde. Ons schoolplan 
voldoet aan de wettelijke eisen die aan het schoolplan worden gesteld. 
 
 

1.2 Doel en functie 
Het schoolplan 2019-2023 is het beleidsplan voor de komende planperiode. Het geeft antwoord op 2 
belangrijke vragen:  

 Waar staan we nu als school (positiebepaling)?  
 Waar willen we naar toe met onze school (schoolontwikkeling)?  
 Welke ambities hebben we voor de komende periode? 

Daarmee is duidelijk dat het schoolplan het beleidsdocument bij uitstek is voor de sturing van onze 
schoolontwikkeling op de middellange termijn.  
De functie van het schoolplan is meerledig:  

 Intern sturingsdocument (richting, houvast, kompas)  
 Verantwoordingsdocument (interne en externe verantwoording)  
 Ondernemingsplan (sturen op doelen, middelen en mensen voor de middellange termijn)  
 Kwaliteitsdocument (centraal document binnen de cyclus voor kwaliteitszorg)  

 
 

1.3 Bestuursbeleid 
Het schoolplan is geheel in lijn met het strategisch beleid van het bestuur. Waar dat nodig is geeft ons 
schoolplan op schoolspecifieke wijze uitvoering aan de strategische doelen op bestuursniveau. Tege-
lijkertijd worden in het schoolplan ook schoolspecifieke beleidsvoornemens opgenomen.  
 
 

1.4 Vaststelling en instemming 
Het schoolplan 2019-2023 is vastgesteld door het bevoegd gezag, conform de bepalingen in art. 16 van 
de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) met instemming van de medezeggenschapsraad, conform art. 
10 van de wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). 
De formulieren “Vaststelling Schoolplan” en “Instemming Schoolplan” zijn als bijlage toegevoegd. 

 
 

1.5 Integraliteit en samenhang 
Dit schoolplan geeft de kaders en het perspectief aan waarbinnen onze school werkt aan schoolont-
wikkeling en schoolverbetering. Het geeft daarbij ook zicht  op de samenhang tussen de verschillende 
beleidsvoornemens. 
Inzetten op rendementsverbetering van een specifiek vakgebied betekent interventies bij verschil-
lende kwaliteitsaspecten van het onderwijskundig beleid (primaire proces): leerstofaanbod, leertijd, 
opbrengsten, leerkrachtvaardigheden. Maar kan ook invloed hebben op aspecten van het personeels-
beleid (bijvoorbeeld scholing), het financiële beleid (inkoop expertise, aanschaf lesmateriaal) en het 
kwaliteitsbeleid (borging, systematisch evaluatie van processen en leerling-resultaten). In hoofdstuk 6 
geven we de samenhang in beleidsvoornemens expliciet weer. Het gaat ons daarbij met name om de 
samenhang tussen de 3 beleidsaspecten die de wetgever (artikel 12 WPO) beschreven wil zien in het 
schoolplan: Onderwijskundig beleid het Personeelsbeleid en het stelsel van Kwaliteitszorg. 
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1.6 Op hoofdlijnen 
Het schoolplan is ons ondernemingsplan waarin we aangeven, waar onze school voor staat (school-
profilering), waar onze school naar toe wil (collectieve ambitie) en hoe onze school dat wil bereiken. 
Het schoolplan als richtinggevend document leent zich slechts deels voor een vertaling in operationele 
doelen. Voor een gedetailleerde uitwerking van activiteiten en een minutieuze planning verwijzen wij 
naar onze schooljaarplannen. Daarin vindt de vertaalslag plaats van de beleidsvoornemens uit ons 
schoolplan. 
 
Leeswijzer  
Het schoolplan kent de volgende indeling: 
Deel 1. Missie / visie (hoofdstuk 2) 

a. Wat is de bestuurlijke missie en visie?  
b. Wat betekent dit voor onze missie en visie op schoolniveau?   
c. Wat willen we bereiken in de komende vier jaar, hoe maken we dit zichtbaar?  

Deel 2: Huidige situatie (hoofdstuk 3 en 4) 
a. Wat is de onderwijskundige context (o.a. leerling-populatie, omgeving en trends)?  
b. Hoe staan we er voor? Wat zijn onze resultaten, hoe waarderen anderen onze school? (School-

jaarverslag).  
c. Hoe ziet onze huidige inrichting van het onderwijs er uit (kwaliteitszorg, leerstofaanbod, on-

derwijsleerproces, ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, profes-
sionalisering, externe contacten, etc.) en wat is het bestuurlijk beleid t.a.v. deze onderdelen?   

Deel 3. Analyse en doelen 2019 – 2023 (hoofdstuk 5 en 6) 
a. Analyse: hoe verhoudt zich de huidige situatie zich tot de gewenste situatie? Waar moeten we 

de komende jaren aan werken om onze missie te verwezenlijken?   
b. Wat zijn onze doelen voor de komende 4 jaar, ondergebracht in een 4-jarenplanning met aan-

dacht voor de kwaliteitscyclus van plannen, uitvoeren en evalueren (PDCA).  
 
 
1.7 Verwijzing  
Onze school beschikt over diverse beleidsdocumenten. Daar waar sprake is van reeds geformuleerd 
beleid in bestaande documenten zullen we in het schoolplan volstaan met een verwijzing naar deze 
documenten. Deze documenten zijn een nadere uitwerking van dit schoolplan. Feitelijk derhalve bijla-
gen bij ons schoolplan. Desgewenst zijn deze documenten in te zien op school en opvraagbaar door 
bevoegde instanties als bestuur en inspectie. 
Voor een overzicht van deze documenten zie Hoofdstuk 7: Verwijzingen. 
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Hoofdstuk 2: Missie en visie 
 

 
2.1 Christelijke identiteit 
 
PCBO Leeuwarden e.o. is een stichting voor protestants christelijk basisonderwijs. Het bestaansrecht 
is gelegen in deze identiteit, welke de basis en een bindend element vormt voor het onderwijs op 
onze scholen. Onze normen en waarden baseren we op de “Tien Woorden” die dienen als richtingge-
vers. We laten ons vanuit de Joods-Christelijke traditie inspireren door de Bijbelverhalen, verhalen 
over God en mensen die we gebruiken als leer- en spiegelverhalen. Hierin worden we opgeroepen 
betrouwbaar nabij en liefdevol aanwezig te zijn. Zo willen we in een bezield verband samenleven in 
onze schoolorganisaties en de kinderen een brede vorming bieden en begeleiden en houvast geven 
om te kunnen functioneren in een snel veranderende samenleving. Met oprechte aandacht willen we 
voor elke leerling betekenisvol zijn. 
Onze woorden hierbij: Door zijn, zien en gezien worden ervaar je verbinding. Je wordt bij naam 
gekend! 
 

2.2 Missie en Visie van PCBO Leeuwarden e.o. 
   

2.2.1 Missie van PCBO Leeuwarden e.o. 
 
De missie van PCBO Leeuwarden e.o. richt zich op een combinatie van twee belangrijke eenheden: 
onze identiteit en de toekomst van onze leerlingen. Daarbij werken we vanuit onze innerlijke kracht 
(onze identiteit, onze visie en onze expertise) die we omzetten in externe kracht (onze kwaliteit). 
Beide krachten worden ingezet voor het beste onderwijs, het ontwikkelen van talent en het creëren 
van maximale mogelijkheden.  
Dat onze identiteit de kwaliteit van onze scholen versterkt, is zichtbaar in de vijf sterk onderling 
samenhangende dimensies: de levensbeschouwelijke, de pedagogische, de onderwijskundige, de 
maatschappelijke en de organisatorische.  
Onze missie luidt: Identiteit en kwaliteit versterken elkaar voor het toekomstperspectief van onze 
leerlingen! 
 

2.2.2 Visie van PCBO Leeuwarden e.o. 
 
Onze missie is uitgewerkt in een visie waarmee we aangeven hoe we vanuit onze identiteit verbinding 
zoeken met ontwikkelingen vanuit de samenleving en welk perspectief we daarmee willen realiseren. 

 
PCBO Leeuwarden e.o. is een integere aanbieder van primair onderwijs. Zij geeft hoogwaardig, in-
novatief en gedegen onderwijs vanuit een christelijke identiteit, waardengedreven en met aandacht 
voor de talenten van ieder kind. Het hebben van hoge verwachtingen en realiseren van kansenge-
lijkheid zijn daarbij een belangrijk startpunt. Nieuwe uitdagingen worden benut voor het beste on-
derwijs in een inspirerende en veilige omgeving. De organisatie is een betrouwbare partij voor zowel 
ouders, leerlingen, personeel, partners en andere stakeholders waarmee wordt samengewerkt.  
Dus: Optimaal onderwijs op maat, bereikbaar en toegankelijk, oog voor talent en oprecht aandacht 
voor iedereen! 
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2.2.3 De kernwaarden van PCBO Leeuwarden e.o. 
 
Onze visie en identiteit vertalen we in de volgende kernwaarden:  
 
1. Betrouwbaar  
Een belangrijke waarde voor ons handelen is betrouwbaarheid; dit vertaalt zich in integriteit en zorg 
en aandacht voor elkaar (solidariteit), maar ook in een kwaliteitsgarantie voor goed onderwijs. We 
zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. 
  
2. Kwaliteit  
We zijn continue op zoek naar het beste. Met oog voor de gemeenschap en haar eigenheid werken 
we daar goed samen met relevante partners. De onderwijscontext is optimaal en passend bij de visie 
op onderwijs.  
 
3. Professioneel  
Er wordt gericht gewerkt aan professionalisering van medewerkers en een professioneel klimaat. 
  
4. Verbinding  
Energie die bestaat tussen mensen als ze zich oprecht gezien, gehoord en gewaardeerd voelen, 
wanneer ze kunnen geven en ontvangen zonder oordeel.  
 
5. Gastvrij  
Positief, hartelijk en warm in het onthalen van kinderen, ouders, medewerkers, gasten, relaties en 
stakeholders; het zich kunnen verplaatsen in de ander; welkom voelen; gezien en serieus genomen 
worden.  
 
6. Verwondering  
De verwondering is het begin van de wijsheid. In de verwondering worden ‘de dingen’ betekenisvol. 
Wij bieden hiertoe ruimte en context en stellen trage vragen. 

 
2.2.4 Het motto van PCBO Leeuwarden e.o. 

 
Onze missie, visie en kernwaarden willen we kernachtig weergegeven in het volgende motto:  
 

Waar identiteit en kwaliteit elkaar versterken! 
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2.3 Missie en visie Willem Alexanderschool 
 

2.3.1 Christelijke identiteit 
De Willem Alexanderschool is een christelijke basisschool. Dat beperkt zich niet tot een vak op het 
lesrooster. Vanuit onze christelijke levensvisie willen wij er zijn voor de kinderen. Wij zien het als 
onze opdracht om duidelijk gestalte te geven aan een veilige en uitdagende werk- en leefomgeving, 
met respect voor elkaar en de natuur om ons heen. 
Wij dragen normen en waarden over vanuit een Bijbels perspectief. De wijze waarop we hiermee 
omgaan is gekoppeld aan het ontwikkelingsniveau van het kind. Op school bieden wij het Bijbels 
Onderwijs aan met het gebruik van Kinderbijbels in de onderbouw en de methode Kind Op Maandag 
in de bovenbouw. Via de nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van het thema en de verhalen 
die verteld worden. 
Natuurlijk zijn ouders/verzorgers en kinderen met een andere achtergrond ook welkom, mits zij onze 
uitgangspunten respecteren. Dat betekent dat de christelijke vieringen voor alle kinderen verplicht 
zijn. Vanuit onze pedagogische visie op de ontwikkeling van uw kind(eren), verwachten wij dat u, 
als verantwoordelijke persoon, hieraan meewerkt. 

