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Hoofdstuk	0:	Voorwoord	en	Samenvatting	
 
 
0.1 Voorwoord		
Voor	u	ligt	het	schoolplan	van	IKC	Prins	Constantijn	voor	de	periode	2019-	2023.	In	de	afgelopen	
jaren	hebben	we	in	de	periode	2011-	2015	gewerkt	onder	het	motto	“	De	uitdaging	aangaan”,	waarin	
we	vooral	focusten	op	verbetering	van	resultaten.	In	de	periode	2015-2019	legden	we	met	“Stap	in	je	
toekomst”	de	nadruk	op	vernieuwing	van	het	onderwijs,	geïnspireerd	door	New	Pedagogies	for	Deep	
Learning	(NPDL)	en	beleidsnotities	als	Onderwijs	2032.		
De	periode	die	nu	voor	ons	ligt,	2019-2023	noemen	we	“Stap	in	je	toekomst	2.0”,	omdat	we	willen	
doorgaan	op	de	ingeslagen	weg,	maar	tijdens	deze	periode	moeten	we	gaan	onderzoeken	of	“Stap	in	
je	toekomst”	de	juiste	weg	is	voor	het	onderwijs	aan	IKC	Prins	Constantijn.	We	moeten	constateren		
dat	het	met	alle	inspanningen	en	experimenten	het	tot	nu	toe	niet	gelukt	is	om	onze	
onderwijsvernieuwingen	te	combineren	met	duurzaam	goede	leeropbrengsten.	Een	andere	naam,	bv	
“Stap	naar	een	sterke	basis”	geeft	dan	wellicht	beter	de	verandering	aan.	
In	de	komende	planperiode	wordt	een	IKC	in	een	grotendeels	nieuw	gebouw	gerealiseerd.	Dat	geeft	
nieuwe	uitdagingen	waarmee	we	volop	bezig	zijn.	Die	hebben	betrekking	op	de	mogelijkheden	en	
positieve	effecten	van	het	samengaan	met	Sinne	Kinderopvang	en	de	kansengelijkheid	te	vergroten.	
Wat	zullen	de	effecten	zijn	van	het	samengaan	met	Sinne	Kinderopvang	tot	een	Integraal	Kind	
Centrum	en	van	de	kennis	die	we	hebben	met	betrekking	tot	kansenongelijkheid?	
Een	relevante	planperiode	dus	waar	we	als	team	enthousiast	mee	aan	de	slag	gaan.	
	
Samenvatting	op	hoofdlijnen		
Na	een	uitleg	in	hoofdstuk	1	over	de	waarde	en	plaats	van	een	(dit)	schoolplan	in	het	schoolleven,	
start	in	hoofdstuk	2	het	specifieke	deel	over	de	visie	en	missie	van	IKC	Prins	Constantijn.	Hoofdstuk	3	
blikt	terug	op	de	vorige	schoolplanperiode	en	onderzoekt	hoe	wij	als	team,	maar	ook	ouders	en	
kinderen	naar	onze	school	kijken	en	welke	onderwerpen	actueel	zijn	in	het	Nederlandse	onderwijs.	
Hoofdstuk	4	beschrijft	de	huidige	situatie	om	vervolgens	in	hoofdstuk	5	verder	te	kunnen	gaan	met	
doelen	voor	de	komende	periode.	Hoofdstuk	6	geeft	een	meerjarenplanning	en	gaat	vooral	in	op	de	
organisatie	en	het	plan	sluit	af	met	verwijzingen	naar	beleidsdocumenten	die	in	dit	plan	genoemd,	
maar	niet	uitgeschreven	worden.	
De	rode	lijn	in	dit	plan	zijn	de	leeropbrengsten.	In	dat	kader	onderzoeken	we	de	ingezette	
ontwikkelingen.	Want	wat	heeft	leerdoelgericht,	leerlinggestuurd,	thematisch	werken	voor	zin	als	
het	uiteindelijk	niet	effectief	(genoeg)	is.		
We	hebben	geprobeerd	om	eerlijk	en	kritisch	te	kijken	naar	ons	eigen	functioneren	om	er	achter	te	
komen	wat	ons	gaat	helpen	om	te	voldoen	aan	de	opdracht	die	de	maatschappij	ons	geeft:	
Kwalitatief	hoogwaardig	onderwijs	voor	kinderen	in	“onze”		wijk	waarmee	zij	toegerust	zijn	om	te	
leven	en	werken	in	het	volgende	decennium.	Het	helpt	ons	daarbij	niet	om	alleen	te	noemen	wat	
verbeterd	moet	worden.	We	moeten	ons	ook	bewust	zijn	van	onze	kwaliteiten.	Met	andere	
woorden:	wat	moeten	we	verbeteren/	veranderen	en	wat	moeten	we	behouden.	
Dit	vraagt	van	ons	allen,	ieder	op	zijn/haar	eigen	plaats	in	de	organisatie,	reflecterend	vermogen	op	
eigen	functioneren,	bereid	zijn	om	samen	te	werken	en	feedback	te	geven.	
Graag	werken	we	daaraan	samen	met	het	ondersteuningsteam	van	PCBO	Leeuwarden	eo	en	Sinne	
Kinderopvang.	
	
Rita	de	Groot,	directeur	IKC	Prins	Constantijn	
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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)		
• Ondernemingplan	(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	2019-	2023	van	het	bestuur.	Waar	dat	
nodig	is	geeft	ons	schoolplan	op	schoolspecifieke	wijze	uitvoering	aan	de	strategische	doelen	op	
bestuursniveau.	Tegelijkertijd	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	
schoolontwikkeling	en	schoolverbetering.	Het	geeft	daarbij	ook	zicht		op	de	samenhang	tussen	de	
verschillende	beleidsvoornemens.	
Inzetten	op	rendementsverbetering	van	een	specifiek	vakgebied	betekent	interventies	bij	
verschillende	kwaliteitsaspecten	van	het	onderwijskundig	beleid	(primaire	proces):	leerstofaanbod,	
leertijd,	opbrengsten,	leerkrachtvaardigheden.	Maar	kan	ook	invloed	hebben	op	aspecten	van	het	
personeelsbeleid	(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	
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WPO)	beschreven	wil	zien	in	het	schoolplan:	Onderwijskundig	beleid	het	Personeelsbeleid	en	het	
stelsel	van	Kwaliteitszorg.	
1.6 Op	hoofdlijnen	
Het	schoolplan	is	ons	ondernemingsplan	waarin	we	aangeven,	waar	onze	school	voor	staat	
(schoolprofilering),	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?	

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

onderwijsleerproces,	ondersteuning	aan	leerlingen	met	specifieke	onderwijsbehoeften,	
professionalisering,	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	

aandacht	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	
bijlagen	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 Levensbeschouwelijke	identiteit	
IKC	PC	is	een	christelijke	school	met	een	open	karakter.	Iedereen	is	bij	ons	welkom.	We	verwachten	
dat	alle	kinderen	en	ouders	de	uitgangspunten	onderschrijven	en	in	samenwerking	met	het	team	
actief	vorm	geven.	Dat	betekent	dat	we	de	verhalen	uit	de	bijbel	als	basis	gebruiken	voor	de	omgang	
met	elkaar.	De	methode	Trefwoord	geeft	ons	handvatten	om	het	christelijke	gedachtengoed	onder	
woorden	te	brengen	en	de	christelijke	feestdagen	te	vieren.	Jezus	Christus	is	daarbij	ons	voorbeeld.	
De	school	werkt	vanuit	de	Christelijke	identiteit	en	de	daarmee	samenhangende	waarden.	Sinne	KOV	
heeft	een	neutrale	identiteit,	maar	wij	vinden	het	belangrijk	dat	alle	medewerkers	binnen	het	IKC	de	
Christelijke	identiteit	respecteren.	We	vinden	elkaar	in	gemeenschappelijke	waarden	zoals		
respectvol	met	elkaar	omgaan,	solidariteit,	duurzaamheid	en	gastvrijheid.	Iedere	professional	brengt	
zijn	eigen	expertise	en	talenten	mee	en	is	gericht	op	samenwerking	op	basis	van	gelijkwaardigheid.	
	

	
2.2				Bestuurlijke	kernwaarden	en	missie		(Uit	Strategisch	beleidsplan	2019-	2023)	

De	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	
richtinggevers.	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!	
	
De	missie	van	PCBO	Leeuwarden	e.o.		
Onze	missie	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!		
 

De	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.		
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PCBO	Leeuwarden	e.o.	is	een	integere	aanbieder	van	primair	onderwijs.	Zij	geeft	hoogwaardig,	
innovatief	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	
kansengelijkheid	zijn	daarbij	een	belangrijk	startpunt.	Nieuwe	uitdagingen	worden	benut	voor	het	
beste	onderwijs	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.	
 
 
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		
5.	Gastvrij		
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.		
	
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!		

 
 

2.2 Missie	en	visie	/	onderwijsconcept	van	IKC	Prins	Constantijn	
 
Stap in je toekomst 
Kinderen die nu naar de basisschool gaan, zijn ruwweg tussen 2030 en 2035 klaar met hun 
basisopleiding en moeten dan toegerust zijn om in de maatschappij hun plaats in te nemen; in 
hun persoonlijke leven en in hun professionele leven. We willen de kinderen van nu toerusten 
met kennis, vormen en aandacht geven aan de generieke vaardigheden. We noemen daarbij de 
21e eeuwse vaardigheden, zoals samenwerking, kritisch denken, burgerschap, communicatie, 
karakter en creativiteit. Kennis gaat daaraan vooraf. 
 
Basiskennis zoals het leren lezen, rekenen en taal is de taak van een basisschool. Een goede 
beheersing van deze basiskennis geeft kinderen mogelijkheden. Elke leerkracht is daarin 
ambitieus. We begeleiden de kinderen naar het hoogst haalbare niveau en in onze school 
betekent dit dat we de leerlingen nauwgezet moeten volgen om te bepalen op welke manier 
kinderen het beste leren. 
 
We benutten de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen om vaardigheden en kennis te 
verwerven. We bereiken daarmee dat er een intrinsieke motivatie ontstaat om te leren en te 
ontwikkelen. Dat betekent dat we thematisch werken en veel aandacht besteden aan 
eigenaarschap van kinderen. 
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We gebruiken de digitale mogelijkheden die voorhanden zijn als middel om de doelen te 
bereiken, want dat past in onze tijd en in onze maatschappij. We gebruiken daarbij een iPad 
voor iedere leerling vanaf groep 4. Het is uitdrukkelijk niet het idee dat kinderen alleen 
individueel bezig zijn op hun eigen device. Met de iPad als onderwijskundig hulpmiddel is het 
mogelijk om individuele leerroutes voor de basisvaardigheden uit te zetten en ieder kind 
toegang te geven tot informatie en educatieve apps. 	
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Hoofdstuk	3:	Schoolprofiel	
 
 
3.1 Onderwijskundige	context	

 
	
Bestuurlijke	context	
	
	

IKC Prins Constantijn is onderdeel van de Stichting voor Protestants Christelijk Basis 
Onderwijs Leeuwarden e.o. 
 

