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Voorwoord en Samenvatting 
 

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 als team en directie onze 
visie opnieuw te doordenken en te herformuleren. Team gerelateerde onderdelen zijn in het MT/team 
besproken en vastgesteld. Door het brede draagvlak kan ons schoolplan de komende jaren fungeren 
als een kompas voor de keuzes waarvoor we gesteld worden. Dit schoolplan moet ons bij de les 
houden en richting geven aan onze schoolontwikkeling en onderwijsverbetering.  
Daarnaast is dit schoolplan ons verantwoordingsdocument richting de onderwijsinspectie. Het is 
vastgesteld door het schoolbestuur, met instemming van de medezeggenschapsraad. Bij de 
samenstelling van dit schoolplan zijn beknoptheid en overzichtelijkheid steeds ons uitgangspunt 
geweest.  
 

Samenvatting op hoofdlijnen  
Terugblikkend op ons vorige schoolplan (planperiode 2015 – 2019) kunnen we constateren we dat de 
ingezette onderwijsontwikkelingen van de afgelopen jaren zich in de implementatiefase bevinden. We 
zijn op de goede weg. Wat betreft de professionele ontwikkeling kunnen we zeggen dat het team van 
de Máximaschool zich geschoold heeft in de verschillende punten die voort gekomen zijn uit het 
strategisch beleidsplan van PCBO Leeuwarden. Zo is het team geschoold om leerlingen te begeleiden 
in het proces om hen meer eigenaarschap te geven over hun leer- en ontwikkelingsdoelen. 
In ons veranderingsproces stond en staat het ontwikkelen en gebruik maken van de kwaliteit van de 
leerkrachten centraal. Daarmee hebben we een flinke slag geslagen in de ontwikkeling naar een meer 
opbrengstgerichte- en professionele cultuur op school. De leerkrachten hebben zitting in 
netwerkgroepen en zijn eigenaar van de schoolontwikkelingen voort komend uit de individuele 
netwerkgroep. Zij schrijven voor deze schoolontwikkeling een jaarplan en zijn verantwoordelijk voor de 
voortgang. 
 
Bij het bepalen van onze visie hebben we in de eerste plaats gekeken naar de leerlingen die op onze 
school zitten. We hebben onze daarbij de vraag gesteld: “wat zijn de onderwijsbehoeften van onze 
leerlingen?”. 
De belangrijkste opdracht waar we voor staan is ervoor zorgen dat de Máximaschool een school is 
waar ouders hun kinderen graag naar toe brengen, omdat leerlingen zich bij ons op school 
veilig en prettig voelen en omdat we er alles aan doen om het beste uit kinderen te halen.  
 
De opdracht die we ons gesteld hebben leidt ertoe dat in de komende vier schooljaren de volgende 
zaken centraal staan: 

 Het (nog meer) vergroten van de deskundigheid van leerkrachten met name waar het 
gaat om het rekening houden met de meer- en hoogbegaafde leerlingen, zowel in de 
instructie als de verwerking en de leerstofinhoud.  

 Verbeteren van onze resultaten door systematische evaluatie en analyse van de leerling-
resultaten en de conclusies van deze analyse gebruiken voor het handelen in de klas. 

 Systematische aandacht voor het schoolklimaat, waarbij de school een oefenplaats is 
voor het respectvol omgaan met elkaar en met de schoolomgeving; 

 Het vormen van een Integraal Kindcentrum samen met Sinne kinderopvang. 

 Onderzoeken welke profielen passen bij onze leerlingen en van meerwaarde zijn bij hun 
ontwikkeling. 

  



 

 

   

April 2019                                            Schoolplan 2019 – 2023     Máximaschool      Pagina 6 

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  
drie 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. 
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 Positionering schoolplan t.o.v. Kwaliteitszorg/ PDCA-cyclus 
Systematisch en planmatig werken aan kwaliteitszorg betekent voor ons dat we cyclisch te werk gaan 
in een voortdurende opeenvolging van plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen op basis van de 
Deming-cirkel (zie figuur 1). Onze doelstellingen en beleidsvoornemens zoals verwoord in dit 
schoolplan zullen we in de komende jaren voortdurend tegen het licht houden van de PDCA-
systematiek, waarbij we reflecteren op de relevante vragen: 
 

 Fase Omschrijving Vragen 
1 Plan We zeggen wat we doen. Hebben we adequaat geborgd wat we doen? 
2 Do We doen wat we zeggen. Handelen we conform wat we hebben 

afgesproken? 
3 Check We evalueren onze doelen, 

processen en opbrengsten. 
Doen we de dingen goed? Doen we de goede 
dingen? 
Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? 

4 Act We verbeteren ons voortdurend. Wat gaan we verbeteren? Waarom? Hoe doen we 
dat? 
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Figuur 2:positionering schoolplan binnen de PDCA-cirkel Figuur 1:PDCA-cirkel   

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 
WPO) beschreven wil zien in het schoolplan: Onderwijskundig beleid, 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. 
 

1.7 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).  
 

1.8 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. 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 Bestuurlijke kernwaarden en missie  
  

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. 