 
2.3.2 Missie van de Willem Alexanderschool 

Op de Willem Alexanderschool willen de leerkrachten vanuit wederzijds respect en vertrouwen samen 
met de ouders verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling en het welbevinden van de leerling. 
Belangstelling hebben en een open communicatie zijn belangrijk voor een optimale begeleiding van 
de leerlingen. Gelijkwaardigheid is de basis waarop er op school wordt gewerkt. Dit is de basis waarop 
je effectief ordeproblemen kunt oplossen. Ouderbetrokkenheid is een speerpunt en leerkrachten zijn 
zich bewust dat ouders veel informatie over hun kind kunnen geven. Samen om het kind heen in 
opvoeden en onderwijs om educatief partnerschap een plek te geven. Ouders zijn immers de erva-
ringsdeskundigen. Het begeleiden van leerlingen met gedragsproblemen heeft meer succes wanneer 
ouders hierbij betrokken worden. Om tot een krachtige leeromgeving te komen is ingezet om een 
goed pedagogisch klimaat te creëren door middel van Kanjertraining.  

 
2.3.3 Visie van de Willem Alexanderschool 

De leerkrachten houden rekening met de specifieke onderwijsbehoeftes van de leerling. Door middel 
van handelingsgericht werken willen de leerkrachten het onderwijsaanbod afstemmen. Ze willen van-
uit het gewenste gedrag met de leerling doelen stellen en de leerling sociaal competent maken. Als 
een leerling wordt geleid door zelfevaluatie kan het vrijer functioneren en wordt het niet langer 
beperkt door externe standaards (Dinkmeijer 2004, Dreikurs, Cassel, Miedema 2004). Leerlingen 
komen regelmatig mee naar de tien minuten gesprekken. Hier wordt gesproken over de gestelde 
doelen. Vanaf groep 5 is er de afspraak dat in geval van een handelingsplan de leerling bij de ge-
sprekken aanwezig is. Vanaf groep 4 stellen de leerlingen hun eigen leerdoel op; waar wil ik beter in 
worden. Zowel op cognitief gebied als wel op sociaal en emotioneel gebied. 
 
Leerlingen moeten zich veilig en gekend voelen op onze school. Een fijne, schone omgeving met een 
duidelijke en overzichtelijke structuur. Waarbij het voor de leerling duidelijk is dat ook hij zorg draagt 
voor deze omgeving waar hij deel vanuit maakt. De leerling wordt betrokken bij de dagelijkse ge-
beurtenissen dichtbij en veraf. aangeboden. Het is de bedoeling om de leerlingen nog meer in de 
gelegenheid te stellen om deel te nemen aan het democratisch groepsproces door regelmatig groeps-
gesprekken te organiseren. We werken met een warme overdracht waar een volledige teamdag voor 
uit getrokken wordt. Tijdens deze teamdag wordt het belang van de gouden weken besproken ( dit 
zijn de eerste vier weken na de zomervakantie). Op welke manier professionele groepsprocessen 
worden begeleid en de groepsregels worden opgesteld (Bijleveld,2011). Het team onderkent het 
belang van de juiste informatie over de leerlingen doornemen en doorgeven aan elkaar. Hier is een 
format voor. Pameijer (2009) noemt dat een leerkracht moet werken met doorgaande lijnen en dat 
wat werkt bij een leerling doorgegeven dient te worden. Gemis aan informatie kan bij risicoleerlingen 
fout gaan (van Lieshout,2009). 
Voor de Willem Alexanderschool betekent dit: wij bieden kwalitatief goed onderwijs aan. Door onze 
persoonlijke aandacht dragen wij bij aan de ontplooiing van de mogelijkheden en talenten van ieder 
kind dat aan onze zorg toevertrouwd is. 

 
Motto: 

Talentontwikkeling in een krachtige leeromgeving  
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Hoofdstuk 3: Schoolprofiel 
 
 
3.1 Onderwijskundige context 

 

Bestuurlijke con-
text 
 
 

De Willem Alexanderschool is aangesloten bij de Vereniging voor Protestants 
Christelijk Basisonderwijs Leeuwarden en omstreken, kortweg PCBO Leeuwar-
den e.o.  
De vereniging heeft 15 basisscholen op 17 verschillende locaties in Leeuwar-
den, Stiens, Wirdum, Grou, Akkrum, Aldeboarn . 
Voor de uitwerking van de visie en missie van het bestuur verwijzen we naar 
het Strategisch beleidsplan van PCBO Leeuwarden e.o. voor de periode 2019-
2023 
 
 

Schoolomgeving 
/ samenwerking 

Kenmerken schoolomgeving/ouders 
Situering: 
De Willem Alexanderschool is een protestants christelijke basisschool in de 
wijk Aldlân, aan de zuidkant van Leeuwarden. De kinderen die de school be-
zoeken komen voor een groot gedeelte uit het oostelijke deel van de wijk, voor 
een klein gedeelte uit het westelijke deel (waar de openbare school “De Weide 
staat) en voor ongeveer 15% uit de wijk “De Wielepôlle” op enige afstand van 
de school. 
Schoolbeschrijving 
De school telde op de laatste teldatum (1 oktober 2019) 308 leerlingen.  
Het schoolgebouw heeft 15 lokalen, 1 speellokaal, een handenarbeidlokaal, 
een kookstudio, een techniekstudio, een directieruimte, een kleuterbinnen-
plein, een talentenplein, diverse spreekkamers en een ouderkamer.  
Voor het onderwijs zijn 14 lokalen beschikbaar met daarnaast ruime werk-
ruimtes op de gangen. Op het talentenplein is de bibliotheek, een dramaruimte 
en een techniekhoek.  
Een verbouwd speellokaal wordt verhuurd aan Sinne kinderopvang voor de 
speel/leergroep en de BSO. Direct naast de school is de kinderdagopvang 0 – 
4 jaar van Sinne kinderopvang. Met Sinne kinderopvang is een intentieverkla-
ring getekend om samen een IKC te vormen. 
De gymzaal ligt pal naast de school en wordt beheerd door BV Sport. De school 
maakt dagelijks gebruik van deze gymzaal met voor iedere groep (vanaf groep 
3) twee gymlessen per week. 
Eveneens staat pal naast de school staat het wijkcentrum “Froskenburch”. 
 

Kengetallen leer-
lingen 

Gegevens leerlingen 
 
Gegevens teldatum 
 
jaar aantal 
2016 303 
2017 306 
2018 308 
2019 310 

 
 

Sociale context 
en kenmerken 
leerlingenpopu-
latie 
 

De meeste leerlingen zijn afkomstig uit de directe omgeving van de school.  
15 % van de leerlingen komt uit de Wielepôlle, een aangrenzende wijk.  
Het opleidingsniveau van de ouders is gemiddeld. (Van hoog naar laag)  
Een klein percentage van onze leerlingen komt uit gezinnen met een complexe 
problematiek. Een groot aantal van de leerlingen komen uit gescheiden gezin-
nen.  
Een aantal van de leerlingen hebben een buitenlandse nationaliteit (6). 31 
leerlingen hebben één of meer ouders met een andere nationaliteit. Een aantal 
leerlingen hebben een andere thuistaal.   
Er zijn grote verschillen tussen leerlingen wat betreft capaciteiten, algemene 
ontwikkeling en zelfstandigheid.  
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Onderwijsbe-
hoeften van 
onze leerlingen 
 
 

Kijkend naar de leerlingenpopulatie hebben onze leerlingen behoefte aan: 
 Gestructureerde en een duidelijke pedagogische sfeer; 
 Rijk en uitdagend aanbod waar talenten worden benut; 
 Een aanbod dat tegemoet komen aan de verschillen tussen de leerlingen: 

voor doeners en denkers 
 Een gestructureerde aanpak voor gedragsproblematiek 
 Aandacht voor taal: m.n. woordenschat en lezen en spelling. 
 Aandacht voor de gezonde leefstijl 
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3.2 Context (landelijke) trends en ontwikkelingen  
De veranderingen in onze samenleving volgen elkaar snel op. Scholen moeten mee veranderen om 
kinderen voor te bereiden op de toekomstige samenleving. Welke kennis kinderen precies moeten 
bezitten wanneer ze van school afkomen is lastig vast te stellen. Scholen volgen de nieuwste ontwik-
kelingen en willen tevens duurzame onderwijskwaliteit bieden. In onderstaand overzicht zijn de trends 
en ontwikkelingen van de laatste jaren verzameld. Aansluitend hebben wij aangegeven welke school-
ontwikkelingen bij onze ambities passen en formuleren we hiervoor doelen voor de komende school-
planperiode (zie H. 5). 

 
 

 
Trends en ontwik-
kelingen 
 

 
Relevante Items 

 

Autonomie van de 
leerkracht 

 Uitgaan van vertrouwen in het professioneel handelen; 
 School moet leerkracht de ruimte geven; 
 Geen afrekencultuur; wel aandacht voor opbrengsten 
 Ontwikkelcultuur 

Toezicht- en waar-
deringskader 

 Verantwoording basiskwaliteit – kwaliteitsgebieden en standaarden 
uit het waarderingskader primair onderwijs 2017 
 

Leerkrachten te-
kort 

 Daar wordt zo goed als mogelijk op ingespeeld door aantrekkelijk 
werkgeverschap, anders organiseren, opwaardering en scholing bin-
nen het functiegebouw en zij-instromers. Dit in samenwerking met 
Pabo’s, ROC’s en andere opleidingsinstituten. 

 We willen graag de onderwijskwaliteit bewaken en dat kan niet om 
iedere stagiaire voor de groep te zetten. Wel zijn we in ons netwerk 
adequaat op zoek naar mensen die PABO gedaan hebben en wel weer 
terug in het onderwijs willen. 
  

Burgerschap en so-
ciale integratie 

 Ontwikkeling visie en missie op burgerschap en sociale integratie op 
schoolniveau. Tijdens de bijbellessen wordt hier aandacht aan ge-
schonken. 

 Doorlopende leerlijn ten behoeve van ontwikkeling sociale vaardig-
heden bij leerlingen. Door de Kanjertraining wordt er veel aandacht 
gegeven aan sociale integratie. In iedere groep wordt er op het ni-
veau van de kinderen aandacht aan geschonken. 

 De leerling raad geeft gelegenheid om mee te denken over de school. 
 In groep 7 doen de kinderen mee aan de Kinderraad. 

 
Gezonde Leefstijl  Wij zijn een “Gezonde School”. We willen de kinderen helpen om een 

gezonde leefstijl te ontwikkelen. Zie Profielplan IKC. 
 

Creativiteit / “21st 
century skills”/ 
soft skills 

 Informatie verzamelen en deze kunnen analyseren 
 Mondeling en schriftelijk goed kunnen uitdrukken 
 Samenwerken op verschillende niveaus 
 Snel schakelen én aanpassend vermogen 
 Kritisch denken 
 Creatief denken (nieuwsgierigheid, voorstellingsvermogen) 
 Probleemoplossend vermogen 
 Initiatief en ondernemerschap 

De digitale wereld 
in en buiten de 
school 

 Mediawijsheid 
 Digitale geletterdheid 
 Computational thinking, leren coderen met o.a. Scratch 
 Robotica, internet of things,  
 In groep 6 halen de kinderen het Diploma Veilig Internet.  
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Eigenaarschap  Gedeelde verantwoordelijkheid, betrokkenheid, motivatie en autono-
mie op alle niveaus (leerkrachten, leerlingen en ouders) 

 Door kind-gesprekken leerlingen erbij betrekken. 
 