Schoolomgeving	/	
samenwerking	

We zijn op dit moment gehuisvest in een tijdelijke locatie aan de Goudenregenstraat 
in afwachting van de vernieuwbouw van ons oude gebouw aan de Willem 
Sprengerstraat 77, waar we samen met 2 dagopvanggroepen, een speelleergroep en 
een buitenschoolse opvanggroep van Sinne Kinderopvang verder gaan als IKC Prins 
Constantijn 

Kengetallen	
leerlingen	

1 oktober 2015- 215 
1 oktober 2016- 186 
1 oktober 2017- 181 
1 oktober 2018- 172 
1 oktober 2019- 176 
 
Een dalende trend in leerlingaantallen door verschillende oorzaken: Van 2 naar 1 
locatie en vertrek uit de Vrijheidswijk, huisvesting in een tijdelijk oud gebouw, door 
economisch herstel meer mensen met werk en daardoor meer verhuizingen in de 
bovenbouw, dalend aantal geboortes in Bloemenbuurt/ Oldegalileen.  
 

	
	
Sociale	context	en	
kenmerken	
leerlingenpopulatie	
	

 
Bijna de helft van de kinderen komt uit een gezin waarin in ieder geval 1 ouder is met 
een MBO- opleiding (49%) 25% heeft in ieder geval 1 ouder die HBO of WO opgeleid 
is en 17% heeft alleen PO of VMBO. 
Opvallend is dat nu het onderwerp –armoede- is toegevoegd aan de wegingsfactor we 
veel extra weging krijgen. Dat gaat in per -1-08-2019 en wordt in 3 jaar volledig 
ingevoerd. In 2019/2020 is daarvoor 1,3 FTE toegevoegd aan de basisformatie 
oplopend tot ongeveer 1,7 FTE in 2020/2021 

	
Onderwijsbehoeften	
van	onze	leerlingen	
	
	

 
De PCS ligt in een aandachtswijk van de Gemeente Leeuwarden. Op grond van de 
Sociaal- Economische Index kunnen we constateren dat veel van onze kinderen meer 
dan gemiddeld educatieve ervaringen ontberen en meer dan gemiddeld een talige 
omgeving en aandacht voor schoolse vaardigheden missen. De onderwijsbehoeften 
moeten er op gericht zijn dat ieder kind gelijke kansen heeft en kunnen we op grond 
van die kennis samenvatten in 2 onderwerpen: 

• Veel aandacht voor schoolse basisvaardigheden zoals lezen- taal- rekenen in 
de schoolcontext. We merken dat het leren niet “ vanzelf”  gaat. Alleen als 
die basis goed is, krijgen alle kinderen een gelijke basis voor hun verdere 
ontwikkeling.  

• Veel input van ervaringen door het zoeken van verbindingen met de 
maatschappij. Bv door binnenhalen van sprekers, bezoek aan musea of 
meedoen aan andere activiteiten. 
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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	
ontwikkelingen	en	willen	tevens	duurzame	onderwijskwaliteit	bieden.	In	onderstaand	overzicht	zijn	
de	trends	en	ontwikkelingen	van	de	laatste	jaren	verzameld.	Aansluitend	hebben	wij	aangegeven	
welke	schoolontwikkelingen	bij	onze	ambities	passen	en	formuleren	we	hiervoor	doelen	voor	de	
komende	schoolplanperiode	(zie	H.	5).	

 
 

	
Trends	en	
ontwikkelingen	
	

	
Relevante	Items	

	

Kansengelijkheid	 • Uitbreiden	van	kennis	en	schoolse	vaardigheden	helpen	om	
kansengelijkheid	mogelijk	te	maken.	
	

Autonomie	van	de	
leerkracht	

• Binnen	de	kaders	van	PCBO	Leeuwarden	eo	en	school	hebben	de	
professionals	eigenaarschap	

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

Toezicht-	en	
waarderingskader	

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

• Eigen	aspecten	van	kwaliteit	
Leerkrachten	
tekort	

§ Leerkrachten	tekort	en	beleidskeuzes	bestuur	en	school	
§ Beschrijving	op	welke	wijze	bestuur	/	school	zorgt	voor	bevoegd	en	

bekwaam	personeel	
§ Inzet	onderwijsassistenten	en	stagiaires	
§ Groepsdoorbrekend	werken	/	leerpleinen/	anders	organiseren	

Burgerschap	en	
sociale	integratie	

• Ontwikkeling	visie	en	missie	op	burgerschap	en	sociale	integratie	op	
schoolniveau	

• Doorlopende	leerlijn	ten	behoeve	van	ontwikkeling	vaardigheden	bij	
leerlingen	

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,	coderen	
§ Robotica,	internet	of	things,	artificial	intelligence,	virtual	&	

augmented	reality		
Eigenaarschap	 § Gedeelde	verantwoordelijkheid,	betrokkenheid,	motivatie	en	

autonomie	op	alle	niveaus	(leerkrachten,	leerlingen	en	ouders)	
§ Leerling-	en	ouderparticipatie	
§ Appreciative	Inquiry	–	waarderend	onderzoek,	waarderende	

gesprekkencyclus	
Eigentijds	 § Veranderende	rol	leerkracht	
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onderwijs	 § Gepersonaliseerd	leren	
§ Leren	zichtbaar	maken	
§ Ondernemerschap	
§ Thematisch	onderwijs	
§ Projectmatig	werken	
§ Brede	ontwikkeling	van	kunst,	cultuur,	expressie,	erfgoed		
§ STEAM	(W&T	verbonden	aan	kunst	en	cultuur)	
§ LEAN	Onderwijs	
§ Eigenaarschap	leerlingen		

Integrale	
kindcentra	en	/of	
brede	school	

§ Samenwerkingsverband	tussen	partijen	die	zich	bezighouden	met	
opgroeiende	kinderen;	

§ Diverse	participanten:	onderwijs,	welzijn,	kinderopvang,	
peuterspeelzaal;	bibliotheek,	sportschool,	muziekschool	en	andere	
instellingen;	
	

	
Toekomstgericht	
Curriculum	
	
	
	

• Meer	toekomst	gericht	(voorbereidend	op	de	samenleving	van	de	
toekomst)	

• 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:	
Veel,	zo	niet	alle,	van	bovengenoemde	onderwerpen	zijn	van	belang	voor	of	hebben	invloed	op	het	
onderwijs,	ook	van	onze	school.	We	hebben	ook	aan	veel	onderwerpen	al	aandacht	besteed,	zoals	
burgerschap	en	sociale	integratie	in	de	vorm	van	De	Vreedzame	School,	soft	skills	tijdens	het	
thematisch	werken,	toepassing	van	digitale	middelen,	eigenaarschap	van	kinderen,	eigentijds	
onderwijs,	IKC-	ontwikkeling	en	een	toekomstgericht	curriculum.	We	erkennen	dat	we	op	(bijna)	al	
deze	onderwerpen	nog	verbeteringen	kunnen	doorvoeren,	maar	de	leerkrachten	op	IKC	Prins	
Constantijn	zijn	met	de	inhoud	van	al	deze	onderwerpen	al	bekend.		
Om	succesvol	te	zijn	in	onze	ontwikkeling	kiezen	we	een	drietal	onderwerpen	waar	we	de	komende	
schoolplanperiode	de	aandacht	op	richten.	Dat	zijn:	
	
Eigenaarschap	van	leerkrachten	in	relatie	tot	de	opbrengsten	van	het	onderwijs	
Partnerschap	van	ouders	
Handelingsgericht	werken	
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3.3 Kwaliteitsprofiel	van	onze	school	
Door	een	eigen	beschrijving	op	de	leeropbrengsten,	een	zelfevaluatie	met	behulp	van	IK-ZO	
en	SWOT,	een	evaluatie	van	het	vorige	schoolplan	en	een	samenvatting	van	de	enquêtes	die	
onder	ouders,	leerlingen	en	leerkrachten	zijn	gehouden,	schetsen	we	een	beeld	van	waar	IKC	
Prins	Constantijn	nu	staat.		

	
	

3.3.1 Opbrengsten	
	

Samenvatting	analyses	en	conclusies	uit	de	jaarverslagen	met	betrekking	tot	de	leerresultaten:	
- Eindopbrengsten:	Als	de	groep	genoeg	potentie	heeft	dan	lukt	het	om	de	eindopbrengsten	

op	voldoende	niveau	te	brengen	en	daarmee	is	het	tot	nu	toe	gelukt	om	de	school	uit	de	
gevarenzone	te	houden,	maar	de	opbrengsten	zijn	minimaal	en	er	moet	door	de	leerkracht	in	
groep	8	heel	gericht	en	hard	gewerkt	worden	om	hiaten	op	te	sporen	en	in	te	vullen.	Zie	voor	
uitvoerige	analyses	de	jaarverslagen.	

- Tussenopbrengsten:	Onze	tussenopbrengsten	zijn	onvoldoende.	In	de	middenbouw	is	het	in	
de	afgelopen	jaren	niet	gelukt	om	de	standaard	van	het	Nederlandse	onderwijs	op	de	
meetbare	resultaten	op	voldoende	niveau	te	krijgen.	De	oorzaak	is	de	aandacht	die	gegaan	is	
naar	het	onderwijsconcept	Stap	in	je	toekomst,	waarbij	we	de	noodzaak	van	de	extra	
aandacht	die	onze	populatie	nodig	heeft	voor	de	basisvaardigheden,	uit	het	oog	zijn	
verloren.		Inmiddels	heeft	dit	onderwerp	opnieuw	onze	volledige	aandacht	en	zijn	we	gestart	
met	een	gerichte	aanpak	voor	de	instructie	gebaseerd	op	de	principes	van	Rosenshine	en	het	
proces	van	handelingsgericht	werken	gebaseerd	op	de	werkwijze	die	Noelle	Pameijer		
beschrijft.		
We	realiseren	ons	dat	in	de	toekomst	elke	onderwijsverandering	in	het	teken	moet	blijven	
staan	van	de	kwaliteit	van	deze	twee	onderwerpen.	En	dat	er	steeds	opnieuw	aandacht	moet	
zijn	voor	toepassing	van	de	principes	van	Rosenshine	in	Expliciete	Directe	Instructie	(EDI)	en	
inhoudelijke	methodieken	zoals	Met	Woorden	in	de	Weer	en	de	Rekendidactiek.	
Voor	een	uitvoerige	analyse	van	de	tussenopbrengsten	verwijzen	we	u	naar	de	jaarverslagen.	

	
	
	

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	Schoolplan	2015-2019;	
- Resultaat	SWOT	analyse;	
- Enquête	leerkrachten	PO	Spiegel	2016/	2017	
	
IK-ZO	
Hieronder	een	korte	samenvatting	van	de	trends	waarbij	aandacht	is	voor	totaalscores	<	75%	(-=	
normscore)	en	afwijking	van	de	benchmark	met	vergelijkbare	scholen	Prins	Maurits,	
KinderKoepel	en	Willem	Alexander.	
	