 

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 best passende voor iedereen. Met oog voor de gemeenschap en 
haar eigenheid werken we 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. 
De medewerkers zijn trots op hun werk binnen deze organisatie. Vanuit een intrinsieke motivatie 
vindt er ontwikkeling plaats. 

4. Verbinding    
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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    

Door verwondering ervaar je dat niets vanzelfsprekend is. Verwondering is het begin van de wijsheid. In de verwondering 
worden ‘de dingen’ betekenisvol. Wij bieden hiertoe ruimte en context en stellen trage vragen.  

 

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

 

Waar identiteit en kwaliteit elkaar versterken! 
 

 

Wat bindt ons in de stichting, meer dan alleen de christelijke identiteit 
Op bestuursniveau zien alle medewerkers elkaar drie keer per jaar tijdens gezamenlijke 

bijeenkomsten: bij de start van het schooljaar, tijdens de kerstborrel en tijdens de themadag. Onze 
identiteit wordt daar ook beleefd in ontmoeting en toespraken. 

Op alle niveaus binnen de stichting is het van belang jaarlijks de tijd te nemen voor een dialoog 
over de identiteit, hoe beleefd, hoe geïnspireerd, hoe uitgedragen. 

 

PCBO is een veelkleurige organisatie waarbij de christelijke identiteit ons verbinding geeft. 
Veelkleurig zijn we door scholen in stadswijken en dorpen. Door de diversiteit van de stadswijken: 
van wijken met gemiddeld hoger opgeleide ouders tot aandachtswijken. Dat vraagt om passend 
onderwijs. We hebben een school met een Daltonconcept (Albertine Agnesschool) en een school 
voor hoogbegaafde kinderen (Klaverblad-HB).  

Het is door onze diversiteit belangrijk in dit SBP de koers voor alle scholen uit te zetten voor de 
komende vier jaar en daarbij ook te hechten aan eigenheid van de scholen. Meer dan ooit is er 
behoefte aan een gezamenlijke heldere visie op goed onderwijs: hoe in elke specifieke context het 
beste uit kinderen kan worden gehaald en hoe kansengelijkheid invulling krijgt.   

 

Binding bestaat ook in het leren van elkaar. De behoefte is uitgesproken om kennis te delen op 
diverse manieren. Dit gaan we (meer) doen door: 

o Kennis en vakmanschap koppelen aan de visie op onderwijs 
o Scholing clusteren 
o Het benutten, stimuleren en spreiden van talenten 

o Een podium om kennis te delen; naast bijeenkomsten een digitaal platform: bijv. SharePoint 
en nieuwsbrieven; een organogram van scholen met per school specifieke 
kwaliteitskenmerken.  

Strategisch beleidsplan 2019-2023 
In 2015 is een nieuw strategisch beleidsplan vastgesteld voor de vereniging voor de periode 2015-
2019. Hierin staan de verantwoording, de ontwikkelingen en de jaarplannen op verenigingsniveau. Er 
is een relatie met dit schoolplan. Het strategisch beleidsplan ligt ter inzage op school en stat op de 
website van de vereniging. 
 

2.2 Missie en visie/ onderwijsconcept van onze school 
 

In deze paragraaf staat een richtinggevend kader beschreven voor de koers van de school. Het is 
gebaseerd op input van de leerkrachten d.m.v. moodboards over de gewenste visie van de school, op 
de bestaande documenten en op een verkenning van de brede identiteit door het managementteam.  
Wij hebben gebruik gemaakt van de ‘piramide van Kim’ (Daniël Kim, 2007). De piramide is een kader 
om de onderliggende verbinding tussen kernwaarden, missie, visie, strategie en activiteiten te borgen. 
Het omvat een hiërarchie van vragen en beslissingen die leiden tot duurzame schoolontwikkeling en 
koersbehoud binnen de school.  
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De bedoeling van dit kader is om richting en houvast te bieden aan het team van de school om het 
onderwijs vorm te geven op een manier die past bij onze school en waarin wij ons herkennen. We 
geven een duidelijk gezicht aan onze professionele identiteit, rekening houdend met de vijf dimensies 
van identiteit. In willekeurige volgorde: Levensbeschouwelijk, Organisatorisch, Pedagogisch, 
Maatschappelijk en Onderwijskundig. Ook willen wij naar ouders en kinderen duidelijk zijn over wie wij 
zijn en wat zij bij ons kunnen verwachten.  
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Identiteit en centrale waarden 
Wie zijn wij? 

 
Kernwaarden 
Vanuit de pedagogische kernwaarden 

Veiligheid, 
Plezier, 
Eigenaarschap, 
Spel en beweging, 

willen wij een school zijn met een open christelijke identiteit in een betekenisvolle context.  
Veiligheid is de basis om goed te kunnen ontwikkelen. Vanuit een veilige en vertrouwde omgeving 
kunnen kinderen tot bloei komen en gaan ze met plezier naar school. Dit vraagt om een 
verantwoordelijke houding richting de ander en onszelf en om duidelijke keuzes in ons 
onderwijsaanbod. 
 