Eigentijds onder-
wijs 

 Leerkracht centraal 
 Leren zichtbaar maken 
 Leerlingen bij hun eigen ontwikkeling betrekken 
 Doorgaande leerlijn Programmeren 
 Brede ontwikkeling van kunst, cultuur, expressie en erfgoed. 

 
Integrale  
kindcentra en /of 
brede school 

 Samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met 
opgroeiende kinderen; 

 Diverse participanten: onderwijs, welzijn, kinderopvang, peuters-
peelzaal; bibliotheek, sportschool, muziekschool en andere instellin-
gen; 
 

 
Toekomstgericht 
Curriculum 
 
 
 

 Meer toekomst gericht (voorbereidend op de samenleving van de toe-
komst) 

 Samenhang binnen de vakken en tussen de vakken 
 Betere doorstroming van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs 

en ook tussen de verschillende schooltypen 
 Curriculum.nu 

 
 

Beleidsnotities: 
Trends en ontwikkelingen voor onze school: 
 
Technisch Leesonderwijs:  
Het aanpakken van ons technisch leesonderwijs vormt de opmaat voor het verbeteren van het begrij-
pend luisteren en lezen. Hiervoor is een plan opgesteld door de directie, de bouwcoördinatoren, de taal-
leesspecialist en de ib ’er. 
 
Vorming IKC en uitvoering projectplan voor Profiel IKC:  
De school is al jaren een Brede school met een vergaande samenwerking met Sinne Kinderopvang. Dit 
schooljaar willen we de overstap maken naar een IKC. Er komt scholing van de Kanjertraining voor per-
soneel van school en de Kinderopvang. We gaan samen activiteiten ontplooien. Er worden een viertal 
informatieve ouderochtenden georganiseerd voor alle ouders. Verder wordt er een werkdocument ge-
maakt en uitgevoerd. En er is een plan voor de besteding van het geld voor het Profiel van de gemeente. 
Dit plan ligt ter inzage. 
 
Werken in leerteams en HGW:  
Het team is gemotiveerd in leren van elkaar. Er is regelmatig informeel contact tussen de leerkrachten 
waarin schoolse zaken worden besproken. Het komende cursusjaar willen we op regelmatige basis, spe-
cifiek en georganiseerd het leren van elkaar vorm geven. Gebruik maken van elkaars kracht, kennis en 
ervaring. De zeven punten van het HGW (Handelingsgericht werken - Noëlle Pameijer) zullen in het han-
delen en werken en bespreken van schoolse zaken, in alle lagen van de school toegepast worden. 
 
Gezonde school: 
Wij zijn een Gezonde School! Het themacertificaat Gezonde School op het gebied van Voeding is weer 
opnieuw toegekend voor de komende drie jaar. We willen gezond eten op school voor iedereen makke-
lijk maken, om zo bij te dragen aan een goede ontwikkeling van de kinderen. Samen met ouders zorgen 
we voor gezond eten en drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch. Trakteren doen we zo gezond 
mogelijk. 
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3.3 Kwaliteitsprofiel van onze school 
 

3.3.1 Opbrengsten 
 

Samenvatting analyses en conclusies n.a.v. analyse opbrengsten leerresultaten: 
 

Eindopbrengsten: voldoende 
Onze school maakt geen gebruik van de CITO eindtoets. In april is de eindtoets van groep 8 "IEP 
Eindtoets". Bij de verwijzing naar het voortgezet onderwijs maken we gebruik van de Plaatsings-
wijzer. Verder maken we ook gebruik van het CITO Leerling Volgsysteem. 

 
Wat waren de gemiddelde scores op de IEP 
Eindtoets in de afgelopen jaren? 

 
 Schoolscore 
__   Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep 

 
- Tussenopbrengsten: zie Schooljaarverslag 2018-2019 

 
Voor een uitgebreid overzicht van onze opbrengsten verwijzen we naar de rapportage in het jaar-
verslag 2018-2019 

 
3.3.2 Resultaat zelfevaluatie 

 
In het kader van zelfevaluatie hebben we gekeken naar de belangrijkste conclusies vanuit de door 
ons gehanteerde kwaliteitszorginstrumenten: 
- Verbeterplanning op basis van IK-ZO kaarten. 
- De evaluatie van ons Schooljaarplan/schooljaarverslag 
- Resultaat SWOT analyse; 

 
Conclusies: 

 Inzetten op verbetering van het technisch leesonderwijs, als opmaat voor het verbe-
teren van het begrijpend luisteren en lezen. 

 De overstap maken naar een IKC. 
 Met behulp van de HGW methode de opzet maken van de lerende teams maken. 

 
Voor de betreffende evaluaties verwijzen we naar onze Kwaliteitskaarten, het Schooljaarverslag 
2018-2019 en het Schooljaarplan 2019-2020.  
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3.3.3 Waardering Inspectie 
 

Beoordelingshistorie inspectie op: http://www.onderwijsinspectie.nl (laatste beoordeling mei 
2016: zonder actueel oordeel) 

 
Samengevat: Samengevat: De Willem Alexanderschool heeft het vertrouwen van de inspectie van 
het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De 
inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het 
onderwijs. In het inspectierapport wordt het zeer betrokken team met een gezamenlijke visie op 
de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit als sterk benoemd. Het ambitieuze school-klimaat is de 
inspectie ook opgevallen. De school werkt zichtbaar hard om een breed aanbod aan de leerlingen 
te bieden, waarin ook talentontwikkeling een belangrijke plek heeft. 

 
 

3.3.4 Waardering leerlingen en ouders  
 

In februari 2017 heeft er op initiatief van het bestuur een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden 
onder ouders en leerlingen. Het onderzoek is uitgevoerd door www.PO spiegel.nl  
De gemiddelde waardering van ouders was een 7,5. Ouders waren over het algemeen tevreden, 
zijn positief over het enthousiasme en de deskundigheid van het team en de directie en de fijne 
sfeer op school. 
 
Vanuit de exit-enquête van leerlingen (mei 2019) is ook positief, er komen weinig verbeterpunten, 
de leerlingen gaan over het algemeen met plezier naar school, ze vinden dat ze veel leren, ze voelen 
zich veilig op school, er gelden duidelijke regels en vinden dat de leraren alles goed uitleggen. Ze 
vinden dat ze op school een fijne tijd hebben gehad. Score 3.8 op een 4-puntsschaal. 
 
Voor een uitgebreide samenvatting verwijzen we naar het Schooljaarverslag van 2018-2019 en naar 
de schoolgids. 
 

 
 

3.3.5 Resultaat visitatie / audit 
 
Februari 2016 is er een bovenschoolse visitatie geweest om de onderdelen doorgaande lijnen in de 
didactiek te bespreken en de resultaten van ons onderwijs.  
 
 
 

Beleidsnotities: 
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Hoofdstuk 4: Inrichting van het onderwijs 
 

 

4.1 Zorg voor Kwaliteit 
 

4.1.1 Bestuursbeleid 
 
Aan de hand van de maatschappelijke ontwikkelingen en de evaluaties van het SBP 2015-2019 wor-
den met behulp van de domeinen van het INK- model nieuwe strategische uitspraken geformu-
leerd. Daarnaast werken we voor deze planperiode de volgende 8 thema’s uit: eigenaarschap, wer-
ken vanuit wetenschappelijke kennis en effecten op leerrendement, focus op didactiek, wat bindt 
ons in de stichting meer dan alleen de christelijke identiteit, educatief partnerschap met ouders, 
kansengelijkheid, samenwerken en pedagogisch handelen. 
 
Het INK-model 
 

 
 

Bestuursbeleid: 
 De onderwijskundige kwaliteit en christelijke identiteit versterken elkaar  
 Didactiek op basis van kansengelijkheid, (wetenschappelijke) kennis en effectieve instructie 
 De scholen hebben hoge verwachtingen van elkaar en de leerlingen  
 De uitgangspunten van Handelingsgericht Werken, (HGW) vormen, in samenhang met Op-

brengstgericht werken (OGW), de basis van ons handelen. Handelingsgerichte Procesdiagnos-
tiek (HGPD) wordt vanuit deze visie systematisch ingezet op alle scholen  

 Alle scholen hebben beleid rondom muzische vorming  
 De resultaten passen bij de uitdagende ambities van de school  
 Alle scholen hebben een eigen schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld die richting geeft 

aan het versterken van de basisondersteuning  
 Scholen besteden vanuit de visie van PCBO aandacht aan een doorgaande ontwikkelingslijn 

aan meer- of hoogbegaafden  
 Anders organiseren van onderwijs en inzet professionals, zodat betere afstemming gereali-

seerd kan worden op de onderwijsbehoeften van de leerlingen  
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 De onderwijsinspectie geeft een goede beoordeling op de kwaliteitszorg en ambitie op be-
stuursniveau en de onderwijskwaliteit op de scholen  

 Onze leerlingen gaan met plezier naar school  
 Onze schoolverlaters zijn tevreden over hun basisschoolperiode  
 Onze ouders zijn tevreden over de actieve samenwerking met school op basis van educatief 

partnerschap  
 De richting van het vervolgonderwijs van onze schoolverlaters is na 3 jaar voor minimaal 90 % 

conform het advies  
 Er is een professionele sfeer en veilig klimaat in en rond de school 

 
4.1.2 Schoolbeleid kwaliteitszorg / stelsel van kwaliteitszorg 

 

 
 
Monitoring school-, groeps- en leerling resultaten op een wijze die in een ononderbroken ontwik-
keling en op onderwijsbehoeften afgestemd onderwijs resulteert. 

 
De inrichting van onze kwaliteitszorg 

 Instrument / systeem  Betrokkenen Frequentie / systematiek  
1 IK-ZO - kwaliteitskaarten 

 
Directie en team Jaarlijks 2 kaarten, Cyclus van 

vier jaar 
2 Schooljaarplan  Directie, team, M.R.  Jaarlijks  
3 Schooljaarverslag 

Incl. trendanalyse 
Directie, team, M.R.  Jaarlijks  

4 Trendanalyses  Directie, intern begeleider 
team 

Twee keer per jaar 

5 Gesprekscyclus IK-ZO – be-
kwaam 
 
Startgesprekken, inclusief 
POP 
Voortgangsgesprek indien 
wenselijk/ nodig 
Evaluatiegesprek 
 

Leerkrachten en directeur Jaarlijks minimaal 1 gesprek 
 
 
De formats vanuit IK-ZO-be-
kwaam worden gebruikt bij 
functionerings- en beoordelings-
gesprekken. 
Bij klassenbezoeken worden ob-
servaties gemaakt die aan lei-
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Ontwikkelgesprek en Beoor-
delingsgesprek indien nodig / 
wenselijk 
 
Klassenbezoeken en gesprek-
ken daarover op maat; mini-
maal een keer per jaar. 

ding zijn voor reflectieve ge-
sprekken. Altijd worden hierbij 
onderdelen van de i-caltlijst ge-
bruikt. 