Kwaliteitskaart	Identiteit	afgenomen	in	2016:	Afwijking	van	de	norm	op	de	onderdelen	“We	
hebben	een	viertafel	in	de	klas”	en”	Tijdens	het	bijbelverhaal	ligt	de	bijbel	open	op	tafel”.	In	de	
benchmark	scoren	we	op	meer	onderwerpen	aan	de	lage	kant	ten	opzichte	van	onze	
vergelijkingsscholen.	
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Kwaliteitskaart	Opbrengsten	afgenomen	in	2017:	Het	handelingsgericht	werken	met	
opbrengsten	op	het	gebied	van	sociaal-	emotionele	ontwikkeling	is	<	75%.	We	nemen	aan	dat	we	
door	de	invoering	van	de	methodiek	De	Vreedzame	School	na	2017	een	grote	verbetering	
hebben	ingezet.	In	totaal,	ook	dit	onderwerp,	zijn	de	scores	in	de	benchmark	vergelijkbaar.		
Kwaliteitskaart	Didactisch	handelen	afgenomen	in	2018:	Alle	onderwerpen	scoren	>75%.	In	de	
benchmark	zijn	de	scores	ongeveer	gelijk	aan	die	van	de	Prins	Maurits,	maar	iets	onder	die	van	
de	Willem	Alexander	en	de	Kinderkoepel.	
Kwaliteitskaart	Schoolklimaat	en	veiligheid	afgenomen	in	2018:	In	scores	zijn	“Aanspreken	van	
elkaar,	Betrokkenheid	van	ouders,	Uiterlijk	en	schoonmaak	van	het	schoolgebouw”	onder	de	
normscore.	Ook	hier	zitten	we	in	de	benchmark	dicht	bij	de	Prins	Maurits	en	onder	de	Willem	
Alexander	en	de	Kinderkoepel.	
Kwaliteitskaart	Zorg	en	begeleiding	afgenomen	in	2019:	De	onderwerpen	die	te	maken	hebben	
met	handelingsplanning	zijn	onder	de	normscore;	dat	is	een	onderwerp	waar	we	de	afgelopen	
jaren	veel	op	veranderd	hebben	en	waaraan	we	werken	om	een	definitieve	schoolafspraak	te	
maken.	De	andere	onderwerpen	zijn	allen	op	of	boven	de	normscore.	In	de	benchmark	zijn	we	
op	ieder	onderwerp	lager	dan	de	vergelijkingsscholen.	
Algemeen:	Er	zijn	geen	onderwerpen	in	deze	kwaliteitskaarten	die	er	uitspringen	en	die	qua	
onderwerp	op	qua	score	dermate	verontrustend	zijn	dat	we	ze	direct	moeten	aanpakken.	Een	
aantal	onderwerpen	zijn	herkenbaar,	zeker	de	onderwerpen	die	met	Zorg	en	begeleiding	te	
maken	hebben.	Het	systematisch	beschrijven	van	handelingsplanning	is	in	de	afgelopen	jaren	
altijd	al	een	zwak	onderwerp	geweest.	In	de	afgelopen	jaren	hebben	we	binnen	Stap	in	je	
toekomst	geprobeerd	om	dit	onderwerp	dichter	bij	de	leerling	en	de	leerkracht	te	brengen,	maar	
steeds	merken	we	dat	de	gekozen	wegen	praktische	problemen	opleveren.	Het	hoort	wel	bij	de	
onderwerpen	waar	we	nu	aan	definitieve	implementatie	toe	zijn;	met	andere	woorden,	het	is	
een	onderwerp	waar	al	hard	aan	gewerkt	wordt.		
	
	

Evaluatie Schoolplan 2015-2019 
 

 
Wat willen we 
bereiken? (Overzicht 
van de doelen ) 

 Waarom (aanleiding / onderbouwing) Evaluatie november 2019  

1 

Thematisch onderwijs Om de nieuwsgierigheid van kinderen 
te benutten. Betrokkenheid bij het 
onderwerp vergroot de motivatie en 
dat vergroot het “ eigenaarschap”  
van de leerling. Het thema wordt in 
alle facetten (taal, rekenen, 
wereldoriëntatie, wetenschap-
techniek, culturele en creatieve 
vakken) benaderd en geeft daarmee 
invulling aan de beleving van de 
wereld.  

We werken thematisch op het 
gebied van taal, wereldoriëntatie, 
wetenschap en techniek en culturele 
en creatieve vakken. 
We hebben gemerkt dat rekenen en 
spelling door de noodzaak om 
cumulatief te werken niet altijd in 
het thema geïntegreerd kunnen 
worden. Begrijpend lezen wordt 
aangeboden met Nieuwsbegrip 
omdat het moeilijk en zeer 
tijdrovend is om wekelijks geschikte 
leesteksten te vinden.  
De OB werkt met Spelezen, een 
methodiek waarbij de omgeving 
betekenisvol is en zowel taal als 
rekenen geïntegreerd zijn in het 
thema voor leerlingen van groep 1 
t/m 3. 

2 

Kindvolgend ipv 
methodevolgend 
Passend onderwijs 

Als kinderen toe zijn aan een 
volgende stap, dan kunnen ze die 
snel leren. Daarmee voorkomen we 
dat we nutteloos tijd investeren in 
oefensessies voor onderwerpen waar 
de leerling niet aan toe is. Het 

Op dit onderwerp is heel veel 
gebeurd, maar hebben we ook 
fouten gemaakt. In de periode voor 
2015 werkten we nog met 
methodes voor alle vakken en 
hanteerden we 
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kindvolgende aspect zit in het niveau 
en in het onderwerp. We volgen de 
kinderen met een Individueel 
Ontwikkelings Plan. 

groepshandelingsplannen. Nu, 2019 
hebben we nog steeds de methodes 
in de kast, maar we gebruiken deze 
als bronnenboeken als de les past in 
de leerlijn. We kijken daarbij naar 
de leerlijnen en wat de (groep) 
kinderen nodig hebben. We hebben 
in deze periode de fout gemaakt om 
kindvolgend te zien als het kind 
bepaalt zelf wat hij/ zij wil leren. We 
hebben te weinig kaders gesteld en 
hebben te weinig 
leerkrachtgestuurde instructie 
gegeven. Dat heeft opgeleverd dat 
we onvoldoende leeropbrengst 
hebben. Anno 2019 hebben we dit 
ingezien en we zijn nu bezig om het 
leerlingvolgend onderwijs met 
behulp van de leerlijnen vast te 
houden, maar te combineren met 
kwalitatief hoogwaardige instructie 
en een vaste structuur. 

3 

Groepsoverstijgend 
instructie geven 

Kinderen in dezelfde leeftijdscategorie 
hebben veelal dezelfde 
ontwikkelingsfase en interesses, dat 
pleit voor min- of meer homogene 
basisgroepen. Maar qua 
ontwikkelingsmogelijkheden lopen 
kinderen soms ver uit elkaar en ook 
daaraan willen we tegemoet komen 
door dagelijks groepsoverstijgende 
instructies te geven. 

Groepsoverstijgende instructie is de 
enige manier om kwalitatief goede 
instructie te geven als je tegemoet 
wilt komen aan de persoonlijke 
leerroute. Het heeft veel geduld 
gekost en daarnaast enige dwang 
om groepsdoorbrekende instructie 
voor rekenen in het systeem van de 
school te krijgen. Anno 2019 doen 
we dat voor rekenen, maar helaas 
nog niet voor spelling. De inzet zal 
wel zijn om dat in de komende 
planperiode te implementeren. 

4 

Een volgsysteem voor 
de 21e eeuwse 
vaardigheden. De 6 C’s 
uit NPDL. 

In de wereld van de toekomst staan 
beroepen en oplossingen niet meer 
vast. Dat vraagt een groot 
aanpassingsvermogen en creativiteit 
om een plaats in deze maatschappij 
te veroveren. Vaardigheden die door 
het onderwijs gestimuleerd en 
gevolgd kunnen worden.  

Vanuit NPDL is veel aandacht 
geweest voor het systematisch 
volgen en beïnvloeden van de 6 C’s, 
maar de leerkrachten vonden de 
systematiek erg lastig.  
Omdat op het moment van 
evalueren, eind 2019, alle aandacht 
nodig is voor de basisvakken, krijgt 
dit onderwerp geen aandacht meer. 
We merken wel dat voor het gevoel 
de C’s geïntegreerd zijn in onze 
school, zie ook SWOT bij Strength. 

5 

Iedere leerling vanaf 
groep 3 een iPad 

De beschikbaarheid voor het gebruik 
van apps, snelle toegang tot internet 
en alle informatie. Beschikbaarheid 
van oefenmogelijkheden in taal en 
rekenen. Leerkrachten kunnen direct 
analyseren en hoeven niet eerst na te 
kijken 

We hebben de ambitie bijgesteld 
naar iedere leerling vanaf groep 4 
een iPad en dat is gelukt. Omdat 
bijna alle methodes afgeschreven 
zijn en we geen methodes hebben 
vervangen is het betaalbaar. We 
merken wel dat kwalitatief goede 
apps en oefenprogramma’s ook 
kostbaar zijn.  

6 

Eigenaarschap van 
kinderen mbv 
coachgesprekken 

Kinderen zijn medebepaler van hun 
leerdoel, samen met ouder(s) en 
leerkracht(en). Dit bereiken we 
tijdens coachgesprekken. 2 keer met 
leerkracht en kind; onder schooltijd 
en 2 keer met kind/ouder(s) en 
leerkracht; na schooltijd. 

De gesprekken met de ouders zijn 
beide in bijzijn van de kinderen. Er 
zijn geen basisafspraken of 
stappenplannen voor het voeren 
van de gesprekken, dus iedere 
leerkracht zoekt daarin zijn/ haar 
eigen weg. Uit de reactie van 
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ouders maken we op dat er grote 
verschillen zijn in de mate van 
inbreng van de kinderen.  
Ook de gesprekken onder schooltijd 
tussen leerkracht en leerling hebben 
geen vast karakter. Het gebeurt 
soms wel, soms niet systematisch 
op eigen initiatief van de leerkracht. 
Er worden wel regelmatig informele 
gesprekjes gehouden; het zit wel in 
het DNA van de leerkrachten om 
kinderen een stem te geven in wat 
ze willen leren. We merken dat dit 
de motivatie om te werken aan de 
opdracht vergroot. 

7 

Systematisch volgen 
en analyseren van 
sociaal- emotionele 
ontwikkeling 

Het huidige lvs sociaal- emotionele 
ontwikkeling is niet meer passend. 
We willen een ander instrument 
vinden. 

We hebben het instrument van 
Viseon losgelaten. We waren 
hierover ontevreden. We hebben 
gezocht naar een instrument wat 
past binnen de methodiek die we 
gebruiken. Binnen De Vreedzame 
School is een 
kwaliteitszorginstrument wat veel 
informatie geeft over sociaal- 
emotionele ontwikkeling van  
groepen, maar minder op 
individueel niveau. Dat is nu nog 
wel een vervolgonderwerp.                                                         

8 

Planmatig aandacht 
geven aan sociaal- 
emotionele 
ontwikkeling mbv een 
methodiek 

Vooral om preventief te kunnen zijn 
en eenduidige afspraken te hanteren 
binnen de hele school. 

We hebben gekozen voor de 
methodiek De Vreedzame School en 
we zijn tevreden over de manier 
waarop kinderen geleerd hebben om 
om te gaan met conflicten. Omdat 
er altijd verbeterpunten zijn is 
aandacht voor de rol van de 
leerlingen een vervolgonderwerp. 
We denken daarbij aan het 
betrekken van de leerlingen via bv 
een leerlingenraad. Ook heeft het 
gedrag van speciale leerlingen die 
vanwege een stoornis of anderszins 
meer moeite hebben om zich aan 
schoolafspraken te houden, extra 
aandacht nodig. 

9 

Coachgesprekken 
voeren 

Het persoonlijk contact tussen 
leerkracht-leerling-ouder is een 
stimulans voor het eigenaarschap van 
kinderen en voor de 
ouderbetrokkenheid op het 
leerproces. 