Missie 
Waarom zijn wij hier? 

 
‘Our lives begin to end the day we become silent about the things that matter’ (Martin Luther King 
1965). 
 
What matters? De missie heeft te maken met de vraag wat wij willen betekenen voor de samenleving; 
wat is ons moreel besef? Waarom zijn wij hier als school? Wat is de bedoeling met het onderwijs op 
onze school? 
 
Bij het opstellen van een plan van aanpak voor de toekomst van ons onderwijs is 
het dus belangrijk de vraag naar het ‘Waarom’ te stellen. Simon Sinek (2012) 
noemt de Why-vraag de kern van de Golden circle. Dit is essentieel voor de 
verbinding tussen de school en de omgeving. Het onderwijs vindt haar 
bestaansrecht in het zoeken naar de vraag wat goed is voor onze leerlingen.  
 
 
 
 
 
 

 
Vanuit onze kernwaarden zien wij het als onze missie om waarde(n)vol goed onderwijs te bieden. 
Ons motto is dan ook: 
 

Máximaschool, een bruisende school voor gelukkig lerende 
kinderen! 
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Visie 
Wat willen wij samen creëren? 

 
Wij willen een school zijn met een heel eigen, herkenbaar en dynamisch gezicht. Hierbij houden wij 
rekening met de vijf dimensies van identiteit. De metafoor van ons gezicht heeft invloed op het maken 
van onze keuzes. Wij zijn ons bewust van de verbinding tussen de verschillende dimensies van 
identiteit.  

 
In de volksmond wordt de identiteit van een school 
gevormd door haar levensbeschouwelijke uitgangspunten. 
Het “is” een openbare, dan wel protestants-christelijke, 
katholieke, neutraal bijzondere, of samenwerkingsschool. 
Zo wordt er een smalle visie op identiteit gehanteerd.  
Wij gaat uit van een brede identiteit. Het vergelijkt de 
identiteit van de school met een gezicht. Zoals een gezicht 
bestaat uit verschillende onderdelen zijn er ook in de 
identiteit van de school verschillende componenten te 
onderscheiden.  
Het ene oog maakt bijvoorbeeld de levensbeschouwelijke 
component zichtbaar. Het andere oog brengt de 
pedagogische component in beeld. De neus wijst ons op de 
onderwijskundige component. Bij de mond komt de 
maatschappelijke component ter sprake. En de oren 
luisteren naar de organisatorische en bestuurlijke 

component.  
Als de verschillende componenten van de identiteit in een goede verhouding staan tot elkaar ontstaat 
er een karakteristiek en eigen gezicht: de school heeft een sterke identiteit.  Voor de school geeft 
de metafoor van het gezicht richting aan het gesprek over een brede inclusieve identiteit. 
 
Levensbeschouwelijk 
We willen kinderen begeleiden in het vinden van een eigen plek in deze maatschappij. Tegelijkertijd is 
de school een plek waar kinderen met al hun verschillen met elkaar samenleven. Wij willen dat 
kinderen goed voor zichzelf, goed voor de ander en goed voor de wereld om hen heen leren zorgen. 
Daarin ontdekken kinderen zichzelf en leren ze trots te zijn op wie zij zijn. Zo kunnen zij zichzelf en 
elkaar écht waarderen. Dit vergt wilskracht en doorzettingsvermogen.  
 
Wij hechten waarde aan de rituelen, verhalen en vieringen. Deze geven betekenis en houvast en zijn 
bakens door de tijd. Tevens bieden rituelen, verhalen en vieringen geborgenheid en veiligheid. Vanuit 
onze open christelijke identiteit bieden wij deze rituelen, verhalen en vieringen aan. Tevens nemen wij 
verantwoordelijkheid voor elkaar en onze leefomgeving. 
 
Pedagogisch 
We willen dat kinderen met plezier naar onze school gaan. Met een vriendelijke en open houding 
kennen wij de behoeften van de leerlingen en leren kinderen elkaar kennen en waarderen. 
In een bruisende sfeer spreken we hoofd, hart en handen aan en zorgen wij met passie voor het 
welbevinden van de kinderen.  
 
Onderwijskundig 
Wij zijn een school waar we belang hechten aan het zogenaamde expliciete leren; het leren is bewust 
gepland, gestuurd en doelgericht. Wij vinden dat leerlingen vanuit een duidelijke structuur basiskennis 
aangereikt horen te krijgen en handvatten om deze te kunnen begrijpen. Wij zijn ons bewust dat onze 
maatschappij aan verandering onderhevig is en dat de ontwikkelingen razendsnel gaan. Het is van 
belang om goed te kunnen omgaan met de veelheid aan informatie die op ons en onze leerlingen 
afkomt. Om mee te kunnen gaan in die ontwikkelingen is een kritische en onderzoekende houding van 
belang én de motivatie om je te willen blijven ontwikkelen. Hierbij gaan wij uit van onze kernwaarde 
eigenaarschap. Wij vinden dat leerlingen zelf mede verantwoordelijk zijn voor hun taken en stimuleren 
binnen ons onderwijs leerlingen mede eigenaar te worden van hun eigen ontwikkeling.   
 