6 Professionalisering:  
 scholingsplan 
 Persoonlijk Ontwik-

kelingsplan, portfolio 
 Bekwaamheidsdos-

sier 
 Klassenbezoek door 

IB en/of collega 

Directie en team Jaarlijks 
 
 
 
Formats vanuit IK-ZO 

7 Tevredenheidonderzoek /  
Enquête schoolverlaters 

Leerlingen (5 t/m8), per-
soneel en ouders. 

PO-spiegel 
Leerlingen groep 8 jaarlijks 
Een keer per drie / vier jaar alle 
geledingen; ook de ouders 
(voorafgaand aan schoolplan).  

8 Onderzoek sociale veiligheid, 
vragenlijsten  

Personeel  Eens per 4 jaar.  

9 Onderzoek sociale veiligheid 
d.m.v. KanVAS 

Leerlingen  Jaarlijks 2 x docentenlijst, groep 
1 t/m 8 
KanVAS leerlingenlijsten groep 5 
t/m 8 

10 RI&E Personeel  Een keer per vier jaar. 
11 SWOT-analyse Directie, team, M.R. Een keer per vier jaar (vooraf-

gaand aan schoolplan) 
12 Schoolplan Directie, team, M.R.  Een keer per vier jaar  

 
 
Voor de verdere beschrijving van de inrichting van ons kwaliteitsbeleid verwijzen wij naar: Schooljaar-
plan, schooljaarverslag, professionaliseringsoverzicht, het kwaliteitszorgsysteem, IPB beleid en de 
schoolgids.  
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4.2 Onderwijs en Leren  
 

4.2.1 Leerstofaanbod  
 

Ons aanbod voldoet aan de kerndoelen en referentieniveaus.  
 

Betekenis referentieni-
veaus bij ons aanbod 
 

 

 
 
Overzicht van ons leerstofaanbod (ontleend aan kerndoelen & WPO artikel 9) 

 
Kerndoelen 
 

 
Vak-/vormingsge-
bied 

 
Aanbod leerlijn /  
beleidsplan / 
methode 
 

 
Aangebo-
den in de 
groepen 

 
Aandachts-
punt /  
vervangen 
2019-2023 

Nederlands     
Mondeling onderwijs Woordenschat 

 
Kleuterplein 
Lijn 3 
Staal Taal 

1, 2 
3 
4 t/m 8 

 

Schriftelijk onderwijs Beginnende gelet-
terdheid 
 
Aanvankelijk lezen 
Technisch lezen 
Spelling 
Schrijven 

Kleuterplein 
Fonemisch Be-
wustzijn 
Lijn 3 
Staal Taal 
Staal Spelling 
Klinkers 

1, 2 
1, 2 
 
3 
4 t/m 8 
4 t/m 8 
3 t/m 8 

 

Taalbeschouwing, 
waaronder strategieën 

Begrijpend lezen 
 
Grammatica 

Humpie Dumpie 
Nieuwsbegrip 
Staal Spelling 

3 
4 t/m 8 
4 t/m 8 

 

Engels Engels Groove me 7, 8  
Friese taal Fries Tomke 

Kening Hert & HH  
Wit Wat 
Tsjek 
Friese voorlees-
boeken 

1, 2 
3,  
4 
5, 6, 7, 8 
1 t/m 8 

 

Rekenen en Wiskunde     
Wiskundig inzicht en 
handelen 

Rekenen/wiskunde Wereld in Getal-
len 4, Met Spron-
gen Vooruit 
Bareka 
 

3 t/m 8 
3 t/m 8 
 
3 t/m 8 

Oriënteren op 
nieuwe reken-

methode 

Getallen en bewerkin-
gen 

Beginnende  
gecijferdheid 

Gecijferd bewust-
zijn, Met spron-
gen vooruit 

1, 2  

Meten en meetkunde Rekenen/wiskunde Wereld in Getal-
len 4, Met spron-
gen vooruit 
 

3 t/m 8 Oriënteren op 
nieuwe re-

kenmethode 
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Oriëntatie op jezelf en 
de wereld 

    

Mens en samenleving Spel en sociaal emo-
tionele vorming  
Redzaamheid: seksu-
aliteit, gezondheid, 
verkeer, als consu-
ment 
Milieu 

Kanjertraining 
 
Lentekriebels 
 
 

1 t/m 8 
 
1 t/m 8 

 
 
 
 
Oriënteren op 
nieuwe me-
thode verkeer 

Burgerschapsvor-
ming* 

Geestelijke stromin-
gen, staatsinrichting, 
ontwikkeling kritisch 
denken, waarden- 
en normontwikke-
ling 

Jeugdjournaal 3 t/m 8  

Natuur en techniek Biologie / Weten-
schap & Technologie 

Leefwereld 3 t/m 8 x 

Ruimte Aardrijkskunde 
 

Meander 5 t/m 8  

Tijd Geschiedenis 
 

Brandaan 5 t/m 8  

Kunstzinnige oriënta-
tie 

 Ateliers 
Kunstkade 

1 t/m 8  

Bewegingsonderwijs Motorische ontwik-
keling 
Fijn motorische ont-
wikkeling 

Athletic Skills Mo-
del 
Mobiez 

1 t/m 8  

Digitale geletterd-
heid* 

Waaronder basis-
vaardigheden ICT en 
mediawijsheid 

Bee-Bot, Cubetto 
Blue-Bot 
Ozobots 
ScratchJr 
Diploma Veilig In-
ternet 
Mediamasters 

1 en 2 
3 
4 
5 
6 en 7 
 
7 

 

Godsdienstige vor-
ming** 

 Kinderbijbels 
Kind Op Maandag 

1 t/m 3 
4 t/m 8 
 

 

*komt niet in kerndoelen voor **wanneer van toepassing 
 
Voor de verdere uitwerking van ons leerstofaanbod verwijzen we naar de handleidingen van de me-
thodes, de diverse onderwijsinhoudelijke beleidsplannen en de groepsadministratie. 
  
 

Beleidsnotities: 
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4.2.2 Ons onderwijsleerproces  
 
De inrichting van ons onderwijsleerproces 

 Aspect Zichtbare kenmerken 
1 
 

Groepering  van de 
leerlingen 

Klassikaal onderwijs in leerstofjaarklassen waar mogelijk. Ook werken we 
wel met combinatiegroepen. 
Binnen de jaarklas (heterogeen/homogeen) 
Groepsoverstijgend: 
 Groep extra  
 Vieringen met de hele school 
 Acties voor goede doelen  
 Niveaugroepen voor bepaalde vak- en vormingsgebieden 
 Creagroepen 
 Tutorlezen 

 
2 
 Duidelijke uitleg Leerkrachten gebruiken het Expliciete Directe Instructie (EDI ) Model 

 
3 
 Taakgerichte werk-

sfeer 

Dag en weektaken, planborden.  
Duidelijke routines, blokjes en timetimers. 
Goede klassenregels.  
 

4 
 

Actieve betrokken-
heid van leerlingen 

Onderzoekende houding door gebruik te maken van de wetenschappe-
lijke methode. 
Coöperatieve werkvormen. 
Gebruik directe omgeving (ouders, wijk) 
Presenteren, verslag doen van eigen werk. 
Bijhouden van digitaal portfolio voor kunst en cultuur. 
 

5 
 

Afstemmen en diffe-
rentiëren 
(Referentieniveaus) 
 

Differentiatie: 
 Pre-teaching 
 Directe instructie 
 Verlengde instructie 
 Extra instructie 
 Organisatie; 
 Instructietafel 
 

6 
 

Feedback  

Onze feedback is gericht op de inhoud (wat) als op het proces (hoe, op-
lossingsstrategie).  
We zorgen dat leerlingen zo snel mogelijk feedback krijgen (liefst dezelfde 
dag nog). 
Vanaf groep 6 kijken de leerlingen zelf hun werk na (rekenen, speling). De 
leerkracht bewaakt dit proces.  
 

7 Verantwoordelijk-
heid leerlingen eigen 
leerproces  

Met de leerlingen van de bovenbouw worden leerdoelen opgesteld en 
geëvalueerd. 

8 
Gebruik digitale mid-
delen 

Digitale schoolborden, touchscreen-borden, computers, iPads en Chro-
mebooks. 
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9 

 
Onderwijstijd  
 

Er wordt gewerkt vanuit een continurooster, waar de kinderen elke dag 
van 8.30-14.00 naar school gaan.  
 

10  
Gepersonaliseerd 
onderwijs 
 

Het leren in onze school gaat uit van klassikale lessen. 
Sommige kinderen hebben een eigenleerlijn op gebied van rekenen of 
taal op een ander groepsniveau.  
 

 
 

Beleidsnotities: 
 Het aanpakken van ons technisch leesonderwijs in de komende 3 jaren, vormt de opmaat voor het 

verbeterend van het begrijpend luisteren en lezen. Hiervoor zijn verschillende bijeenkomsten en klas-
senbezoeken gepland. 

 Door de Gouden weken en de Kanjertraining is er een goed pedagogisch klimaat in de groepen. Dit 
is nodig voor samenwerkend leren.  

 Vorig schooljaar hebben we veel aandacht besteed aan goede leerkracht technieken, d.m.v. trainin-
gen Teach Like a Champion. 
 

 
Voor de verdere beschrijving van onze onderwijskundige inrichting en borging verwijzen wij naar het 
Schooljaarverslag 2018-2019. 
 

 

4.3 Aanvullend onderwijskundig beleid 
 
Een aantal onderwijsinhoudelijke beleidsterreinen hebben wij beschreven in afzonderlijke beleidsdo-
cumenten. In die documenten beschrijven wij o.a. doelstellingen, inhoud, organisatie/werkwijze, door-
gaande lijn, planning en verbeteractiviteiten.  
Het gaat om de volgende beleidsplannen: 

1. Wetenschap- en Techniekplan 
2. Kunst en cultuur beleidsplan 
3. Beleidsplan ICT 
4. Veiligheidsbeleid 
 

Deze documenten zijn een nadere uitwerking/specificatie van ons leerstofaanbod en derhalve  bijlagen 
bij ons schoolplan. Desgewenst zijn deze documenten in te zien op school en opvraagbaar door be-
voegde instanties als bestuur en inspectie. 
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4.4 Beleid (extra) Ondersteuning en Zorgplicht 
 
De inrichting van onze ( extra) Ondersteuning en Zorgplicht gerelateerd aan ons School Ondersteunings 
Profiel 

 Aspect Zichtbare kenmerken 
1  

Schoolondersteuningsprofiel 
 
 
 

We werken op school volgens de 1-zorgroute en het hande-
lingsgericht werken. Doel van de 1- zorg route is het onder-
wijsaanbod voor alle leerlingen en in het bijzonder voor de 
leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, aan te bie-
den op een passende manier. We kijken naar de behoefte van 
de leerlingen, naar wat ze kunnen, in plaats van wat ze niet 
kunnen. De 1-zorgroute is een cyclus van planmatig hande-
lingsgericht werken met de leerlingen aan de leerstofgebie-
den technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. 
Een cyclus van waarnemen, begrijpen, plannen, uitvoeren en 
evalueren. 