Zie ook punt 6. We hebben geen 
schoolafspraken en daarmee geen 
basis voor coachgesprekken. Dat 
betekent dat dit onderwerp wel 
organisatorisch is doorgevoerd en 
dat is in vergelijking met andere 
scholen al heel wat. Er is nu 
verbetering nodig op de kwaliteit 
vooral in het stuk vertellen WAT we 
gedaan hebben, wat daarvan het 
RESULTAAT was en hoe dit een 
VERVOLG krijgt. Dit gaan we 
oppakken in Handelings Gericht 
Werken 

10 

Een alternatief voor de 
huidige CITO toetsen 

Bij kindvolgend onderwijs past het 
niet om kinderen in jaargroepen te 
toetsen. Toch willen we de 
vooruitgang en het niveau van 
kinderen weten. 

We hebben een presentatie 
bijgewoond van IEP LVS en dat lijkt 
veelbelovend en passend bij ons 
onderwijs. We hebben echter 
gemerkt dat de achterstand in 
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opbrengsten in meerdere 
instrumenten zichtbaar is, ook in 
Bareka, Rekentuin, Taalzee en 
Gynzy. Het heeft dus geen zin om 
het volgsysteem te vervangen. We 
moeten eerst inzetten op verhogen 
van de opbrengsten op de 
basisvakken. 

Als Speerpunten voor de komende schoolplanperiode hebben we in 2015 het volgende genoemd: 
Thematisch onderwijs, waar alle aspecten die in de basisschool een rol spelen hun plaats krijgen,  
met veel aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden en met behulp van digitale middelen. 
We kunnen constateren dat we in deze onderwerpen geslaagd zijn. 

 
 

	
SWOT	
Met	input	van	het	leerkrachtenteam	is	de	school	met	een	SWOT	geanalyseerd.	Onderstaand	de	
onderwerpen	die	daarbij	zijn	genoemd:	

	
	

Strength	
Projectonderwijs	
Kind	staat	centraal	ipv	methode	
Intrinsiek	gemotiveerde	kinderen	
Samenwerken	door	leerlingen	
Aandacht	voor	de	individuele	ontwikkeling	van	
leerlingen	
Pedagogische	kwaliteiten	van	de	leerkrachten	
Taakgerichte	werksfeer	in	de	groepen	

Weakness	
Implementatie	van	nieuwe	ontwikkelingen	krijgt	
niet	voldoende	aandachtà	we	willen	te	veel	
tegelijk.	
Leerlingrapport	achterhaald	
Eigen	initiatief	van	leerkrachten	
Doorzetten	van	ingezette	ontwikkelingen	
Geen	vakleerkrachten	
Te	weinig	handen	in	een	grote	groep	
Digitale	geletterdheid	van	leerkrachten	
Digitale	communicatie	met	ouders	(mailing	naar	
ouders,	inplannen	van	gesprekken	etc)	
Samenwerken	van	leerkrachten	onderling	
gericht	op	inhoudelijke	afstemming	

Opportunities	
IKC	ontwikkeling	
Nieuwbouw	
Ouderbetrokkenheid	vergroten	
Projectonderwijs	verder	uitbreiden	
Samenwerking	onderling	verbeteren	tbv	
inhoudelijke	afstemming	
Soepele	overgang	in	2-3combinatie	
Teamspirit	
IEP	LVS	
Handelingsgericht	werken	

Threats	
Dalend	aantal	leerlingen	
Lage	opbrengsten	
Noodzakelijke	keuzes	met	focus	op	basisvakken	
geeft	minder	ruimte	voor	andere	ontwikkelingen	
Niet	doorzetten	bij	ingezette	ontwikkelingen	
Doorgaan	met	CITO	groep	1	en	2	
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Resultaat		Leerkracht	enquête	2016/	2017	
	

	

	
Uitleg:	Rood	is	de	schoolscore;	blauw	is	de	benchmark	met	het	gemiddelde	van	alle	scholen	van	
PCBO	Leeuwarden	eo.	Duidelijk	zichtbaar	is	dat	onze	school	niet	afwijkt	van	de	andere	scholen	op	de	
meeste	onderwerpen.	Op	1	onderwerp	na	wat	hier	aangeduid	wordt	met	Algemeen.	De	vragen	die	
daarbij	horen	zijn:	“Ik	werk	met	plezier	op	deze	school”	(3.4	ten	opzichte	van	3.5	PCBO	Leeuwarden	
eo),	“Ik	ben	trots	op	mijn	school”	(3.1	ten	opzichte	van	3.5	PCBO	Leeuwarden	eo)	“Er	wordt	positief	
over	de	school	gesproken”		(2.9	ten	opzichte	van	3.1	PCBO	Leeuwarden	eo)	en	“De	digitale	
communicatie	is	helder	en	duidelijk”	(3.1	ten	opzichte	van	3.2	PCBO	Leeuwarden	eo).	Omdat	de	
totaalscore	niet	alarmerend	laag	is,	is	de	conclusie	getrokken	dat	we	geen	speciale	inzetten	doen	op	
deze	onderwerpen.		
Wel	goed	om	hier	als	tegenhanger	de	opvallend	positieve	punten	in	de	benchmark	te	noemen:	
“Leerlingen	krijgen	bij	mij	de	ruimte	om	op	hun	eigen	manier	te	leren	en	te	werken”	(3.6	ten	opzichte	
van	3.3	PCBO	Leeuwarden	eo),	“Ik	kan	goed	lesgeven”	(3.6	ten	opzichte	van	3.5	PCBO	Leeuwarden	
eo)	“Het	lukt	mij	om	een	goed	pedagogisch	klimaat	te	creëren”	(3.7	ten	opzichte	van	3.6	PCBO	
Leeuwarden	eo)	“Leerlingen	kunnen	bij	mij	regelmatig	zelfstandig	werken	in	de	les”	(3.9	ten	opzichte	
van	3.6	PCBO	Leeuwarden	eo)	“Leerlingen	kunnen	in	de	klas	regelmatig	op	een	computer/	tablet	
werken”	(3.7	ten	opzichte	van		2.8	PCBO	Leeuwarden	eo)		
	
Conclusie	zelfevaluatie	
We	hebben	in	de	afgelopen	4	jaar		veel	gedaan	en	veel	doelen	behaald.	In	de	grote	lijn	is	ook	een	
grote	verandering	in	onderwijs	zichtbaar	en	hebben	we	echt	een	Stap	in	de	toekomst	gedaan.	Heel	
positief	is	dat	het	leerkrachtenteam	vanuit	een	intrinsieke	motivatie	wil	werken	aan	deze	
veranderingen	en	desgevraagd,	bv	in	enquêtes	of	evaluaties,	aangeeft	daar	blij	mee	te	zijn	en	graag	
door	te	willen	gaan.	
Als	kritische	kanttekeningen	die	voor	verbetering	vatbaar	zijn,	noemen	we	hier:	
*Niet	voldoende	open	staan	voor	inhoudelijke	feedback	en	ook	geen	feedback	vragen.	(Adviezen	van	
IB	of	experts	worden	niet	gemakkelijk	overgenomen,	veel	extern	attribueren)	
*Niet	gemakkelijk	met	elkaar	samenwerken.	Eigen	werkwijze	willen	vasthouden	en	onvoldoende	in	
staat	zijn	om	bij	te	stellen.	(Veel	tijd	nodig	in	clusteroverleg	om	te	komen	tot	gezamenlijke	afspraken,	
soms	toch	weer	als	individuele	groep	opereren	in	plaats	vanuit	het	cluster)	
*Te	veel	onderwerpen	tegelijk	willen	aanpakken.	(Onderwerpen	blijven	liggen	vanwege	tijdgebrek	en	
dat	geeft	het	gevoel	dat	er	niets	is	afgemaakt.)	
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*Ingezette	veranderingen	niet	vasthouden	en	daardoor	lijkt	het	alsof	we	steeds	opnieuw	moeten	
beginnen.	(	Eerder	opgedane	ervaringen	met	bv	Met	Woorden	in	de	Weer,	Directe	Instructie	of	
leestechieken	worden	niet	structureel	ingezet	in	het	onderwijs.)	
	
	
	

3.3.3 Waardering	Inspectie	
	
Beoordelingshistorie	inspectie	op:	http://www.onderwijsinspectie.nl		
Er	is	geen	actueel	oordeel	gegeven	voor	de	Prins	Constantijnschool.	Wel	voor	het	bestuur	PCBO	
Leeuwarden	e.o.		
	

3.3.4 Waardering	leerlingen	en	ouders		
	
De	ouderenquete	is	gedaan	in	2017.	Helaas	zijn	er	maar	21	volledige	enquêtes	ingevuld,	dat	is	slechts	
16	%.	We	vinden	het	dus	heel	moeilijk	om	de	informatie	die	gegeven	wordt	te	duiden.	We	hebben	
deze	keer	heel	uitdrukkelijk	geprobeerd	om	de	ouders	mee	te	laten	doen	door	codes	mee	te	geven	
en	enquêtes	klaar	te	zetten	tijdens	de	rapportbesprekingen,	maar	dat	heeft	ten	opzichte	van	de	
vorige	keer	in	2014	slechts	2	extra	respondenten	opgeleverd,	toen	waren	er	19	ingevulde	enquêtes.	
We	gaan	er	van	uit	dat	ouders	die	tevreden	zijn	het	invullen	eerder	achterwege	laten	dan	ouders	die	
ontevreden	zijn…..dat	is	dan	toch	wel	weer	positief.	

	
-	

	
	

Toelichting:	
De	scores	liggen	steeds	dicht	bij	de	benchmark	met	de	andere	scholen	van	PCBO	Leeuwarden	e.o.		
Er	wordt	zowel	in	de	scores	als	in	de	opmerkingen	aandacht	gevraagd	voor	het	uiterlijk	van	het	
gebouw:	“De	buitenkant	is	netjes	en	verzorgd”	(2.7	ten	opzichte	van	3.1	PCBO	Leeuwarden	eo),	“De	
school	ziet	er	binnen	gezellig	uit”	(2.6	ten	opzichte	van	2.9	PCBO	Leeuwarden	eo),	“De	lokalen	zijn	
netjes	en	schoon”	(2.5	ten	opzichte	van	2.9	PCBO	Leeuwarden	eo)	Natuurlijk	denken	we	allemaal	als	
eerste	aan	het	nieuwe	schoolgebouw	wat	er	aan	zit	te	komen,	maar	we	moeten	ons	ook	realiseren	
dat	de	eigen	aandacht	voor	opruimen	soms	te	kort	schiet.	Het	andere	opvallende	onderwerp	is	“Er	
wordt	positief	over	de	school	gesproken”	(2.7	ten	opzichte	van	3.1	PCBO	Leeuwarden	eo).	
Opvallend	positieve	aandachtspunten	zijn”	Ik	voel	me	betrokken	bij	school”	(3.1	ten	opzichte	van	3.0	
PCBO	Leeuwarden	eo)	en	“De	kinderen	kunnen	regelmatig	met	een	computer	of	tablet	werken”	(3.1	
ten	opzichte	van	2.8	gemiddeld	voor	PCBO	Leeuwarden	eo)	
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De	leerlingen	wordt	jaarlijks	om	hun	mening	gevraagd	in	de	Exitenquete.	Voor	het	volledige	overzicht	
nemen	we	hier	de	scores	van	2017	en	2019	mee:	
Leerlingenquete	PO	Spiegel	2017:	

	
	