Wij denken dat er   een rijke leeromgeving, met aandacht voor spel en beweging, voor nodig is om de 
aangereikte kennis betekenis te geven. In deze omgeving ontdekken leerlingen met materialen in 
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betekenisvolle situaties, we spreken hier over het zogenaamde impliciete leren. Zo staat het leren in 
verbinding met de directe schoolomgeving.  
 
Maatschappelijk 
Onze pedagogische en onderwijskundige visie is gericht op de brede ontwikkeling van de kinderen. 
We kunnen dit als school niet alleen. Vanuit het gemeenschapsdenken leggen we graag contact met 
de directe leefomgeving. We willen werken op basis van heldere afspraken met en gebruik makend 
van de mienskip. 
Een kind is immers meer dan school alleen. 
 
Organisatorisch 
Driehoek: ouder, leerling, school.  
 
De organisatie is aansluitend bij de visie 
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Hoofdstuk 3: Schoolprofiel 
 

3.1 Onderwijskundige context 
 

 
Bestuurlijke 
context 
 
 

PCBO Leeuwarden e.o. is verantwoordelijk voor het onderwijs op 16 
basisscholen. De scholen zijn gesitueerd op 17 locaties, verspreid over 
Leeuwarden, Wirdum, Grou, Akkrum, Aldeboarn en Stiens. Na 153 jaar een 
vereniging te zijn geweest met groei vanuit diverse fusies, heeft de Algemene 
ledenvergadering op 2 juli 2019 besloten de verenigingsvorm om te zetten in een 
stichtingsvorm. De Governance krijgt nog invulling volgens het zgn.  

one-tiermodel, één bestuur met toezichthouders en dagelijks bestuurder. De 
komende planperiode wordt gekeken of aanpassing hiervan wenselijk is. 

 

Organisatie- en communicatiemodel van de stichting  

 

 

Schoolom- 
geving/ 
samenwer-
king 
 

De Máximaschool staat in een Vinexwijk aan de zuidkant van Leeuwarden. De wijk 
kenmerkt zich door veel water en groen. 
De wijk is uitgegroeid. Dit betekent dat er geen nieuwe huizen meer gebouwd 
worden.  
De school is gesitueerd aan een groot speelveld, toegankelijk voor de hele wijk. De 
omgeving rondom de school is ruimtelijk. De bebouwing is op ruime afstand. Het 
voordeel is dat een groot aantal lokalen een prachtig wijds uitzicht heeft, andere 
lokalen hebben een prachtig uitzicht op het bos. 
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De Máximaschool is in 2000 gestart als dependance van de Johan Willem 
Frisoschool in Leeuwarden. In 2002 heeft de Máximaschool haar naam gekregen 
en is zij als zelfstandige school verder gegaan. Op dat moment had de school rond 
de 50 leerlingen. In het najaar van 2004 heeft de 
Máximaschool een nieuw schoolgebouw betrokken, na eerst in noodgebouwen te 
zijn gehuisvest, samen met de openbare basisschool, de Kinderopvang en de 
peuterspeelzaal. 
Het nieuwe gebouw bleek al snel te klein voor de beide scholen. 
In het najaar van 2007 hebben de Máximaschool en de kinderopvang haar intrek 
genomen in het huidige gebouw aan de Glinswei 4. Het gebouw is een 
semipermanent gebouw, met een verwachte levensduur van 20 jaar. Een gebouw 
met 17 lokalen, een personeelskamer, twee speellokalen en een gymzaal.  
 
Wij werken samen met de Sinne kinderopvang, die bij ons de voor- en naschoolse 
opvang verzorgt. Het contact met de peuterspeelzaal richt zich op het doorspreken 
van de leerlingen die bij ons op school komen, mits de ouders daarvoor 
toestemming hebben gegeven. De voertaal van het merendeel van de kinderen is 
Nederlands. 

Kengetallen 
leerlingen 

Leerlingenaantallen op de teldatum 1 oktober 

 2015 2016 2017 2018 Norm/ 
prognose 

Geen 
gewicht 

450 433 395 390 2015 op de top; wijk is 
volgebouwd. Verwachten 
stabilisering dit schooljaar 

Gewicht 0.3 2 3 3 3 2016/2017; verwachting is 
terugloop aantal leerlingen door 
grote uitstroom groep 8 en 
minder aanwas in groep 1. 

Gewicht 1.2 0 0 0 0 2018; verwachting is een kleine 
terugloop in het aantal lln. 
Minder aanwas in de groepen 1 
maar meer zijinstroom door 
verhuizingen naar de wijk. 