2 
 

Samenhangend systeem voor 
het volgen van leerlingen 

 Observatiesysteem en zelf gemaakt registratie kleuters 
 Methode gebonden toetsen 
 Leerlingvolgsysteem (Cito LOVS) 
 Systeem van groeps- en leerlingbespreking (2 keer per 

jaar) 
 IEP Eindtoets voor groep 8 
 Leerling dossiers ParnasSys (digitaal) 
 

3 
 

Planmatige uitvoering van de 
zorg 

Vanuit het model Handelings Gericht Werken wordt de zorg-
cyclus uitgevoerd. 
Groepsplan voor de basisvaardigheden. Twee plannen per 
jaar, met twee keer een tussenevaluatie.  
De leerkracht deelt de leerlingen in drie groepen in: 
• Gemiddeld (leerlingen volgen zoveel mogelijk de metho-
des) 
• Onder Gemiddeld (de leerlingen krijgen extra leertijd of in-
structie voor dat vak) 
• Boven Gemiddeld (leerlingen kunnen schrappen in hun ba-
sisoefenstof en krijgen verrijkingsstof aangeboden) 
Soms een handelingsplan voor leerlingen die extra ondersteu-
ning nodig hebben. 
 

4 
 

Analyseren leerling- en groeps-
resultaten 

De leerkrachten analyseren de methodetoetsen.  
De leerkracht verwerkt de uitkomsten van de foutenanalyse 
in de begeleiding in de volgende les(sen). 
Twee keer per jaar evalueren en analyseren we de resultaten 
op de Citotoetsen. Dit doen we door middel van een trend-
analyse (zowel op school- en groepsniveau als op toets ni-
veau) en de evaluatie van groepsplannen (leerling niveau). 
 

5 
 Extra ondersteuningsaanbod 

leerlingen met specifieke onder-
wijsbehoeften. 
Ontwikkelperspectief 

Voor leerlingen die zijn losgekoppeld van het groepsaanbod 
stellen we een Ontwikkelingsprofiel (OPP) op.  
Het gehanteerde model voldoet aan de eisen van de inspectie.  
Twee keer per jaar evalueren we de ontwikkeling en kijken 
daarbij of de leerling zich ontwikkelt conform de verwachtin-
gen en evalueren we de ontwikkeling met de ouders. 



 
 
   

December 2019                                      Schoolplan 2019 – 2023     Willem Alexanderschool      Pagina 26 

6 
 

Vroegtijdige signalering van 
leerlingen die extra ondersteu-
ning nodig hebben 

We gebruiken: 
 Risicoscreening januari groep 2 
 Beslissingsblad overgang groep 2/3 
 Dyslexieprotocol Soboso test 
 Leesproef Ewalt Vervaart 
 Methodetoetsen 
 CITO LOVS 
 KanVAS / sociogram  
 Stoeltjesdans 
 Groepsbespreking middels HGW cyclus 
 Observaties 
 

7 
 

Afspraken over zittenblijven en 
doorstroming 

Protocol Vertragen en versnellen 
 

8 
 

Samenwerking met externe in-
stanties 

We werken samen met: 
 Sinne Kinderopvang  
 Logopedie 
 Kinderfysiotherapie 
 sociale wijkteams 
 CJG 
 OCRN (dyslexiebehandelaars)  
 Ergo actief 
 Voldoende Goed 
 

 
9 

 
Betrekken van ouders bij de 
ontwikkeling van hun kind 
 

 
Zie onder Ouderbeleid (4.5) 

 
Beleidsnotities: 
 
 

 
Voor de verdere beschrijving van de inrichting van de ondersteuning en zorgplicht en borging verwijzen 
wij naar het School OndersteuningsProfiel (SOP). 
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4.5 Ouderbeleid 
 

De inrichting van ons ouderbeleid  
 Aspect Zichtbare kenmerken 
1 
 

Ouders informeren over school-
beleid en schoolactiviteiten 

 Alle informatie naar ouders verloopt via PARRO  
 Weekoverzicht met doelen (via PARRO) 
 Schoolgids 
 Website  
 Jaarkalender 
 Nieuwsbrief (7 x per jaar) 
 Informatieavond begin van schooljaar 
 Ouderavonden 
 Social Media (Facebook/Twitter) 

 
2 
 

Ouders betrekken bij schoolacti-
viteiten 

 Ouderraad 
 Klassenouders, in iedere groep één of twee klassenouders 
 Ouderhulp bij lezen  
 Pool voor vervoer naar excursies en uitstapjes 
 Schoolfeesten (Sinterklaas/Kerst/Koningsspelen) 
 Collecte voor kinderhulp 
 

3 Ouders betrekken bij schoolbe-
leid en schoolontwikkeling 
 

 Medezeggenschapsraad 

4 
 

Op de hoogte stellen van  opvat-
tingen en verwachtingen van de 
ouders 

 Oudertevredenheidsonderzoeken 
 Medezeggenschapsraad 
 Kanjermiddag met ouders 
 Gesprekken met ouders 
 

5 Ouders betrekken bij de ontwik-
keling van hun kind (pedago-
gisch partnerschap) 
 

 Rapport en rapportbespreking (2 keer per jaar) 
 Tien minuten gesprekken (2 keer per jaar) 
 Overleg met ouders bij kinderen met specifieke onder-

wijsbehoeften 
 Tussendoorcontacten indien nodig 
 Weekoverzichten 
 Overleg met ouders over uitstroom naar VO 
 Protocol doorstroom (doubleren en versnellen) 
 Oudermiddagen om samen met de kinderen Kanjeroefe-

ningen te doen. 
 Map met Ouderhulpkaarten 

 
 
 

Beleidsnotities: 
Een open houding naar alle ouders toe vinden wij belangrijk. Zij kunnen altijd terecht bij de leer-
kracht, IB of directie. 
We werken aan de versterking van het educatief partnerschap met de ouders. 

 
Voor de verdere beschrijving van ons ouderbeleid en borging verwijzen wij naar: de schoolgids, het 
kwaliteitszorgsysteem IK-ZO, reglementen MR en SOP. 
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4.6 Personeelsbeleid  
 

4.6.1 Bestuursbeleid 
 
Het doel van ons personeelsbeleid is het vasthouden en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs 
is. Kwaliteit, op korte en langere termijn, blijft het belangrijkste criterium, ook als dat soms tot lastige 
keuzes dwingt.  
 
Aandachtspunten voor de komende jaren:  
De grootste uitdaging op het gebied van personeelsbeleid in de voorliggende periode  
is het vasthouden van goede professionals en het vinden van voldoende opgeleide en bekwame pro-
fessionals voor vacatures en invalwerk. 
 
Er is onderzoek gedaan naar redenen waarom mensen kiezen voor een baan in het onderwijs . Moti-
vatie voor het beroep gaat over het leveren van een maatschappelijke bijdrage, baanzekerheid en de 
opvatting dat leraren succesvolle mensen zijn. Het is meestal een intrinsieke motivatie die mensen in 
het onderwijs brengt.  
Deze passie is ook wat wij bij onze collega’s (willen) vinden.  
Een ander thema dat we bij collega’s willen blijven vinden, is trots op het mooie beroep! En dat is wat 
we willen uitstralen. 
   
Als belangrijkste oorzaken voor het feit dat er in voorgaande jaren veel minder mensen kozen voor 
een baan in het onderwijs worden genoemd:  
1. Te weinig carrièremogelijkheden;  
2. Te weinig mogelijkheden voor professionele ontwikkeling;  
3. Te weinig intellectuele uitdaging (m.n. voor havisten en VWO’ers);  
4. Geen professionele werkomgeving.  
 
Het beroep van de leraar heeft last van statusverlies  Daarnaast zijn hoge werkdruk en salaris landelijke 
aandachtspunten voor zittend personeel en voor potentiële onderwijsprofessionals. 
 
De instroom in de lerarenopleidingen is de laatste jaren behoorlijk teruggelopen. Er is, mede door 
subsidies en korting op collegegeld, de laatste jaren een licht herstel zichtbaar, maar nog steeds is de 
instroom te laag.  
Een ander aandachtspunt voor de komende jaren is ziekteverzuim. In een tijd waarin er een tekort aan 
vervangende leerkrachten is, werkt hoog ziekteverzuim werkdruk verhogend omdat er vaker een be-
roep op de aanwezige leerkrachten wordt gedaan. PCBO heeft de afgelopen twee jaar een ziektever-
zuim gekend dat boven het landelijk gemiddelde lag.  
  
Kenmerken personeelsbeleid  
Ons personeelsbeleid wordt gekenmerkt door:   

1. Voorspelbaarheid van beleid: mensen weten waar ze op kunnen rekenen als ze bij ons (komen) 
werken op het gebied van scholing & ontwikkeling, loopbaanmogelijkheden, taaktoedeling, 
plaatsing, beoordeling en beloning.   

2. Erkenning van talent: medewerkers worden zo veel mogelijk ingezet op taken en verantwoor-
delijkheden waar ze hun talenten die bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs, kunnen 
inzetten. Wij zoeken naar mogelijkheden om talenten optimaal in te kunnen zetten waar het 
de kwaliteit van de lessen kan verbeteren.  

3. Omgekeerd wordt met of voor medewerkers voor wie de huidige taak of werkplek niet (meer) 
passend is, gezocht naar een andere plek of route om plek vrij te maken voor getalenteerde 
collega’s.  
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4. Erkenning van inzet en feedback: het taakbeleid is er op gericht de gevraagde inzet gelijk te 
stellen met de afgesproken aanstelling. Er is jaarlijks overleg tussen leidinggevende en team-
leden over de werkelijke taakomvang en de ervaren werkdruk. De professionele ruimte van de 
leerkracht wordt bewaakt. Medewerkers worden gefaciliteerd voor bovenschoolse taken. 

 
De directeur is de spil in de uitvoering van het beleid en de communicatie met alle teamleden.   

 
Centrale thema’s personeelsbeleid  
In het personeelsbeleid staan de volgende thema’s de komende jaren centraal:  
1. Het werven van onderwijsprofessionals; 
2. Opleiding en professionalisering van onderwijsprofessionals; 
3. Begeleiding van starters; 
4. Ontwikkeling van loopbaanmogelijkheden;  
5. Professionele werkomgeving;  
6. Minimaliseren ziekteverzuim.  
 
Dit wordt als volgt uitgewerkt: 
1. Werving van professionals versterken door: 

o Optimale interne en externe communicatie en informatie betreffende sollicitanten    
o Actieve werving van onderwijsprofessionals 
o Mogelijkheden zij-instroom opnemen in beleid 

 
2. Opleiding en professionalisering van professionals borgen en versterken door: 

o Waarderende gespreksvoering   
o Kennis delen  
o Opleidingsscholen en samenwerking pabo  
o Interne scholing PCBO  
o Kweekvijver directeuren 
o Onderwijsassistenten opleiden in samenwerking met ROC’s  

 
3. Begeleiding starters door:  

o Adequaat inductieprogramma (een formeel geregeld begeleidingsprogramma voor star-
tende leerkrachten, meestal voor een periode van drie jaar). 

o Optimale begeleiding pool-medewerkers  
 
4. Loopbaanmogelijkheden door: 

o Functiebeleid  
o Open vacatures voor functies en bovenschoolse taken   

 
5. Professionele werkomgeving door: 

o Andere organisatievormen  
o Inzet van vakleerkrachten  
o Binnen IKC-ontwikkeling: dagarrangementen met (eventueel) andere school-/ lestijden.  