	
Toelichting	
In	de	benchmark	met	de	andere	scholen	van	PCBO	Leeuwarden	eo	zien	we	dat	de	gemiddelden	dicht	
bij	elkaar	liggen,	maar	steeds	niet	iets	lager.		
Opvallend	vaak	worden	er	opmerkingen	gemaakt	over	het	leren.	“Ik	leer	veel	op	deze	school”	(3.1	
ten	opzichte	van	3.5	PCBO	Leeuwarden	eo)	“	Meer	uit	boeken	leren	in	plaats	van	Rekentuin”	.	Ook	
door	de	leerlingen	wordt	iets	gezegd	over	de	uitstraling.	“De	hal	en	lokalen	zijn	netjes	en	schoon”	
(2.5	ten	opzichte	van	2.9	PCBO	Leeuwarden	eo)	
	
Exitenquete	2019		
Van	deze	enquete	is	geen	totaaloverzicht	voor	handen.	Daarom	alleen	een	aantal	opvallende	scores:	
Negatief:	“Ik	leer	op	school	om	mijn	werk	te	plannen”	(2.3	ten	opzichte	van	3.0	PCBO	Leeuwarden	
eo),	“Op	school	gelden	duidelijke	regels”	(3.0	ten	opzichte	van	3.3	PCBO	Leeuwarden	eo)	“De	school	
ziet	er	van	binnen	gezellig	uit”	(2.6	ten	opzichte	van	3.1	PCBO	Leeuwarden	eo).	
Positief:	“We	kunnen	samenwerken	in	groepjes”	(3.5	ten	opzichte	van	3.2	PCBO	Leeuwarden	eo),	
“Leraren	praten	met	ons	over	hoe	we	met	anderen	kunnen	omgaan”	(3.4	ten	opzichte	van	3.2	PCBO	
Leeuwarden),	“Leraren	vatten	de	uitleg	samen”	(3.2	ten	opzichte	van	3.0	PCBO	Leeuwarden	eo)	en	
uiteraard	de	opmerking	die	steeds	terug	komt:	“De	mogelijkheid	om	op	computer	of	tablet	te	
werken	(3.9	ten	opzichte	van	3.1	PCBO	Leeuwarden	eo).	
	

3.3.5 Resultaat	visitatie	/	audit	
We	hebben	tot	nu	toe	geen	formele	visitatie/	audit	gedaan.	De	ontwikkelingen	en	de	zorg	rondom	de	
opbrengsten	vragen	daar	wel	om.	
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Hoofdstuk	4:	Inrichting	van	het	onderwijs	
 

 
4.1 Zorg	voor	Kwaliteit	
 

4.1.1 Bestuursbeleid	(Uit	Strategisch	beleidsplan	2019-	2023)	

  
	

De	Kwaliteitszorg	wordt	gedaan	vanuit	het	INK-	model	waarin	duidelijk	wordt	wat	ieders	

verantwoordelijkheid	is.	In	de	praktijk	is	dat	zichtbaar	in	de	cyclus	van	het	vierjaarlijkse	schoolplan	en	

jaarlijks	het	jaarplan	en	jaarverslag.	In	het	jaarplan	wordt	het	onderwerp,	cq	worden	de	

onderwerpen	genoemd	waarop	gefocust	wordt.	De	resultaten	van	onze	kwaliteitszorg	brengen	we	in	

het	jaarverslag	aan	de	hand	van	“de	schijf	van	6”	in	beeld:	Onderwijs	&	Identiteit,	Personeel	&	

Organisatie,	Financiën	&	Beheer,	Gebouwen	&	Beheer,	Communicatie	&	Kwaliteit	en	

Maatschappelijke	relevantie.		
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Uit:	Strategisch	beleidsplan.	De	doelstellingen	met	betrekking	tot	Onderwijs	&	Kwaliteit	

geformuleerd	door	PCBO	Leeuwarden	e.o.	
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4.1.2 Schoolbeleid	kwaliteitszorg	/	stelsel	van	kwaliteitszorg	

	
In	de	praktijk	van	het	schoolleven	hebben	we	instrumenten	nodig	om	de	kwaliteit	van	ons	
onderwijs	te	volgen	en	te	bewaken.	Deze	worden	hieronder	genoemd:	

	
De	inrichting	van	onze	kwaliteitszorg	

	 Instrument	/	systeem		 Betrokkenen	 Frequentie	/	systematiek		
1	 Jaarplan	 Directie	+	leerkrachten	 Jaarlijks/	beschrijving	
2	 Jaarverslag	 Directie+	leerkrachten	 Jaarlijks/	beschrijving	
3	 Kwaliteitskaarten	 Directie+	leerkrachten	 Doorlopend/	Afspraakkaarten	
4	 CITO	LOVS	 IB+	leerkrachten	 Twee	keer	per	jaar/	analyse	

toetsen	
5	 Plan	van	aanpak	 IB+	leerkrachten	 Incidenteel/	beschrijving	
6	 HGW	plan	 Leerkrachten	eigen	groep	 Kwartaal/	beschrijving	
 
 
4.2 Onderwijs	en	Leren		
 

4.2.1 Leerstofaanbod		
	

Ons	aanbod	voldoet	aan	de	kerndoelen	en	referentieniveaus.		
	
Betekenis	
referentieniveaus	bij	
ons	aanbod	
	

We	werken	aan	de	leerdoelen	vanuit	de	kerndoelen,		zonder	tussenkomst	
van	methodes.	Dat	maakt	dat	leerkrachten	de	kerndoelen	kennen	en	
toepassen	in	hun	onderwijs.	We	betrekken	de	individuele	belangen	van	
iedere	leerling	in	het	aanbod.	Passend	indien	nodig,	streven	naar	1F	voor	
alle	leerlingen,	streven	naar	1S	voor	leerlingen	met	een	hoger	
uitstroomperspectief.	

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

	
Vak-
/vormingsgebied	

	
Aanbod	
leerlijn	/	
beleidsplan	/	
methode	
	

	
Aangeboden	
in	de	
groepen	

	
Aandachtspunt	
/	vervangen	
2019-2023	

Nederlands	 	 	 	 	
Mondeling	onderwijs	 Woordenschat	

	
Toepassing	
Viertaktmethode	
Met	Woorden	in	
de	Weer	

1-8	 Bijscholing	
nodig	(vorige	
was	in	2010/	
2011)	

Schriftelijk	onderwijs	 Beginnende	
geletterdheid	
Aanvankelijk	lezen	
	
Technisch	lezen	
	
	
Spelling	

Methodiek	
Spelezen	(Cedin)	
Materiaal	Veilig	
leren	lezen	
Leesbeleidsplan	
	
	
Gynzy	
Materiaal	Spelling	
in	beeld	

1,	2,	3	
	
2,3	
	
1-8	
	
	
4-8	

	
	
Onderzoek	
vervanging	
methode	
aanvankelijk	
lezen	
Onderzoek	
vervanging	of	
bijscholing	
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methode	
spelling	

Taalbeschouwing,	
waaronder	strategieën	

Begrijpend	lezen	
Grammatica	

Nieuwsbegrip	 4-8	 	

Engels	 Engels	 Thematisch	 7,	8	 Oriëntatie	op	
methodiek	
Engels	in	de	
basisschool	

Friese	taal	 Fries	 Thematisch.	
Ambitieniveau	F	

1-8	 	

Mondeling	onderwijs	 	 	 	 	
Schriftelijk	onderwijs	 	 	 	 	
Taalbeschouwing,	
waaronder	strategieën	

	 	 	 	

Rekenen	en	Wiskunde	 	 Leerlijn	
gebaseerd	op	de	
kerndoelen	
Gynzy	

1-8	
	
	
4-8	

	

Wiskundig	inzicht	en	
handelen	

Rekenen/wiskunde	 “	 1-8	 	

Getallen	en	
bewerkingen	

Beginnende	
gecijferdheid	

“	 1,2,3	 	

Meten	en	meetkunde	 Rekenen/wiskunde	 “	 1-8	 	
Oriëntatie	op	jezelf	en	
de	wereld	

	 	 	 	

Mens	en	samenleving	 Spel	en	sociaal	
emotionele	vorming		
Redzaamheid:	
seksualiteit,	
gezondheid,	verkeer,	
als	consument	
Milieu	

Thematisch	
gebaseerd	op	
Topondernemers	

1-8	 Zicht	krijgen	en	
houden	op	
aangeboden	
onderwerpen	

Burgerschapsvorming*	 Geestelijke	
stromingen,	
staatsinrichting,	
ontwikkeling	kritisch	
denken,	waarden-	en	
normontwikkeling	

Thematisch		
Gebaseerd	op	
Topondernemers	

1-8	 “	

Natuur	en	techniek	 Biologie	/	
Wetenschap	&	
Technologie	

Thematisch		
Gebaseerd	op	
Topondernemers	

1-8	 “	

Ruimte	 Aardrijkskunde	 “	 1-8	 “	
Tijd	 Geschiedenis	 “	 1-8	 “	
Kunstzinnige	
oriëntatie	

Sluit	aan	bij	het	
thema	en	vaak	
aansluitend	bij	
Kunstmenu.	

Thematisch	
Kunstmenu	

	 	

Bewegingsonderwijs	 Motorische	
ontwikkeling	
Fijn	motorische	
ontwikkeling	

Bewegen	samen	
regelen.	
Mobiez	

1-8	 Aannemen	
vakleerkracht	
gymnastiek	
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Digitale	
geletterdheid*	

Waaronder	
basisvaardigheden	
ICT	en	mediawijsheid	

Thematisch	 1-8	 	

Godsdienstige	
vorming	

	 Trefwoord	 1-8	 	

*komt	niet	in	kerndoelen	voor		
	
Voor	de	verdere	uitwerking	van	ons	leerstofaanbod	verwijzen	we	naar	de	handleidingen	van	de	
methodes,	de	diverse	onderwijsinhoudelijke	beleidsplannen	en	de	groepsadministratie.	
  
 
Beleidsnotities:	
In	de	vorige	schoolplanperiode	is	de	afspraak	gemaakt	om	het	werken	met	methodes	los	te	laten	en	
het	aanbod	te	richten	op	werken	met	leerlijnen.	De	achtergronden	van	de	methode,	zoals	
didactische	aanwijzingen	en	interventies	zouden	we	wel	blijven	gebruiken	en	ook	het	lesaanbod	als	
dat	passend	is.	Nu	wordt	opgemerkt	dat	onderhoud	van	afspraken	over	didactiek	en	materiaal	nodig	
is.	We	moeten	ons	oriënteren	op	de	manier	waarop	we	dat	structureel	doen.	Met	andere	woorden:	
Laten	we	het	onderwerp	vaker	terugkomen	in	clusteroverleg	om	didactische	afspraken	te	maken	of	
grijpen	we	toch	terug	op	methodes,	omdat	we	ons	dan	gemakkelijker	aan	gezamenlijke	afspraken	
kunnen	houden.	
  

 
 
 
4.2.2 Ons	onderwijsleerproces		
	
De	inrichting	van	ons	onderwijsleerproces	

	 Aspect	 Zichtbare	kenmerken	
1	
	

Groepering		van	de	
leerlingen	

We	werken	in	clusters:	OB-	MB	–BB	waarbij	de	leerkrachten	
gezamenlijk	verantwoordelijk	zijn	voor	de	inrichting	van	het	onderwijs.	
De	leerlingen	volgen	de	lessen	gedeeltelijk	in	hun	jaarklas	en	
gedeeltelijk	in	een	groepsdoorbroken	samenstelling.	
	
	

2	
	

Duidelijke	uitleg	 We	gebruiken	het	Effectieve	Directe	Instructie	Model		om	uitgebreide	
en	georganiseerde	instructie	te	geven	bij	het	aanbieden	van	nieuwe	
onderwerpen.	
	