Groep 
1 t/m 4 

233 201 170 161  

Groep  
5 t/m 8 

219 235 228 232  

Totaal 452 436 398 393 Komende jaren verwachten we 
minder aanwas in groep 1 maar 
meer zijinstroom door 
verhuizingen in de wijk. 
De verwachting is een lichte 
daling van het leerlingenaantal 

 

 
 
Sociale 
context en 
kenmerken 
leerlingenpo
pulatie 
 

De wijk wordt bevolkt door relatief hoogopgeleide volwassenen, veelal 
tweeverdieners. Kinderen zijn gewend aan opvang en drukke agenda’s. Mede 
hierdoor willen wij een school bieden waar de kinderen en hun ouders zich snel op 
hun gemak voelen, waar rust en voorspelbaarheid van groot belang zijn. 
Waren de ouders in het verleden vooral hoogopgeleide ouders, nu zien we het 
middensegment meer vertegenwoordigd. 
 

 Wij creëren voor onze leerlingen een rijke leeromgeving. Binnen deze leeromgeving 
differentiëren wij en is er naast het regulieren lesprogramma een aanbod voor 
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Onderwijs-
behoeften 
van onze 
leerlingen 
 
 

leerlingen die leren lastig vinden en voor leerlingen die verdieping of verrijking nodig 
hebben. 
  
We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. 
De rol van de leerkracht verschilt naar mate wat de leerling nodig heeft. Soms geeft 
de leerkracht instructie en waar nodig heeft de leerkracht een coachende rol. 
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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 

 

Autonomie van de 
leerkracht 

 Professionals hoeven niet te worden aangestuurd; 

 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 

 
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 
 Waarderend onderzoek, waarderende gesprekkencyclus 

 
Eigentijds 
onderwijs 

 Veranderende rol leerkracht 
 Leren zichtbaar maken door de doelenmuren  
 Ondernemerschap 
 Thematisch onderwijs 
 Projectmatig werken 
 Brede ontwikkeling van kunst, cultuur, expressie, erfgoed  
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 Eigenaarschap leerlingen  
 

Integrale 
kindcentra  

 Samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met 
opgroeiende kinderen; 

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

 
Toekomstgericht 
Curriculum 
 
 
 

 Meer toekomstgericht (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: 

 Ontwikkelen van een Integraal Kindcentrum; 

 Gespreid leiderschap. De leerkrachten nemen een deel van de schoolontwikkeling voor hun 
rekening; 

 Uitbouwen van eigenaarschap bij leerlingen vanuit data en kindgesprekken; 

 Engels schoolbreed invoeren; 

 Invoeren HGW 
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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: 

 
Eindopbrengsten zijn gebaseerd op de Centrale eindtoets van Cito en de uitstroom naar het 
Voortgezet Onderwijs. 

 
Resultaten/opbrengsten  
Cito eindtoets   
Groep 8 

15/16 
 

16/17 
 

17/18 
 

18/19 

Normscore (landelijke norm) 535,2 535,1 534,9 535,7 

Score Máximaschool 534 535,9 538,8 535,7 

 

 
 
 
Analyse en conclusies: 
In schooljaar 2014- 2015 en 2015-2016 strookte de uitslag van de Centrale eindtoets niet met onze 
uitstroom en tussentijdse citotoetsen. Daarom hebben we vanaf schooljaar 2016-2017, met de 
leerlingen, gerichte aandacht besteed aan de voorbereiding op de Centrale eindtoets. Dit heeft 
geresulteerd in een score die boven het landelijk gemiddelde ligt en daarmee meer passend is bij 
onze school. Het blijft nodig gericht aandacht te besteden aan de voorbereiding van de Centrale 
eindtoets omdat de scores nog wel heel dichtbij en maar net boven dit landelijk gemiddelde liggen. De 
uitkomst van de Centrale eindtoets strookt nog steeds niet met de uitstroom naar het Voortgezet 
Onderwijs. 
 
Tussenopbrengsten: 
 
Deze worden vormgegeven middels een trendanalyse van de LOVS-toets gegevens op groeps- en 
schoolniveau. Zie: Eind en Midden trendanalyses LOVS op groeps- en schoolniveau.  
 
Voor onze school zijn de volgende streefdoelen voor de trendanalyses vastgesteld: 
Niveau scores   I en II  minimaal 55%  
Deze scores worden niet in alle jaargroepen behaald. De vraag is op dit streefdoel te hoog is. 
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Gezien onze uitstroom zouden we in staat moeten zijn de 55% te halen. 
Niveau scores   V   maximaal 10%  
Deze scores worden in de meeste jaargroepen behaald. 
Het valt op dat er significante verschillen zijn tussen de midden- en eindtoetsen. 
De scores van de toetsen in januari (midden) worden beter gemaakt dan de toetsen in juni (eind). 
De invloed van het schoolklimaat (temperatuur in de lokalen boven de 25 graden Celsius) speelt 
hierbij mogelijk een rol. Dit probleem is zowel intern als op bovenschools niveau in beeld. 

 
Bij het analyseren van de scores van de Cito-toetsen komt het volgende naar voren; 
Voor de volgende basistoetsen scoren we boven het landelijk gemiddelde: 

 Begrijpend lezen 

 Rekenen en Wiskunde 

 Spelling 
De scores voor het technisch lezen DMT (woorden lezen) liggen in de groepen 4 onder het landelijk 
gemiddelde, de overige groepen zitten boven het landelijk gemiddelde.  
De scores schoolbreed zijn voor deze toets lager dan we, gezien onze populatie, zouden verwachten. 
Om nader te onderzoek wat de reden is van deze uitkomst is er een actieplan opgenomen in het 
jaarplan 2018-2019. 
 