 
6. Minimaliseren ziekteverzuim 
Wanneer medewerkers niet kunnen werken door ziekte, is dat in de eerste plaats voor hen zelf verve-
lend. Daarnaast drukt dit op leerlingen en collega’s. Het is daarom van belang om met elkaar te werken 
aan zo weinig mogelijk ziekteverzuim. Wij doen dit door steeds in contact met elkaar te blijven en 
maken hierbij gebruik van de methode ‘Oplossingsgericht verzuimmanagement’. Deze methode gaat 
uit van de mobiliteit van de zieke medewerker, waarbij ook de zorg voor de medewerker aandacht 
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krijgt. De gedachte hierbij is dat werken op een manier die past bij de mogelijkheden, het herstel be-
vordert.  
 
PCBO Studio  
De Studio blijft actief in het stimuleren en faciliteren van kennisdeling en professionalisering.  
Het blijven leren, kennis tot je nemen en kennis delen zijn belangrijke aandrijvers voor kwaliteit en 
vernieuwing. We gunnen iedereen dat hij/zij daar de gelegenheid voor krijgt. Dat inspireert en moti-
veert.  
 
De doelen van de Studio zijn:  
1. Verbinden van medewerkers om de kwaliteit van het onderwijs en het werkplezier te vergroten; 
2. Stimuleren en gemakkelijker maken dat kennis binnen de vereniging wordt gedeeld; 
3. Faciliteren dat mensen elkaar (kunnen) inspireren; 
4. Leren en ontwikkeling een zichtbare plek te geven. 
 
De PCBO Studio wordt gevormd door medewerkers van verschillende scholen die graag mee willen 
werken aan de bovenstaande doelen. 
 
 

4.6.2 Ons personeelsbeleid  
 

De inrichting van ons personeelsbeleid  
 Aspect Zichtbare kenmerken 
1 
 

Professionele cultuur  

 Gemeenschap van professionals die voortdurend de eigen praktijk 
onderzoekt om zo het onderwijs aan leerlingen te verbeteren;  

 Bijhouden van logboeken.;  
 Reflecteren op eigen handelen;  
 Collegiale relaties en samenwerking;  
 Gesprekken voeren met collega’s en critical friends;  
 Opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden via netwerken;  
 Tijd en ruimte voor professionele ontwikkeling;  
 Houden aan afspraken;  
 Nagaan of gewenste resultaten worden bereikt;  
 Focussen op onderwijskwaliteit;  
 Naar elkaar luisteren en op een open manier met elkaar communi-

ceren;  
 Respect voor elkaar;  
 Elkaars eigenheid respecteren;  
 Verantwoordelijkheid tonen voor onze eigen taak (bv. groep) en 

voor de school als geheel; 
 Over professioneel gedrag feedback kunnen geven en ontvangen;  
 Van fouten kun je leren;  
 Niet “eindeloos praten”, maar dóen;  
 Tonen van ‘persoonlijk leiderschap’ (initiatief tonen) 
 

2  
Professioneel leider-
schap 
 

 Tonen van karakter (integriteit, eerlijkheid, houden aan afspraken)  
 Inspirerend en innoverend  
 Neemt initiatieven  
 Focussen op resultaten  
 Focussen op onderwijskwaliteit;  
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 Heeft hoge verwachtingen;  
 Ondersteunen en faciliteren van medewerkers;  
 Optimisme tonen. 
 Duidelijk zijn; 
 Structuur bieden; 
 Verandering leiden (ontwikkelt strategisch perspectief) 
 

3 
 Besluitvorming 

 Iedere week overleg met MT (Ib’er, OB- en BB- en ICT coördinator) 
 Werken met werkgroepen (verantwoordelijk voor een ‘project);  
 De directeur beslist op basis van deskundigheid en draagvlak 
 

4 
 

Professionalisering  

We onderscheiden: 
a) Teamontwikkeling in kader van schoolontwikkeling (passend bij 

het schoolbeleid en bestuursbeleid); 
b) Persoonlijke ontwikkeling in het kader van de schoolontwikkeling 

en individuele ontplooiing (passend bij schoolbeleid en bestuurs-
beleid) 

Praktijk: 
 Studiedagen rond een vastgesteld thema; 
 Scholingsbijeenkomsten  
 Collegiale visitaties  
 Klassenbezoeken door directie, Ib’er a.d.h.v.  een kijkwijzer 
 Deelnemen aan cursussen, opleidingen; 
 Bijhouden vakliteratuur. 
 

5 
 Gesprekscyclus  

 Startgesprek en ontwikkelgesprek 
 Klassenbezoek  
 Beoordelingsgesprek in een cyclus van 3/5 jaar. 
 

6 

Begeleiding nieuwe 
(jonge) leerkrachten 

 Nieuwe leerkrachten krijgen een ‘coach’ toegewezen.  
 Nieuwe leerkrachten draaien mee in de door het bovenschools ge-

ïnitieerde bijeenkomsten: Marzano, video- en beeldbegeleiding of 
supervisie gesprekken; 

 Na een aantal weken klassenbezoek door de directeur. 
 Indien nodig extra begeleiding en klassenbezoeken 
 

 
7 

Zorg voor bevoegd en 
bekwaam personeel 
 

 Iedere medewerker heeft een bekwaamheidsdossier 
 

 
Beleidsnotities: 
Kwaliteit in onderwijs geven staat voorop. Een goede kwaliteit in instructie en hierin een door-
gaande lijn creëren is speerpunt.  
Startende leerkrachten krijgen een coach en we streven er naar dat zij niet direct voor de moeilijkste 
groep geplaatst worden. 

 
Voor de verdere beschrijving van de inrichting van ons personeelsbeleid verwijzen wij naar Integraal 
Personeels Beleidsplan, verslaglegging van bouw- en teamoverleg, Schooljaarplan (waarin het jaarlijks 
scholingsplan).  
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4.7 Schoolklimaat  
 

4.7.1 Bestuursbeleid t.a.v. het veiligheidsbeleid en pedagogisch klimaat 
 
Een van de 7 thema’s van de strategische koers is: Pedagogisch handelen (zie SBP 2019 5.2) 
 
Alle teamleden, van onze interprofessionele teams (bijvoorbeeld in het kader van IKC), hebben op-
rechte aandacht voor iedere leerling. Leerlingen voelen zich gezien, gewaardeerd en uitgedaagd. Er is 
sprake van open communicatie en een gedeelde verantwoordelijkheid vanuit het team. Talenten wor-
den gezien en zichtbaar gemaakt.  
 
Wij werken actief en vanuit vertrouwen aan een veilige omgeving. Het voeren van de dialoog, is van 
belang om elkaar beter te begrijpen.  
 
Onze professionals beschikken over kennis van ontwikkelingspsychologie en vertalen deze in de prak-
tijk, door aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van het kind.   
 

4.7.2 Veiligheidsbeleid 
 

De inrichting van ons veiligheidsbeleid 
 Aspect Zichtbare kenmerken 
 
1 
 

Veiligheidsbeleving leer-
lingen 

 Jaarlijks afname van KanVAS (volg en adviessysteem) voor 
leerlingen van de Kanjertraining (waarin items over veilig-
heidsbeleving)  

 Sociogram  
 Analyseren van de gegevens op individueel, groeps- en 

schoolniveau 
Indien noodzakelijk actie ondernemen op individueel- groeps- of 
schoolniveau. 

 
2 
 Veiligheidsbeleving perso-

neel  

 Veiligheidsbeleving van personeel is vast agendapunt van 
het jaarlijkse functioneringsgesprek; 

 Een keer per vier jaar wordt in het kader van het RI&E een 
vragenlijst onder het personeel afgenomen;  

Indien noodzakelijk actie ondernemen op individueel- groeps- of 
schoolniveau. 

 
3 
 

Veiligheidsbeleving ouders 
In het tevredenheidsonderzoek ( 1 keer per 4 jaar) zijn vragen 
over veiligheid opgenomen. 

 
4 
 

Inzicht in incidenten 
 Hanteren van de (digitale) incidentenregistratie.  
Indien noodzakelijk actie ondernemen. 

5 
 

Beleid ter voorkomen van in-
cidenten in en rond de 
school 

Wij hanteren de volgende protocollen 
 Pestprotocol 
 Protocol sociale media; 
We zorgen voor voldoende toezicht wanneer leerlingen gebruik 
maken van internet (computerscherm is zichtbaar voor de leer-
kracht). 
 

6 
 

Leerlingen gaan op een res-
pectvolle manier met elkaar 
om 

 We hebben een aanbod sociale vaardigheden (Kanjertrai-
ning) 

 We hanteren algemene gedragsregels. 
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 De regels zijn zichtbaar in de groepen. 
 In de groepen worden groepsregels opgesteld en hangen in 

de groep/op de leerpleinen. 
 Leerkrachten tolereren geen pestgedrag, uitingen van discri-

minatie of racisme; 
We zorgen er voor dat er altijd voldoende toezicht is op het plein 
(tijdens de pauzes en een kwartier voor en na schooltijd 
 

 
7 
 

Omgaan met ingrijpende ge-
beurtenissen 

 Protocol Verdriet en Rouw 
 Protocol informeren ouders en omgaan met de pers. 

 
8 
 

Fysieke veiligheid 

 Ontruimingsplan 
 ARBO plan 
 Voldoende gecertificeerde Bedrijfshulpverleners. 
 Protocol medisch handelen en medicijntoediening bij leer-

lingen. 
 Jaarlijks minimaal één aangekondigde en één onaangekon-

digde ontruiming. 
 Jaarlijkse keuring speeltoestellen. 

 
9 

Contact met Externe instan-
ties in kader van Veiligheid. 

 Meldcode huiselijk geweld en mishandeling; 
 Vertrouwensinspecteur; 
 CJG 

 
 
10 
  

 
Anti pestbeleid 
 

We gebruiken de Kanjertraining en de bijbehorende KanVAS vra-
genlijsten (leerlingvolgsysteem) die laten zien hoe de kinderen 
zich op sociaal emotioneel gebied voelen. 
 

 
Beleidsnotities: 
Het Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS) wordt tweemaal per jaar door alle leerkrachten en 
leerlingen vanaf groep 5 t/m 8 ingevuld. 
Verder hebben wij op school een anti-pest coördinator.   

 
Veiligheidsbeleid: nadere uitwerking 
Voor de verdere beschrijving van de inrichting van ons veiligheidsbeleid verwijzen wij naar ons Veilig-
heidsplan en de schoolgids ( 3.2 Veiligheid).  
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4.7.3 Pedagogisch klimaat 
 

De school creëert een veilig, ondersteunend en uitdagend leef- en leerklimaat   
 
De inrichting van ons pedagogisch beleid 

 Aspect Zichtbare kenmerken 
 
1 

 
Relatie 
 

In het Pedagogisch kader van onze school en Sinne Kinderopvang staat 
het kind centraal. (zie beleidsnotities)  
1. Veiligheid en vertrouwen (welbevinden van het kind) 
2. Eigenheid van het kind (persoonlijke vaardigheden) 
3. Sociale vaardigheden. 
4. Omgeving 
 

 
2 
 Betrokkenheid 

Leerlingen zijn en worden betrokken op het leren en op hun eigen leer-
proces. Zij hebben regelmatig een leergesprek met hun leerkracht en zij 
worden ook betrokken in de HGPD. Wat heb jij nodig van de leerkracht? 
 

 
3 
 

 
Voorbeeldgedrag 
 

Volwassenen zijn voorbeeld voor kinderen en voor elkaar. We leven el-
kaar vóór. 

4  
Gewenste leerhou-
ding 
 

Betrokkenheid op het leren is van wezenlijk belang. Leerkrachten zorgen 
voor een veilige klassenomgeving, waarin leerlingen goed kunnen leren. 
 