3	
	

Taakgerichte	
werksfeer	

De	kinderen	zijn	betrokken	op	hun	werk	en	blijven	zelfstandig	
doorwerken	ook	als	de	leerkracht	geen	direct	toezicht	heeft.	
	
	

4	
	

Actieve	
betrokkenheid	van	
leerlingen	

Kinderen	praten	en	beslissen	mee	over	de	inrichting	van	het	thema,	de	
afspraken	in	de	klas	(De	Vreedzame	School)	en	hun	leerdoelen	(door	
coachgesprekken)	
	
	

5	
	

Afstemmen	en	
differentiëren	
(Referentieniveaus)	
	

Na	iedere	themaperiode	(=	periode	tussen	de	vakanties)	evalueren	de	
leerkrachten	de	leerdoelen	en	stemmen	af	bij	het	maken	van	nieuwe	
instructiegroepen.	Tijdens	coachgesprekken	worden	afwijkende	
leerdoelen	besproken	en	tijdens	de	reguliere	lessen	uitgevoerd.	
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6	
	

Feedback		 In	ontwikkeling	
	
	

7	 Verantwoordelijkheid	
leerlingen	eigen	
leerproces		

Coachgesprekken	worden	ingezet	om	het	eigenaarschap	van	de	leerling	
te	versterken.	

8	 Gebruik	digitale	
middelen	

Vanaf	groep	4	heeft	iedere	leerling	een	eigen	iPad.	Deze	wordt	gebruikt	
voor	oefenprogramma’s		om	te	automatiseren	op	eigen	niveau,	het	
opzoeken	van	informatie	op	internet	en	het	gebruik	van	apps	
	
	

	
9	

	
Onderwijstijd		
	

De	helft	van	de	onderwijstijd	wordt	gebruikt	voor	de	basisvakken	lezen-	
taal-	rekenen.	
In	blokken	van	6	weken	krijgen	de	groepen	1	t/m	8	een	uur	extra	
onderwijstijd	in	het	naschools	aanbod	Kansen	voor	Kinderen.	Dit	is	op	
vrijwillige	basis.	We	moeten	ons	daarbij	inspannen	om	het	bereik	te	
vergroten.	
	

10	 	
Gepersonaliseerd	
onderwijs	
	

Iedere	leerling	kan	op	eigen	niveau	oefenen.	We	hebben	in	de	vorige	
schoolplanperiode	ingezet	op	gepersonaliseerd	onderwijs,	maar	we	
merken	dat	de	resultaten	achterblijven	in	vergelijking	met	het	landelijk	
gemiddelde.	We	moeten	ons	dus	noodgedwongen	heroriënteren	op	dit	
onderwerp.	
	
	

	
	
Beleidsnotities:	
We	hebben	in	de	vorige	schoolplanperiode	heel	veel	ingezet	op	aandacht	voor	vaardigheden	naast	
kennis,	op	gepersonaliseerd	onderwijs	in	plaats	van	klassikaal,	op	instructie	aan	homogene	groepen	in	
plaats	van	heterogene	groepen.	In	die	ontwikkeling	zijn	grote	stappen	gezet	en	zijn	mooie	dingen	
gebeurd,	vooral	op	het	gebied	van	autonomie	van	leerkrachten	voor	het	onderwijsaanbod.		
We	worden	echter	gewaarschuwd	door	ons	LVS;	de	gemiddelde	toetsscore	van	de	groep	(gemeten	met	
CITO)	is	nu	al	een	paar	jaar	lager	dan	de	landelijke	ondergrens	en	we	hebben	grote	moeite	om	de	
gemiddelde	score	voldoende	te	laten	stijgen.	Dat	noopt	tot	nadenken.	Doen	we	voor	de	populatie	van	
deze	school	wel	de	goede	dingen?	Het	is	van	belang	om	niet	direct	het	roer	weer	180	graden	om	te	
gooien,	maar	om	eerst	te	onderzoeken	waarmee	we	de	kinderen	wel	helpen.	Dat	betekent	dus	
onderzoeken	wat	kinderen	in	een	achterstandssituatie	nodig	hebben	en	onderzoeken	wat	effectief	is	in	
ons	onderwijs.	
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4.3 Aanvullend	onderwijskundig	beleid	
 
Een	aantal	onderwijsinhoudelijke	beleidsterreinen	hebben	wij	beschreven	in	afzonderlijke	
beleidsdocumenten.	In	die	documenten	beschrijven	wij	o.a.	doelstellingen,	inhoud,	
organisatie/werkwijze,	doorgaande	lijn,	planning	en	verbeteractiviteiten.	Het	gaat	om	de	volgende	
beleidsplannen:	

	
1. Taalbeleidsplan	met	Plan	van	aanpak	
2. Leesbeleidsplan	
3. Kwaliteitskaart	rekenen	met	Plan	van	aanpak	
4. ICT	beleidsplan	
5. Borgingsdocument	De	Vreedzame	School	met	kwaliteitskaart	
6. Beleid	Passend	Onderwijs	
7. Kwaliteitskaart	voor	registratie-	afspraken	
8. Beredeneerd	aanbod	onderwijs	onderbouw	(Spelezen	van	Cedin)	
9. Pedagogische	visie	en	missie	IKC	Prins	Constantijn	over	de	samenwerking	met	Sinne	KOV	
	

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	bevoegde	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	

	
	
	

Afstemmen	op	verschillen	in	de	groep	is	organisatorisch	
goed	mogelijk.	
De	aandacht	van	leerkrachten	is	nodig	voor	de	basis	van	het	
onderwijs.	Voor	speciale	hulpvragen	is	externe	expertise	
nodig.	
Veel	contacten	met	externe	expertise	nodig.	

2	
	

Samenhangend	systeem	voor	
het	volgen	van	leerlingen	

Signalering	door	observatie	en	LVS		
Groepsbesprekingen	leerkracht-	IB	er	
Coachgesprekken	kind-	ouder-	leerkracht	
HGPD	ouder-	leerkracht-	IB	er	-	orthopedagoog	
	

3	
	

Planmatige	uitvoering	van	de	
zorg	

Naar	aanleiding	van	de	HGPD/	HGW	besprekingen	wordt	de	
ondersteuning	uitgevoerd	door	de	leerkracht.	Afhankelijk	
van	de	vraag	ook	door	de	onderwijsassistent	of	een	specialist	
zoals	logopedist,	fysiotherapeut,	therapeut	anderszins.	
	
	
	

4	
	

Analyseren	leerling-	en	
groepsresultaten	

Twee	keer	per	jaar	via	groepsbespreking	en	of	
teambespreking	
	
	
	

5	
	

Extra	ondersteuningsaanbod	
leerlingen	met	specifieke	
onderwijsbehoeften.	
Ontwikkelperspectief	

Het	doel	is	om	zoveel	als	mogelijk	alle	leerlingen	te	bedienen	
binnen	het	reguliere	aanbod.	Als	na	groep	6	duidelijk	wordt	
dat	de	leerling	een	aangepast	ontwikkelperspectief	nodig	
heeft	dan	wordt	dat	door	de	IB	er	opgesteld	en	besproken	
met	de	groepsleerkracht.	Die	het	op	zijn/	haar	beurt	
bespreekt	met	de	leerling	en	de	ouders.	
In	de	meeste	gevallen	is	een	IQ	onderzoek	gewenst.	
	
	

6	
	

Vroegtijdige	signalering	van	
leerlingen	die	extra	
ondersteuning	nodig	hebben	

Door	observaties	en	LVS	worden	ondersteuningsvragen	
gesignaleerd.	
	
	
	

7	
	

Afspraken	over	zittenblijven	en	
doorstroming	

Via	protocol	doubleren	en	versnellen	
	
	
	

8	
	

Samenwerking	met	externe	
instanties	

Specialisten	kind	gerelateerd	(logopedist,	fysiotherapeut,	
speltherapeut,	praktijkondersteuner,	Visio,	Kentalis,	
Thuiszorg)	
Specialisten	gezin	gerelateerd	(Sociale	Wijkteam,	
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opvoedondersteuning,	Jeugdhulp,	Jeugdzorg)	
	
	

	
9	

	
Betrekken	van	ouders	bij	de	
ontwikkeling	van	hun	kind	
	

	
Zie	onder	Ouderbeleid	(4.5)	
Op	het	gebied	van	zorg	in	het	HGPD	proces.	

	
	

Beleidsnotities:	
Er	is	veel	aandacht	voor	zorgleerlingen.	Deze	kwaliteit	daarvan	kan	verbeteren	door	meer	planmatig	te	
werken.	
	
	
Voor	de	verdere	beschrijving	van	de	inrichting	van	de	ondersteuning	en	zorgplicht	en	borging	
verwijzen	wij	naar	het	Schoolondersteuningsprofiel.	
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4.5 Ouderbeleid 
 

De	inrichting	van	ons	ouderbeleid		
	 Aspect	 Zichtbare	kenmerken	
1	
	

Ouders	informeren	over	
schoolbeleid	en	
schoolactiviteiten	

Wekelijkse	digitale	nieuwsbrief	
Incidenteel	ook	per	brief	
Schoolgids	
	
	

2	
	

Ouders	betrekken	bij	
schoolactiviteiten	

Deelname	in	OR	
Incidentele	deelname	aan	activiteiten	
Openbare	lessen	
	
	

3	 Ouders	betrekken	bij	
schoolbeleid	en	
schoolontwikkeling	
	

Deelname	in	MR	

4	
	

Op	de	hoogte	stellen	van		
opvattingen	en	verwachtingen	
van	de	ouders	

Tijdens	ouderbijeenkomsten	(oudercafe;	inhoudelijk	OB)	en	
tijdens	bestuursgesprek.	
	
	
	

5	 Ouders	betrekken	bij	de	
ontwikkeling	van	hun	kind	
(pedagogisch	partnerschap)	
	

Twee	keer	per	jaar	ouder-kind-leerkrachtgesprek	
Startgesprek	ouder-	leerkracht	

	
	
Beleidsnotities:	
We	willen	in	de	komende	schoolplanperiode		meer	inzetten	op	het	educatief	partnerschap	van	
ouders	met	als	doel	om	de	voorwaarden	die	nodig	zijn	om	te	kunnen	leren	op	school	te	verbeteren.	
We	krijgen	daarvoor	ondersteuning	van	Peter	de	Vries	vanuit	ondersteuning	van	de	Gemeente	
Leeuwarden.	
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4.6 Personeelsbeleid		
 

4.6.1 Beleid	bestuur	(uit	Strategisch	beleidsplan	2019-	2023)	
	

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.	 
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	
	verantwoordelijkheden	waar	ze	hun	talent	kunnen	inzetten.	Wij	zoeken	naar	mogelijkheden	om	
talenten	optimaal	in	te	kunnen	zetten	waar	het	de	kwaliteit	van	onderwijs	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.	
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	teamleden	over	de	
werkelijke	taakomvang	en	de	ervaren	werkdruk.	Medewerkers	worden	gefaciliteerd	voor	
bovenschoolse	taken.		
	