Voor een uitgebreid overzicht van onze opbrengsten verwijzen we naar de rapportage in het jaarplan 
en de trendanalyses. 
 

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; 

- Resultaat SWOT-analyse. 
Conclusies: 
Voor de betreffende evaluaties verwijzen we naar de doelen voor de komende periode in paragraaf 
5.2 een het jaarplan 2019-2020 

 

3.3.3 Waardering Inspectie 
Hieronder zijn de resultaten van het vierjaarlijks onderzoek beschreven. Het onderzoek vond plaats in 
oktober 2018. 
Het inspectierapport  
Het onderwijs op de Máximaschool kent geen risico's. Alle standaarden zijn van voldoende niveau. De 
afgelopen periode zijn verschillende ontwikkelingen in gang gezet. Dit betreft met name de 
kwaliteitscultuur en het didactisch handelen. De ontwikkelingen en het daarmee bereikte niveau 
vormen een goede basis om de gekozen richting daadwerkelijk vorm te geven. 
 
Aanbod is op orde 
Het aanbod op De Máximaschool is dekkend voor de kerndoelen en vertoont een doorgaande lijn. 
Naast de reguliere vakken heeft de school in de afgelopen periode het bewegingsonderwijs meer op 
de voorgrond gezet, waarbij de vakleerkracht een belangrijke rol speelt. 
We vragen aandacht voor het aanbod voor de meerpresterende leerlingen.  
De school heeft inmiddels meerdere mensen in huis met de hiertoe benodigde kennis. 
 
Eigen verantwoordelijkheid van leerlingen steeds meer centraal 
We beoordelen het didactisch handelen als voldoende. De leraren leggen duidelijk uit en betrekken de 
leerlingen actief bij de lessen. 
We vinden het positief om te zien en te horen dat de school keuzes heeft gemaakt over hoe het 
onderwijs op de Máximaschool uit zou moeten komen te zien. Een belangrijke rol speelt hierbij de 
eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen. Dit is al terug te zien in de individuele en groepsdoelen, 
die een prominente plaats hebben in de inrichting van de lokalen. Aan de doelen kunnen in een aantal 
gevallen hogere ambities gekoppeld worden en de uitwerking in de praktijk kan sterker. De 
vormgeving op papier en de doorgaande lijn binnen de school hierbij zijn een veelbelovende start van 
de doorontwikkeling van de onderwijskwaliteit. 
 
De leraren zijn steeds meer betrokken bij de schoolontwikkeling. 
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Cyclisch proces van kwaliteitszorg 
Het team van De Máximaschool heeft zicht op de sterkere en minder sterke onderdelen van het 
onderwijs en werkt planmatig aan de gekozen verbeteractiviteiten. Hierbij spelen sinds dit schooljaar 
de netwerkgroepen een belangrijke rol. (Een netwerkgroep bestaat uit een groepje leerkrachten die 
rond een thema de schoolontwikkeling vormgeven. Zij maken daarvoor een plan en bespreken dit met 
het team. Het plan wordt uitgevoerd en geëvalueerd vervolgens de PDCA-cyclus)  
De gekozen richting is helder en er worden duidelijk stappen gezet. 
 
Kwaliteitscultuur in ontwikkeling gekomen 
De kwaliteitscultuur is van voldoende niveau. De leraren voelen zich verantwoordelijk voor de 
kwaliteitsverbetering en spelen hierbij in toenemende mate een actieve rol.  
 
Overige wettelijke vereisten 
Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
 

3.3.4 Waardering leerlingen en ouders  
In 2017 is de tevredenheidsenquête onder personeel, ouders en leerlingen gehouden.  
De uitslag wordt door de werkgroep geanalyseerd en verwerkt tot aanbevelingen. De analyse en 
aanbevelingen zijn gecommuniceerd met ouders.  
 
Hieronder enkele “high lights” en enkele aandachtspunten uit deze enquêtes: 
Welzijn van de kinderen 
De kinderen gaan met plezier naar school, de sfeer op school en binnen de klas is goed. De vieringen, 
uitstapjes en activiteiten worden als positief ervaren. Ook wordt de persoonlijke aandacht die de 
leerlingen van de leerkracht ontvangen als positief ervaren.  
Naast al deze positieve ervaringen worden er ook punten aangedragen ter verbetering. De aanpak 
van school betreffende pestgedrag vraagt nog enkele verbetering.  
Dit schooljaar zijn drie leerkrachten Rots en Water trainer geworden. Dit betekent dat er binnen de 
school steeds meer Rots en Water training wordt gegeven waarbij leerlingen leren om hun eigen 
grenzen aan te geven.  
Leerkrachten 
De leerkrachten zijn betrokken, enthousiast, toegankelijk en bieden structuur. De leerkrachten sluiten 
goed aan bij het niveau van de leerlingen en hebben oog voor passend onderwijs. Tevens wordt 
aangegeven dat de communicatie met de leerkrachten als positief wordt ervaren.  
Wat als negatief wordt ervaren is dat er te weinig aandacht besteed wordt aan de creatieve vakken, 
Engels of andere talen, het milieu en andere geloofsovertuigingen. Tevens mag er meer uitdaging 
geboden worden aan kleuters.  
Communicatie 
De vragen betreffende communicatie gaven tegenstrijdige uitkomsten. Er is een groep respondenten 
die positieve ervaringen heeft rondom de communicatie met leerkrachten en directie. Maar er is ook 
een groep respondenten die dit als negatief heeft ervaren en aangeeft dat er verbetering nodig is bij 
zowel directie als leerkrachten.  
Er is een communicatieplan opgesteld dat in werking ging toen de nieuwe website de lucht in ging. De 
nieuwsbrief verschijnt elke drie weken. Daarnaast wordt rechtstreeks met ouders gecommuniceerd 
betreffende zaken zoals vervanging enz.  
 