 
5 

 
Gedragsregels  
 

Gedragsregels in iedere klas, samen met de klas opgesteld. 
 

 
Beleidsnotities: 

 

 
Pedagogisch kader: 
We zijn bezig met een doorgaande lijn in het omgaan met elkaar en met de kinderen, het aanspre-
ken van elkaar en kinderen. 
 

 
Voor de verdere beschrijving van de inrichting van ons  pedagogisch beleid verwijzen wij naar het Vei-
ligheidsplan.  
  

 

 
 
Sociale 
vaardigheden 

 
 
Omgeving 

 
Kind  
centraal 

 
 
Veiligheid en 
vertrouwen 

 
 
Eigenheid  
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Hoofdstuk 5: Doelen voor de komende periode 
 

 
5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk geven we een totaaloverzicht van alle doelen voor de komende schoolplanperiode.  
Om te komen tot deze doelen hebben we een analyse uitgevoerd aan de hand van de vraag: hoe ver-
houdt zich de huidige situatie tot de gewenste situatie. Welke opdracht hebben we ons gesteld (missie) 
en welke ontwikkeling is noodzakelijk om deze opdracht te verwezenlijken als we kijken naar onze 
onderwijskundige context, de trends, ons kwaliteitsprofiel (hoofdstuk 3) en de huidige inrichting van 
ons onderwijs (hoofdstuk 4).  
 
Bij het maken van de keuzes hebben we ons laten leiden door de onderwijsbehoeften van onze leer-
lingen. 
Daarnaast hebben we de beleidsvoornemens getoetst aan: 

- De bestuurlijke opdracht; 
- Het toezichtkader van de onderwijsinspectie; 
- De wettelijke verplichtingen; 

 
Wat zijn onze ambities voor het onderwijs van de toekomst. 
 
5.2 Overzicht van de doelen 
In de onderstaande tabel geven we een opsomming van onze doelen voor de komende vier jaar.  
Waar mogelijk hebben we samenhang aangebracht tussen de verschillende doelen (met name de sa-
menhang tussen nieuw beleid en deskundigheidsbevordering).  
 
Per doel is aangegeven welke analyse hieraan ten grondslag ligt, wat is de aanleiding of welke welk 
strategisch doel willen we hiermee bereiken.   
 

 Wat willen we bereiken?  
(Overzicht van de doelen ) 

 Waarom?  
(aanleiding / onderbouwing) 

1 Technisch Lezen 
Aan het eind van schooljaar 2020-2021 zijn onder-
staande resultaten bereikt: 
• De deelnemende leerkrachten laten het voorbe-
reidend, aanvankelijk en voortgezet technisch lees-
onderwijs in groep 1 t/m 8 effectief verlopen. 
• De deelnemende leerkrachten zorgen gedurende 
het gehele schooljaar voor intensieve herhaling en 
automatiseren. 
• De deelnemende leerkrachten reageren ade-
quaat op (seizoens-)signaleringen m.b.v. actieplan-
nen. 
• Voor het bepalen van de letterkennis en de fone-
mische vaardigheden (auditieve analyse) in groep 
2 maken we gebruik van het screenings-instrument 
waarbij o.a. objectieve getallen worden gebruikt.  
• Een afsprakenlijst voor technisch lezen groep 1 
t/m 8. 
 
 

Tegenvallende resultaten m.b.t. aanvanke-
lijk lezen, wat zijn vervolg vindt naar voort-
gezet technisch lezen. Het aanpakken van 
ons technisch leesonderwijs vormt de op-
maat voor het verbeterend van het begrij-
pend luisteren en lezen. 
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2 Vorming IKC en uitvoering projectplan voor Pro-
fiel 
Doel: In het voorjaar 2020 gezamenlijk een IKC vor-
men. 
 

De school is al jaren Brede school. Maar dit 
schooljaar willen we de overstap maken naar 
een IKC. 

3 Leerteams en HGW Handelings Gericht Werken 
Tijdens zinvolle maandelijkse bijeenkomsten zijn 
wij lerende teams. 
De zeven punten van het HGW werken (Noelle Pa-
meijer) zullen in het handelen en werken en be-
spreken van schoolse zaken, in alle lagen van de 
school toegepast worden. Dit vindt plaats op de 
studiedagen en tijdens de groepsbesprekingen. 
 

Het team is gemotiveerd in leren van elkaar. 
Er is regelmatig informeel contact tussen de 
leerkrachten waarin schoolse zaken worden 
besproken. Het komende cursusjaar willen 
we op regelmatige basis, specifiek en geor-
ganiseerd het leren van elkaar vorm geven. 
Gebruik maken van elkaars kracht, kennis en 
ervaring. 

4 ICT en onderwijs 
• Voor de leerlingen in de midden- en bovenbouw 

(groepen 4 t/m 8) willen we dat ze gebruik gaan 
maken van Chromebooks, als een middel om te 
oefenen met digitale basisvaardigheden. Deze 
leerlingen kunnen dan ook optimaal gebruikma-
ken van de mogelijkheden binnen Prowise.Go, de 
online leeromgeving, zoals het digitaal en online 
opslaan en werken met bestanden, programma’s 
en applicaties. 

• Bij de kleuters maken we gebruik van iPads, in 
elke kleutergroep is 1 iPad voor het gebruik van 
educatieve Apps en programmeren.  

• In de groepen 3 gebruiken we iPads voor o.a. het 
oefenen van de methode software van Lijn 3 en 
oefensoftware van Squla en van Oefenweb. 

• Gebruik ICT betreffende de leerkrachten: het ver-
groten en beheersen van digitale basisvaardighe-
den en kennis t.a.v. ICT (digitale geletterdheid) 
van leerkrachten en het versterken van visie op 
ICT en leren voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 
12 jaar, het invoeren en gebruikmaken van Share-
point-omgeving.  

• Onderwijs in Social Media is een vast onderdeel 
op onze school.  

 

Digitale Geletterdheid wordt in 2021 een 
vast onderdeel in een nieuw curriculum en 
komen digitale kennis en digitale vaardighe-
den en mediawijsheid steeds meer voor in 
de lessen van de leerlingen. Hiervoor is niet 
alleen visie en kennis nodig, maar ook draag-
vlak en inventarisatie van de educatieve en 
ICT-leermiddelen die beschikbaar zijn. Om 
dit leermateriaal in te kunnen zetten, zijn 
(mobiele) apparaten/devices zoals tablets en 
chromebooks nodig.  
Eind 2019 zijn er 100 Chromebooks voor 
leerlingen voor de groepen 4 t/m 8 aange-
schaft. Ook het werken met de online leer-
omgeving van Prowsie Go voor leerlingen en 
leerkrachten, moet hierbij een vaste plek 
gaan krijgen. 

5 Gezonde school 
In 2019 hebben wij weer het vignet Gezonde 
School toegekend gekregen voor de komende drie 
jaar en hiermee profileren wij ons als Gezonde 
School. Met dit vignet laat onze school aan leer-
lingen, leerkrachten en ouders zien dat gezondheid 
belangrijk is. 
Meerwaarde: 
• Het pedagogische klimaat op school verbetert en 

de leerprestaties gaan omhoog. 

Het bevorderen van de gezondheid van kin-
deren en jongeren heeft voordelen. Op 
jonge leeftijd wordt een belangrijke basis ge-
legd voor de toekomstige (on)gezondheid. 
Een deel van de gezondheidsproblemen op 
volwassen leeftijd is al in de jeugd te voorko-
men, of uit te stellen, door gezond gedrag te 
stimuleren. 
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• Door samen aan een gemeenschappelijk doel te 
werken wordt de binding van de medewerkers en 
ouders met de school groter. 
• De Gezonde School-aanpak leidt tot een duide-
lijke visie, structurele inzet en heldere communica-
tie daarover. 
 

6 Techniek onderwijs  
De doorgaande leerlijn voor Techniek en program-
meren in de school waarborgen en het nieuwe 
Techniekmenu en de extra activiteiten betreffende 
techniek, een plek geven in de school.  
Het Techniekmenu, dat voldoet aan de 21ste 
eeuwse vaardigheden, speelt in op het Techniek-
pact en brengt wetenschap- en techniekonderwijs 
op basisscholen, is voor het eerst ingevoerd in het 
schooljaar 2019-2020. 

Wetenschap- en techniekonderwijs houdt 
de natuurlijke nieuwsgierigheid van kin-
deren springlevend en doet een sterk beroep 
op de 21ste eeuwse vaardigheden.  
Daarnaast is het van belang om kinderen al 
jong kennis te laten maken met wetenschap 
en technologie om de kans te vergroten dat 
zij voor een technische richting kiezen. Tech-
niek op de basisschool helpt leerlingen om 
op jonge leeftijd hun talenten te ontdekken. 
Bovendien blijkt dat kinderen vaak razend 
enthousiast zijn als zij techniek krijgen aan-
geboden. 
 

7 Muziek in de klas 
Streefdoel: Dat leerkrachten in staat zijn zelfstan-
dig een kwalitatieve muziekles te verzorgen met 
een doorgaande leerlijn. 

Leerkrachten voelen zich niet altijd capabel 
genoeg om een goede muziekles te geven en 
ervaren tijdsdruk. Onlangs is er een conve-
nant getekend met o.a. de PCBO om meer 
aandacht te geven aan muziek. 
 

8 Frysk 
Streefdoel: Profiel D borgen (zie Taalplan Frysk) 
Aanbod Frysk verhogen in de groepen met een 
doorgaande lijn. 

Naar aanleiding van het onderzoek Taalplan 
Frysk, waarna iedere school een taalprofiel 
toegekend heeft gekregen, gekoppeld aan 
de kerndoelen Friese taal, willen we het aan-
bod Frysk op onze school verhogen. 
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5.3 Speerpunten voor de komende schoolplanperiode 
 

 Speerpunt / Ambitie  Op welke wijze (wie, wat, wanneer) 
1 Technisch lezen Leerkrachten groep 1 t/m 8, schoolleiding, taalcoördinator, ib ’er en 

bouwcoördinatoren 
• Drie bijeenkomsten voorbereidend en aanvankelijk lezen á 2 uur uit-

voerend voor de leerkrachten van groep (1) 2 en 3.  
• Twee klassenbezoeken bij de leerkracht van groep 3: redelijk snel na 

de zomervakantie en na de herfstsignalering of na de wintersignalering.  
• Een kort klassenbezoeken leerkrachten groep (1) 2: beginnende gelet-

terdheid of woordenschat.  
• Eén bijeenkomsten voortgezet technisch lezen á 2 uur voor leerkrach-

ten 4 t/m 6 en twee bijeenkomsten voor de leerkrachten 4 t/m 8, ge-
richt op het vasthouden van verworvenheden en het uitbreiden ervan. 

• Een ronde klassenbezoeken leerkrachten groep 4 – 6.  
• Een afsprakenlijst technisch lezen.  
• De directeur, en/of ib ‘er of taalcoördinator gaan (regelmatig) mee op 

klassenbezoek om vaardigheden op te doen opdat de initiatieven voort 
blijven leven, o.a. bij nieuwe leerkrachten. 

• Een startbijeenkomst voor alle teamleden, waarbij duidelijk wordt 
waar we naar toewerken en de lijnen voor de komende twee schoolja-
ren worden uitgezet. 