Personeel	&	Organisatie	
	

Werving	van	

professionals	versterken	

*Optimale	interne	en	externe	communicatie	en	informative	

betreffende	sollicitanten	

*Actieve	werving	van	onderwijsprofessionals	

*Mogelijkheden	zij-	instroom	opnemen	in	beleid	

Opleiding	en	

professionaliseren	van	

professionals	borgen	en	

versterken	

*Waarderende	gespreksvoering	

*Kennis	delen	

*	Opleidingsscholen	en	samenwerken	PABO	‘s	

*Interne	scholing	PCBO	

*Kweekvijver	directeuren	

*Onderwijsassistenten	opleiden	ism	ROC’s	

Begeleiding	starters	 *Adequaat	inductieprogramma	

*Optimale	begeleiding	poolmedewerkers	

Loopbaanmogelijkheden	 *Functiebeleid	
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*Open	vacatures	voor	functies	en	bovenschoolse	taken	

Professionele	

werkomgeving	

*Andere	organisatievormen	

*	Inzet	van	vakleerkrachten	

*	Binnen	IKC-	ontwikkeling:	dag-arrangementen	met	(eventueel)	

andere		school/	lestijden	

Terugdringen	

ziekteverzuim	

*Specifieke	aandacht	voor	uitvoering	ziekteverzuimbeleid	

	

	

4.6.2 Ons	personeelsbeleid		
	

De	inrichting	van	ons	personeelsbeleid		
	 Aspect	 Zichtbare	kenmerken	
1	
	

Professionele	cultuur		 Voorbereiden	van	werkzaamheden	(lessen,	besprekingen,	
vergaderingen)	
Keuzes	maken	in	het	kader	van	werkdruk	
Eigen	verantwoordelijkheid	in	het	hebben	van	werkplezier	
We	zeggen	wat	we	doen	en	we	doen	wat	we	zeggen.	
Clusteroverleg	veranderen	naar	PLG	met	meer	aandacht	voor	
onderwijsinhouden	en	afstemming.	
	

2	 Professioneel	
leiderschap	
	

Voorbereiden	van	werkzaamheden	(onderwijskundig	beleid,	
besprekingen,	vergaderingen)	
Voorbereiden	van	beleid	(informatie	verzamelen,	uitwerken)	
Begeleiden	van	onderwijsontwikkeling	door	lesbezoek	en	
reflectiegesprekken	
Er	op	toezien	dat	personeelsleden	hun	eigen	taak	uitvoeren	
Ontwikkelingen	moeten	gericht	zijn	op	ondersteuning	van	de	
leerkracht	bij	zijn/	haar	taak.	

3	
	

	
Besluitvorming	

Waar	mogelijk	gezamenlijk	tijdens	teamvergadering	op	gezamenlijke	
studiedagen.	
Als	dat	niet	mogelijk	is	beslist	de	directeur	op	inhoudelijke	gronden.	
	
	
	

4	
	

	
Professionalisering		

Teamscholing	als	een	onderwerp	gezamenlijke	aandacht	verdient	
Individuele	scholing	op	eigen	verzoek	(waar	mogelijk)	
Individuele	scholing	verplicht	(waar	noodzakelijk	ivm	kwaliteit	van	
onderwijs)	
	

5	
	

Gesprekscyclus		 Vastgelegd	in	personeelsbeleid	PCBO	Leeuwarden	eo.		
We	gaan	uit	van	ontwikkelingsgesprekken	en	waarderend	gesprekken	
voeren.	Op	gezette	tijden	in	de	professionele	ontwikkeling	worden	
beoordelingsgesprekken	gehouden.		Bij	voorbeeld	bij	overgang	start	
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naar	basisbekwaam	of	bij	overgang	naar	S11	–	functie.	
Indien	noodzakelijk	ivm	de	kwaliteit	van	het	onderwijs	worden	
fucntioneringsgesprekken	en	beoordelingsgesprekken	gehouden.	
	
	
	

6	 Begeleiding	nieuwe	
(jonge)	leerkrachten	

Vastgelegd	in	personeelsbeleid	PCBO	Leeuwarden	eo.	
Er	is	een	inductieprogramma	vanuit	PCBO	Leeuwarden	gericht	op	
kennismaking,	intervisie	en	scholing	op	belangrijke	onderwerpen.	
Daarnaast	is	er	een	verantwoordelijkheid	op	schoolniveau	waarbij	de	
nieuwe	leerkracht	2	maatjes	krijgt:	praktisch	en	inhoudelijk.	
	

	
7	

	
Zorg	voor	bevoegd	en	
bekwaam	personeel	
	

Vastgelegd	in	personeelsbeleid	PCBO	Leeuwarden	eo.	
Mogelijkheid	om	leerkrachten	hun	bevoegdheid	te	laten	halen	gaat	
altijd	voor	andere	verplichtingen.	
Budget	voor	teamscholing	en	individuele	scholing	kan	worden	ingezet	
na	het	maken	van	een	jaarlijks	scholingsplan	door	de	directeur.	

	
	
Beleidsnotities:	
Eigenaarschap	van	leerkrachten	verdient	aandacht	in	relatie	tot	ontwikkeling	en	scholing.	

	
	
Voor	de	verdere	beschrijving	van	de	inrichting	van	ons	personeelsbeleid	verwijzen	wij	naar	afspraken	
Personeelsbeleid	PCBO	Leeuwarden	eo.	
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4.7 Schoolklimaat		
 

4.7.1	Beleid	bestuur	(uit	strategisch	beleidsplan	PCBO	Leeuwarden	eo	2019-2023) 

Alle	teamleden,	van	onze	interprofessionele	teams	(bijvoorbeeld	in	het	kader	van	IKC),	hebben	
oprechte	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	worden	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	
praktijk,	door	aan	te	sluiten	bij	de	onderwijsbehoefte	van	het	kind.		
	

	
4.7.1 Veiligheidsbeleid	

	
De	inrichting	van	ons	veiligheidsbeleid	

	 Aspect	 Zichtbare	kenmerken	
	
1	
	

Veiligheidsbeleving	
leerlingen	

De	Vreedzame	School	

	
2	
	

Veiligheidsbeleving	
personeel		

De	Vreedzame	School	

	
3	
	

Veiligheidsbeleving	ouders	 We,	zowel	leerkrachten	als	directie,	zijn	beschikbaar	als	ouders	
een	klacht	hebben	of	een	gesprek	nodig	hebben.	
	

	
4	
	

Inzicht	in	incidenten	 Volgens	protocol	(bv	pesten,	verwondingen)	

5	
	

Beleid	ter	voorkomen	van	
incidenten	in	en	rond	de	
school	

Jaarlijkse	controles	van	bv	speeltoestellen	en	speellokaal	
volgens	protocol	

6	
	

Leerlingen	gaan	op	een	
respectvolle	manier	met	
elkaar	om	

De	Vreedzame	School	

	
7	
	

Omgaan	met	ingrijpende	
gebeurtenissen	

Protocol	rouw	en	verdriet	
Protocol	Kinderen	en	mishandeling	
Bemoeienis	van	Gedragsspecialist	Annemie	Winters	

	
8	
	

Fysieke	veiligheid	 Zie	5	

9	 Contact	met	Externe	
instanties	in	kader	van	
Veiligheid.	

Inzet	bij	reguliere	controles	en	extra	bij	incidenten	

	
10	
		

	
Anti	pestbeleid	
	

Pestprotocol	
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Beleidsnotities:	
Het	concept	De	Vreedzame	School	heeft	een	positieve	impact	op	de	veiligheidsbeleving	van	
kinderen,	ouders	en	medewerkers.	Het	is	van	belang	om	aan	borging	te	blijven	doen.	

	
Veiligheidsbeleid:	nadere	uitwerking	
Voor	de	verdere	beschrijving	van	de	inrichting	van	ons	veiligheidsbeleid	verwijzen	wij	naar:	
Protocollenmap	en	Handleiding	De	Vreedzame	School	
	
	

4.7.2 Pedagogisch	klimaat	
	

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

	 Aspect	 Zichtbare	kenmerken	
	
1	

	
Gedragsregels		
	

Schoolafspraken	naar		aanleiding	van	De	Vreedzame	School	

	
2	
	

	
Relatie	

Leerkrachten	realiseren	zich	dat	hun	relatie	met	de	leerling	van	grote	
invloed	is	op	het	leren	van	de	leerling	
	

	
3	
	

	
Betrokkenheid	

Leerkrachten	geven	blijk	van	professionele	betrokkenheid	op	de	
leefwereld	van	de	leerlingen.	
Hun	interventies	zijn	er	op	gericht	dat	de	leerling	zelfstandig	wordt	

4	 	
Voorbeeldgedrag	
	

Leerkrachten	zijn	zich	bewust	van	hun	functie	als	rolmodel	en	zetten	
voorbeeldgedrag	in	als	interventie.	
De	methodiek	De	Vreedzame	School	is	geënt	op	democratische	
principes.	Leerkrachten	maken	hiervan	bewust	gebruik	in	hun	omgang	
met	de	leerlingen,	individueel	of	als	groep.	

	
5	

	
Gewenste	
leerhouding	
	

Leerkrachten	stimuleren	de	leerlingen	in	een	taakgerichte	werkhouding	
en	zorgen	voor	een	taakgerichte	omgeving.	

	
Beleidsnotities:	
De	samenwerking	met	Sinne	KOV	in	het	IKC	vraag	meer	bewustwording	en	afstemming	van	de	
zichtbare	kenmerken	van	pedagogisch	klimaat.	

	
	

Pedagogisch	klimaat:	nadere	uitwerking	
Voor	de	verdere	beschrijving	van	de	inrichting	van	ons		pedagogisch	beleid	verwijzen	wij	naar:	
Pedagogische	visie	en	missie	IKC	Prins	Constantijn	
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4.8 IKC	ontwikkelingen	
4.8.1 Bestuursbeleid	(Uit	Strategisch	beleidsplan	PCBO	Leeuwarden)	

	
Integraal	Kind	Centrum		
Geld	voor	onderwijshuisvesting	wordt	door	de	gemeente	Leeuwarden	alleen	nog	beschikbaar	gesteld	
als	daar	een	IKC	aan	ten	grondslag	ligt.	PCBO	krijgt	op	basis	hiervan	3	nieuwe	schoolgebouwen	en	
andere	gebouwen	worden	aangepast.	Samen	met	Sinne	Kinderopvang	wordt	hier	vorm	aan	gegeven.	
Wetgeving	en	cao’s	werken	vooralsnog	belemmerend	en	dat	vraagt	om	pionieren.	De	gemeente	
Leeuwarden	stimuleert	met	subsidies	de	doorontwikkeling	van	IKC’s	waarbij	profielen	belangrijk	
worden	gevonden.	Vooral	in	aandachtwijken	wordt	invulling	geven	aan	de	verlengde	schooldag	en	de	
samenwerking	tussen	onderwijs	en	zorg.	De	zorg	moet	efficiënter	worden	ingezet,	algemeen,	maar	
ook	door	grote	tekorten	bij	het	Sociaal	Domein.	Ondersteuners	ingezet	vanuit	het	onderwijs	moeten	
zich	meer	bezig	kunnen	houden	met	het	bieden	van	goed	onderwijs	zelf.	In	het	kader	van	VVE	wordt	
de	kwaliteit	van	de	voorschool	en	de	doorgaande	lijnen	met	de	vroegschool		
verder	uitgewerkt.	Partners	vinden	elkaar	onderling	en	tijdens	de	Lokaal	educatieve	jeugdagenda	
(LEJA)	en	het	op	overeenstemming	gericht	overleg	(OOGO).		
	