Elk jaar wordt de exit enquête onder groep 8 leerlingen afgenomen.  
Uit de uitkomsten van de enquête schooljaar 2017-2018 hebben de leerkrachten van groep 8 
tweemaal een top drie geformuleerd. De top 3 van positief beoordeelde vragen en de top 3 met 
minder positief beoordeelde vragen. De beoordelingsschaal loopt van 0 tot 4. 
De top drie met minder positief beoordeelde vragen zullen daarbij als extra aandachtspunt gelden 
voor het schooljaar 2018-2019. 
 
De top 3 positief: 
1. Vraag 41: “Ik heb op deze school een fijne tijd gehad” (3.6 gemiddeld) 
2. Vraag 1: “Ik leer veel op deze school” (3.4 gemiddeld) 
3. Vraag 34: “De leraren weten goed hoe mijn resultaten zijn” (3.3 gemiddeld) 
 
De top 3 aandachtspunten: 
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1. Vraag 16: “Bij het samenwerken in groepjes, letten leraren goed op met wie ik in een groepje zit” – 
2.3 gemiddeld 
2. Vraag 13: “Op deze school leer ik hoe Nederland bestuurd wordt” (2.4 gemiddeld) 
3. Vraag 9: “Ik leer op school om door te zetten als het even lastig is” (2.8 gemiddeld) 
 
Actie vraag 16: De werkvormen in groepjes of de tafelgroepjes wisselen vrij regelmatig. Als 
leerkrachten zullen we gaan benoemen waarom activiteiten in een bepaalde samenstelling gedaan 
worden. Hierdoor hopen we dat leerlingen zich bewuster worden van de groepssamenstelling. 
 
Actie vraag 13: Deze vraag komt vrijwel iedere exit enquête terug. Als leerkrachten zullen we op zoek 
moeten naar een actiever lesaanbod. Hiervoor is er contact gelegd met de gemeente om zo het 
besturen van de stad, de provincie en Nederland op een betekenisvollere manier aan te bieden.   
 
Actie vraag 9: Als leerkrachten zullen we nog meer in gesprek moeten gaan met het individuele kind. 
Feedback is hiervoor zeer waardevol. Komend schooljaar gaat een werkgroep onderzoeken ‘kind 
gesprekken’ onderzoeken. Hoe kunnen we nog beter met het individuele kind in gesprek gaan 
waardoor onder andere het doorzetten positief gaat worden ervaren door kinderen.   
 
In 2017-2018 is het continurooster ingevoerd op de Máximaschool. Om het welbevinden van 
leerlingen en leerkrachten te waarborgen is er diverse keren een enquête afgenomen bij ouders, 
personeel en leerlingen. Naar aanleiding van de resultaten van de enquête hebben we ons lesrooster 
aangepast. De school start om 8.25 uur, waardoor er in de middag ruimte is voor 20 minuten pauze 
voor zowel leerlingen als leerkrachten.  
 

Beleidsnotities: 

 
Aandacht voor: 

 De instructie nog beter afstemmen op tempo en niveau. 

 Het aanbod voor de meerpresteerders uitbreiden bijvoorbeeld met projecten. 

 Eigenaarschap van leerlingen uitbouwen/ verdiepen. 

 Communicatie met ouders standaardiseren met name de communicatie rond vervanging. 
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Hoofdstuk 4: Inrichting van het onderwijs 
 
4.1 Zorg voor Kwaliteit 
 

4.1.1 Bestuursbeleid 
 

Het INK-model  
Als hulpmiddel bij het opstellen van het strategisch beleidsplan is gebruik gemaakt van het INK- 
managementmodel.  
 