 
2 Vorming IKC en uitvoe-

ring projectplan voor 
Profiel 

We beginnen met een brainstormsessie van beide kernteams. Er komt 
scholing van de Kanjertraining voor beide teams. Er worden een viertal 
informatieve ouderochtenden georganiseerd voor alle ouders. 
Tijdens de teambijeenkomsten wordt het proces en de vorderingen met 
elkaar gedeeld.  
In het voorjaar moet er een officiële opening zijn.  
Het ingediende plan voor de subsidie van het profiel moet uitgevoerd 
zijn. 

3 Leerteams en HGW De zeven punten van het HGW werken (Noelle Pameijer) zullen in het 
handelen en werken en bespreken van schoolse zaken, in alle lagen van 
de school toegepast worden. Dit vindt plaats op de studiedagen en tij-
dens de groepsbesprekingen. 
Het komende cursusjaar zijn er 10 bijeenkomsten van een uur. Het MT 
zit op aanvraag of indien nodig bij de leerteams. 

4 ICT en onderwijs Leerkrachten en leerlingen leren omgaan met het gebruik van Prowise 
Go. Met Prowise Go kan een leerkracht zelf bepalen welke sites leer-
lingen open hebben staan, hij/zij kan live volgen hoe de leerlingen wer-
ken bij een opdracht of toets en kan het werk van leerlingen laten zien 
op de digiborden/touchscreens. 
Vanaf de levering van de Chromebooks kunnen leerkrachten en leer-
lingen van groep 4 t/8 hiermee aan de slag. 
Invoeren en gebruikmaken van Sharepoint-omgeving wordt boven-
schools bepaalt en er komt een scholingsplan voor leerkrachten.  
ICT basisvaardigheden bij leerkrachten: In 2019 zal er een nulmeting 
plaatsvinden op het gebied van ICT-vaardigheden van de individuele leer-
kracht. Hieruit wordt een verenigingsoverzicht gegenereerd.  Op basis 
van deze overzichten wordt een scholingsplan en een curriculum voor 
medewerkers en leerlingen opgesteld. 
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5 Gezonde school  In schooljaar 2019-2020 is gestart met een nieuw Gezonde Schoolvoe-
dingsbeleid. Dit betreft het waterdrinken in de klas bij de ochtendpauze, 
gezonde pauzehap, meenemen van een gezonde lunch en het traktatie-
beleid.  
Er worden Smaaklessen gegeven in alle groepen, deelname aan gezonde 
voedingsactiviteiten, zoals “ik eet het beter”. 
Verder zal het gebruik van de kookstudio, waarin met behulp van ouders 
leerlingen een klassenlunch klaarmaken voor de groepen 6 en 7 geconti-
nueerd worden.  
Ook de aanvraag voor het vignet Bewegen zal opnieuw worden inge-
diend. 

6  Techniek onderwijs Alle groepen doen mee aan het nieuwe Techniekmenu van Kunstkade. 
Er zal worden gekeken naar een nieuwe methode voor Techniek onder-
wijs, omdat de oude methode niet meer digitaal ondersteund wordt. 
 
De uitvoering van de leerlijn Programmeren in de groepen blijft een aan-
dachtspunt, vaak omdat het hier ontbreekt aan basisvaardigheden bij de 
leerkrachten. Het Techniekmenu biedt leerkrachten hierin ondersteu-
ning. De leerkracht werkt aan de ontwikkeling van zijn skills en krijgt na 
afloop tips mee om het programmeren in de klas voort te zetten. 
 

7 Muziek in de klas Leerkrachten zijn in staat om vanuit de methode ‘123Zing’ een doorlo-
pende leerlijn muziek aan te bieden, waarin iedere leerling met zijn/haar 
talent tot recht komt. 

8 Frysk We werken aan het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn voor het 
Fries.  

 
Scholen die de training “schoolplan met eigenaarschap bij leerkrachten” hebben gevolgd beschrijven 
hier de hoofddoelstellingen en verwijzen naar de “routekaarten”. Speerpunten worden gezamenlijk 
bepaald op grond van missie & visie, trends en ontwikkelingen, kwaliteit en ervaren urgentie. 



 
 
   

December 2019                                      Schoolplan 2019 – 2023     Willem Alexanderschool      Pagina 40 

Hoofdstuk 6: Meerjarenplanning 
 
6.1 Inleiding 
Hieronder vindt u onze meerjaren planning voor de periode 2019 - 2023 ondergebracht in een 4-ja-
renplanning met aandacht voor de kwaliteitscyclus van plannen, uitvoeren en evalueren. Bij de meer-
jarenplanning hebben we ons laten leiden door: 

- Beleidskeuzes van de school (Hoofdstuk 5) 
- Reeds ingezette ontwikkelingen; 
- Financiën / meerjaren investeringsplan; 
- Draagvlak en haalbaarheid. 

 
De meerjarenplanning is ondergebracht in vijf domeinen: 

 Domein 1: Kwaliteitszorg. In dit domein staan alle doelen die te maken hebben met visie- en 
beleidsontwikkeling en de inrichting en uitvoering van de kwaliteitszorg.  

 Domein 2: Onderwijs en Leren. In dit domein staan alle doelen die te maken hebben met het 
primaire proces, de praktijk op de werkvloer. 

 Domein 3: Beleid Begeleiding en Ondersteuning. In dit domein staan alle doelen die te maken 
hebben met de begeleiding van alle leerlingen gedurende hun schoolloopbaan en de onder-
steuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

 Domein 4: Domein Management en Organisatie. Het gaat hierbij om zaken die op manage-
mentniveau worden geregeld. Ook de inrichting en uitvoering van het personeelsbeleid vallen 
onder dit domein. 

 Domein 5: Professionalisering. Dit domein vormt de meerjaren-scholingsplanning van de 
school.  

Waar mogelijk hebben we samenhang aangebracht tussen de verschillende beleidscomponenten en 
de planning hiervan in de verschillende domeinen. 
 
Onze meerjarenplanning vormt de onderbouwing van het schoolbeleid voor de komende vier school-
jaren. Per schooljaar werken we onze beleidsvoornemens nader uit in een schooljaarplan.  
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6.2 Meerjarenplanning 2019 - 2023 
 
 

  19-20 20-21 21-22 22-23 
 Domein 1: Kwaliteitszorg 

 
Plan-
ning  

Bud-
get  

Plan-
ning  

Bud-
get  

Plan-
ning  

Bud-
get  

Plan-
ning  

Bud-
get  

1 Volgens het INK-model wordt de 
vierjaren cyclus uitgevoerd. Gebruik 
van kwaliteitskaarten 

3  
kaarten  

 3  
kaarten 

 3  
kaarten 

 3  
kaarten 

 

2 Leerkrachten zijn mede-eigenaar  
van kwaliteitskaarten 

4  4  4  4  

3 Leerkrachten zijn betrokken bij de 
uitvoering van de kwaliteits-
zorg(trendanalyses en jaarplan) 

4  4  4  4  

4 Groepsbezoeken door directie en 
collegiale consultatie 

4  4  4  4  

 
 

  19-20 20-21 21-22 22-23 
 Domein 2: Onderwijs en Leren 

 
Plan-
ning  

Bud-
get  

Plan-
ning  

Bud-
get  

Plan-
ning  

Bud-
get  

Plan-
ning  

Bud-
get  

1 Leerlingen voelen zich eigenaar van 
hun ontwikkeling en onderwijsleer-
proces 

1  2  3  4  

2 Kanjertraining borgen en Kanvas 
implementeren (Groepsplan Ge-
drag) 

4  4  4  4  

3 Uitvoering ICT beleidsplan 
 

1  2  3  4  

4 Digitaal portfolio voor kunst en cul-
tuur 

3  4  4  4  

5 Taalbeleidsplan volgen 
 

4  4  4  4  

6 W&T met nieuw gezonde voeding 
 

4  4  4  4  

 
 

  19-20 20-21 21-22 22-23 
 Domein 3: Beleid Begeleiding en  

                Ondersteuning 
Plan-
ning  

Bud-
get  

Plan-
ning  

Bud-
get  

Plan-
ning  

Bud-
get  

Plan-
ning  

Bud-
get  

1 Leerkrachten begeleiden om goede 
analyses te maken. Daarna groeps-
plan of OPP. 

3  4  4  4  

2 Goede uitvoering van Ondersteu-
ningsprofiel 

4  4  4  4  

3 Leerlingen effectief ondersteunen 
met gedragsproblematiek 

4  4  4  4  

 
 

  19-20 20-21 21-22 22-23 
 Domein 4: Management & Organisatie Plan-

ning  
Bud-
get  

Plan-
ning  

Bud-
get  

Plan-
ning  

Bud-
get  

Plan-
ning  

Bud-
get  

1 IKC: Er is een doorgaande lijn in pe-
dagogische aanpak en aanbod 

1  2  3  4  

2 Gesprekscyclus met leerkrachten 
 

4  4  4  4  

3 Begeleiden nieuwe (jonge) leer-
krachten 

4  4  4  4  

4 Ouders zijn educatieve partners 
 

4  4  4  4  
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  19-20 20-21 21-22 22-23 
 Domein 5: Professionalisering 

 
Plan-
ning  

Bud-
get  

Plan-
ning  

Bud-
get  

Plan-
ning  

Bud-
get  

Plan-
ning  

Bud-
get  

1 Deskundig op het gebied Hande-
lings Gericht Werken (HGW) 
 

1, 2  3  4  4  

2 Deskundig in het begeleiden van 
leerlingen met problematisch ge-
drag (HGW) 

3  4  4  4  

3 Deskundig op het gebied van de ge-
zondheid. (Gezonde School) 
 

4  4  4  4  

4 Deskundig om het technisch lezen 
te verbeteren 
 

1  2  3  4  

5 ICT-professionalisering, basisvaar-
digheden 
 

3  4  4  4  

 
1= oriëntatiefase 
2= invoeringsfase 
3= geïmplementeerd/geborgd 
4= monitoren 
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Hoofdstuk 7: Verwijzing 
 
 

7.1 Inleiding  
Dit laatste hoofdstuk biedt een overzicht van beleidsdocumenten waarnaar wij in dit schoolplan heb-
ben verwezen. Deze documenten zijn feitelijk nadere specificaties/uitwerkingen van (onderdelen van) 
ons schoolplan. Wij beschouwen deze documenten daarom als bijlagen bij dit schoolplan. Ze zijn in te 
zien en te raadplegen op school en opvraagbaar voor bevoegde instanties als bestuur en inspectie. 
 
 
7.2 Overzicht verwijzingen 
   

  
Beleidsdocumenten 

1 Strategisch beleidsplan Bestuur 

2 School Ondersteuningsprofiel (SOP) 

3 Schooljaarverslag 2018 – 2019 

4 Schooljaarplan 2018 - 2019 

5 Schooljaarplan 2019 - 2020 

6 Schoolgids 2019 - 2020 

7 Personeelsbeleid, PCBO Leeuwarden e.o. 

8 Regionaal ondersteuningsplan Passend Onderwijs /School Ondersteunings Profiel 

9 Veiligheidsbeleidsplan inclusief Sociale Veiligheid 

10 ICT beleidsplan WA 2019 

11 Visie & Beleidsplan ICT van PCBO Leeuwarden e.o. 

12 Ontruimingsplan, BHV plan, meldingsformulier incidenten 

13 Respectprotocol 

14 Cultuureducatieplan 

15 Aanvraag subsidieprofiel IKC 

16 Folder Voedingsbeleid Gezonde School 

17 Aanvraag Gezonde School 

18 Taalplan Frysk 

19  

20  

 
 
  