	
4.8.2 IKC Prins Constantijn 
 
We werken intensief samen met partner Sinne Kinderopvang aan het realiseren van IKC Prins 
Constantijn. We verwachten vanaf schooljaar 2020/ 2021 te kunnen werken in een nieuw IKC 
gebouw waardoor de samenwerking gemakkelijker wordt. We zitten dan tenslotte onder 1 dak en 
komen elkaar dagelijks tegen. 
Al vanaf 2018 zijn er voorbereidingen gedaan op het gebied van visie/missie, gebouwen, elkaar 
leren kennen, uitwisseling van personeel, overdracht. De wetgeving en de situatie waarbij 2 
partners intensief samenwerken bemoeilijken een echte en totale integratie. In de praktijk weten 
we elkaar echter goed te vinden en worden we allemaal blij van het samenwerken.  
 

De	inrichting	van	ons	IKC	beleid	
	 Aspect	 Zichtbare	kenmerken	
	
1	

Samenwerking	
	

IKC	kernteam	bespreekt	aansturing	en	beleid	
Regelmatig	overleg	tussen	peuterleidsters	en	leerkrachten	OB	
Op	kindniveau	warme	overdracht	
In	Bouwteams	gezamenlijke	afspraken	maken	over	inrichting	en	
speelplein	

	
2	
	

Eenheid	in	
uitstraling	

Logo	IKC	Prins	Constantijn	
	

	
	
3	
	

Eenheid	in	beleid	 Gezamenlijke	pedagogische	visie	en	missie	
Doorgaande	leerlijnen	
Vroegtijdige	lees-	en	taalstimulering	met	ouders	als	educatieve	partners	

4	 Dagarrangement	
	

Gezamenlijk	plan	Kansen	voor	Kinderen	(ouderbetrokkenheid	en	extra	
leertijdactiviteiten)	
Medewerkers	die	zowel	in	de	KOV	als	in	het	onderwijs	werken	

	
Beleidsnotities:	
De	komende	schoolplanperiode	zal	de	IKC	ontwikkeling	een	belangrijk	speerpunt	zijn.	We	willen	dat	
oa	vormgeven	in	een	IKC	gids	in	plaats	van	een	schoolgids.	
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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	
verhoudt	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	
leerlingen.	
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	
samenhang	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	 Effectieve	didactiek	en	werkvormen	bij	de	
basisvakken,	zodat	er	stabiele	resultaten	zichtbaar	
zijn	

Ondergrens	kwaliteit	van	onderwijsniveau	
bewaken	en	verhogen	op	ambitieus	niveau	

2	 De	totale	ontwikkeling	van	de	leerling	in	beeld	
brengen	in	een	LVS,	meer	dan	lezen,	taal,	
rekenen.	

We	zijn	al	lange	tijd	ontevreden	over	CITO	
omdat	we	vinden	dat	die	de	ontwikkeling	
van	de	leerling	te	eenzijdig	belicht	en	
bovendien	statisch,	duur	en	onnodig	
uitgebreid	is.	

3	 IKCà	Afstemming	in	de	doorgaande	lijn	in	de	dag	
zodat	kinderen	een	eenheid	ervaren.	

Aansluitend	aanbod	van	7.30	tot	18.30	uur	
met	opvang	en	onderwijs	

4	 IKCà	Afstemming	in	de	doorgaande	leerlijn	van	0-
13	zodat	de	ontwikkeling	soepel	verloopt	

Leer-	en	ontwikkelingslijnen	van	0-	13	jaar	
op	elkaar	laten	aansluiten	

5	 HGWà	afspraken	over	plannen	en	borging	van	
ondersteuning	

Verbetering	van	ondersteuning	voor	de	
leerling	door	verbetering	van	planmatig	
werken	

6	 HGWà	educatief	partnerschap	van	ouders	
stimuleren	

Verbetering	van	ondersteuning	voor	de	
leerling	door	aansluiting	thuis-	school	te	
verbeteren	

7	 Leerlingrapportage	duidelijker	maken	voor	de	
ouders	

Er	zijn	verschillende	ideeën	over	ons	huidige	
leerlingrapport.	Is	het	omslachtig?	Is	het	
duidelijk?	Hoe	is	de	combinatie	met	SeeSaw	
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als	digitaal	portfolio?	
8	 Eigenaarschap	leerlingen	mbt	De	Vreedzame	

School	stimuleren.	
We	hebben	De	Vreedzame	School	goed	
geïmplementeerd.	We	kunnen	verbeteren	
door	leerlingen	meer	verantwoordelijkheid	
in	het	proces	te	geven	

9	 Visie	ontwikkelen	op	kansengelijkheid	om	beter	te	
kunnen	bepalen	wat	de	leerlingen	uit	onze	wijk	
nodig	hebben	

Het	onderwijs	is	in	beweging.	Er	wordt	
geschreven	over	gepersonaliseerd	
onderwijs,	over	vaardigheden,	over	ICT-	
vaardigheden,	over	voorbereiding	op	de	
toekomst.	We	hebben	gemerkt	dat	we	niet	
zomaar	kunnen	experimenteren.	Het	is	
belangrijk	om	te	weten	welke	elementen	
beslist	in	ons	onderwijsaanbod	aanwezig	
moeten	blijven	om	leerlingen	te	laten	
presteren	conform	verwachtingen.	

	
	
5.3 Speerpunten	voor	de	komende	schoolplanperiode	

	
	 Speerpunt	/	Ambitie	 	Op	welke	wijze	(wie,	wat,	wanneer)	
1	 Opbrengst	gericht	werken	 Zie	plannen	van	aanpak	Rekenen	en	Taal	

2020	en	2021.	
2	 IKC-	ontwikkelingen	 Samen	met	Sinne	Kinderopvang	
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Hoofdstuk	6:	Meerjarenplanning	
	
6.1 Inleiding	
Hieronder	vindt	u	onze	meerjaren	planning	voor	de	periode	2019	-	2023	ondergebracht	in	een	4-
jarenplanning	met	aandacht	voor	de	kwaliteitscyclus	van	plannen,	uitvoeren	en	evalueren.	Bij	de	
meerjarenplanning	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	
ondersteuning	van	leerlingen	met	specifieke	onderwijsbehoeften.	

• Domein	4:	Domein	Management	en	Organisatie.	Het	gaat	hierbij	om	zaken	die	op	
managementniveau	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	
schooljaren.	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	

	
Planning		 Budget		 Planning		 Budget		 Planning		 Budget		 Planning		 Budget		

1	 Opbrengst	gericht	werken	 x	 	 x	 	 x	 	 x	 	
2	 Analyse	van	lesaanbod	 x	 	 x	 	 	 	 	 	
3	 IKC	ontwikkeling	 x	 	 x	 	 x	 	 	 	
4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 19-20	 20-21	 21-22	 22-23	
	 Domein	2:	Onderwijs	en	Leren	

	
Planning		 Budget		 Planning		 Budget		 Planning		 Budget		 Planning		 Budget		

1	 Principes	van	Rosenshine	toepassen	 x	 	 x	 	 x	 	 x	 	
2	 EDI	inzetten	bij	instructie	 x	 	 x	 	 x	 	 x	 	
3	 Handelingsgericht	werken	 x	 	 x	 	 x	 	 x	 	
4	 Heroriëntatie	op	vernieuwing	van	

methodes.	Budget	voor	aanschaf	
methodes	

	 €	
5000,-	

x	 €	
5000,-	

x	 €	
5000,-	

	 €	
5000,-	

5	 Woordenschatontwikkeling	 x	 	 x	 	 x	 	 x	 	
6	 De	Vreedzame	School	borgen	 x	 	 x	 	 x	 	 x	 	
	
	 	 19-20	 20-21	 21-22	 22-23	
	 Domein	3:	Beleid	Begeleiding	en		

																Ondersteuning	
Planning		 Budget		 Planning		 Budget		 Planning		 Budget		 Planning		 Budget		

1	 Handelingsgericht	werken	 x	 	 x	 	 x	 	 x	 	
2	 Handelings	Gerichte	Psycho	

Diagnostiek	
x	 	 x	 	 x	 	 x	 	

3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 19-20	 20-21	 21-22	 22-23	
	 Domein	4:	Management	&	

Organisatie	
Planning		 Budget		 Planning		 Budget		 Planning		 Budget		 Planning		 Budget		

1	 Waarderend	gesprekken	voeren	 x	 	 x	 	 x	 	 x	 	
2	 Eigenaarschap	van	leerkrachten	

stimuleren.	
x	 	 x	 	 x	 	 x	 	

3	 Inrichting	IKC	 	 nnb	 	 nnb	 	 	 	 	
4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 19-20	 20-21	 21-22	 22-23	
	 Domein	5:	Professionalisering	

	
Planning		 Budget		 Planning		 Budget		 Planning		 Budget		 Planning		 Budget		

1	 Onderwijsassistenten		 x	 	 x	 	 	 	 	 	
2	 Met	Woorden	in	de	Weer	 	 €	

3000,-	
x	 €	

3000,-	
	 	 	 	

3	 Feedback	aan	leerlingen	 	 	 	 	 x	 	 x	 	
4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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Hoofdstuk	7:	Verwijzing	
 
 
7.1 Inleiding		
Dit	laatste	hoofdstuk	biedt	een	overzicht	van	beleidsdocumenten	waarnaar	wij	in	dit	schoolplan	
hebben	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	 Taalbeleidsplan	met	Plan	van	aanpak	

2	 Leesbeleidsplan	

3	 Kwaliteitskaart	rekenen	met	Plan	van	aanpak	

4	 ICT	beleidsplan	

5	 Borgingsdocument	De	Vreedzame	School	met	kwaliteitskaart	

6	 Beleidsplan	passend	onderwijs	

7	 Kwaliteitskaart	voor	registratie-	afspraken	

8	 Beredeneerd	aanbod	onderwijs	onderbouw	(Spelezen	van	Cedin)	

9	 Pedagogische	visie	en	missie	IKC	Prins	Constantijn	over	de	samenwerking	met	Sinne	KOV	

10	 	

11	 	

12	 	

13	 	

14	 	

15	 	

16	 	

17	 	

18	 	

19	 	

20	 	
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Formulier	Vaststelling	Schoolplan	
	

	
Naam	school:	
	
	
Adres:	
	
	
Plaats:	
	
	
Brinnummer:		
	
	
Het	bevoegd	gezag	heeft	het	schoolplan	van	bovengenoemde	school	voor	de	planperiode	
2019-2023	vastgesteld	overeenkomstig	art.	16	lid	1	van	de	Wet	op	het	Primair	Onderwijs	
voor	de	periode	van	4	jaar.	
	
	
	
Namens	het	bevoegd	gezag,	

	
	

____________________________		 (datum)	
	 	
	
____________________________		 (naam)	
	
	
____________________________		 (functie)	
	
	
	
	
	
____________________________	 	(handt.)	
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Formulier	Instemming	Schoolplan	
 
	
Naam	school:	
	
	
Adres:	
	
	
Plaats:	
	
	
Brinnummer:		
	
	
De	medezeggenschapsraad	verklaart	hiermee	haar	instemming	met	het	schoolplan	2019	–	
2023	zoals	dat	door	het	bevoegd	aan	haar	is		voorgelegd,	overeenkomstig	artikel	10b	van	de	
Wet	Medezeggenschap	Op	Scholen	(WMS)		
	
	
	
Namens	de	medezeggenschapsraad,	

	
	

____________________________		 (datum)	
	 	
	
____________________________		 (naam)	
	
	
____________________________		 (functie)	
	
	
	
	
	
____________________________	 	(handt.)	
	
	

 
 