 
 
Het INK-model is een organisatieontwikkelingsmodel waarmee doelen planmatig worden bepaald, 
acties aan doelen worden gekoppeld en resultaten worden geëvalueerd. 
Het is een besturingsinstrument om overzicht te krijgen en te behouden op de relevante 
ontwikkelingen in- en buiten de eigen organisatie. Het sluit daarom uitstekend aan bij het beleid op 
bestuursniveau en op schoolniveau: besturen op hoofdlijnen en sturen op resultaten. Aan de basis 
van het INK-model ligt een visie op leren excelleren en verbeteren van organisaties welke in 
jaarplannen vertaald moeten worden. Het model is opgebouwd uit negen aandachtsgebieden: vijf 
organisatiegebieden en vier resultaatgebieden. In de organisatiegebieden wordt beschreven hoe de 
organisatie is ingericht en in welke richting de organisatie zich dient te verbeteren, kortom het 
functioneren van de organisatie. In de resultaatgebieden is aangegeven wat de relevante indicatoren 
zijn en wat feitelijk is gerealiseerd, welke resultaten zijn bereikt. Via het proces van leren en 
verbeteren is er terugkoppeling mogelijk van de resultaten naar de organisatiegebieden. Het beleid 
kan worden bijgesteld en verbeteringen in gang worden gezet (Plan-Do-Check-Act). 
Resultaatgerichtheid, transparantie, continue verbetering en samenwerking zijn belangrijke 
kernwaarden in het werken met het INK-model. In de laatste fase is een zodanige samenhang in alle 
beleidsterreinen bereikt en een zodanige kwaliteit van alle resultaten dat gesproken mag worden van 
een excellente organisatie.  

Denkwijze 
Het INK-model wordt door PCBO Leeuwarden gehanteerd: 

 als denkmodel voor een gemeenschappelijk kader: eenduidige taal en overzicht;  

 als beoordelingsmodel: zicht krijgen op het functioneren van de organisatie; 

 als sturings- en verbetermodel: de bedrijfsvoering opzetten conform de kernprincipes van het INK-
model. 
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De kwaliteitszorg 
 
Algemeen 
De school bewaakt systematisch de kwaliteit van haar gehele onderwijs en neemt maatregelen om de 
kwaliteit te behouden en zo nodig te verbeteren. We gebruiken samenhangende instrumenten om de 
plannen, de evaluatie, de resultaten, de ontwikkelpunten en de wijze van borging vast te leggen en 
daarmee intern en extern te verantwoorden.   
Het INK-model biedt houvast als organisatiestructuur/managementmodel en de PDCA-cyclus om 
plannen en opbrengsten te evalueren: leren, verbeteren, borgen, bijstellen.  
 
Verantwoording 
Voorbeelden van aanwezige documenten in het kader van systematische kwaliteitszorg: strategisch 
beleidsplan, schoolplan, schooljaarplan, schooljaarverslag, trendanalyses van de opbrengsten, 
verslagen gesprekkencyclus, inspectierapport, tevredenheidsonderzoeken PO-spiegel en 
kwaliteitskaarten. Op basis hiervan bewaakt het bestuur de kwaliteit van de scholen en voert de 
algemeen directeur het jaargesprek op school.  
 
Onze school gebruikt de volgende domeinen in een cyclus van 4 jaar: didactisch handelen, 
afstemming, zorg en begeleiding, onderwijstijd, leerstofaanbod. De overige domeinen komen 
incidenteel aan bod. 
Werkwijze (zelf/werkgroep) beschrijven: quickscan, afnemen, verwerken, ontwikkelmap, borgingsmap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In schema: 
 
 

 Domeinen  

   Kwaliteit en ontwikkelpunten   

   

Er zijn schriftelijk vastgelegde 
afspraken en meestal 
activiteiten die daaruit 

voortvloeien. 

 
Er zijn nog geen schriftelijk 

vastgelegde afspraken 

      

  
De afspraken worden gemaakt 

en schriftelijk vastgelegd. 

N.B. Er kunnen activiteiten uit 
voortvloeien. 

   

De activiteiten en het bespreken van de afspraken worden ingepland. 
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De afspraken worden 

 

  
besproken. 

  

     

De afspraken leiden tot 
voldoende/goede kwaliteit. 

 
De afspraken leiden tot 
onvoldoende kwaliteit. 

   

We blijven ons aan deze 
afspraken houden en het 

bespreken ervan wordt weer 
ingepland. 

(Borging kwaliteit) 

 
 

Er wordt in kaart gebracht 
waarom de afspraken tot 

onvoldoende kwaliteit leiden. 

   

 
 

Hebben de oorzaken iets met 
de afspraken te maken? 

                

   Nee   Ja 

                

 
 
 
 
N.B. Als door onvoorziene omstandigheden of  
bepaalde signalen afspraken eerder dan gepland 
besproken moeten worden, doen we dat en wordt de 
planning aangepast. 
 

Oorzaken zonodig 
zo goed mogelijk 
aanpakken en na-
gaan of de afspra-

ken over een 
ander aspect 

aangepast moeten 
worden 

 Afspraken 
aanpassen en het 
bespreken ervan 
weer inplannen. 

 

4.1.2 Schoolbeleid kwaliteitszorg/ stelsel van kwaliteitszorg 
 
Monitoring school-, groeps- en leerlingresultaten op een wijze die in een ononderbroken ontwikkeling 
en op onderwijsbehoeften afgestemd onderwijs resulteert. 
 
Definitie kwaliteitszorg 

Kwaliteitszorg is voor 
ons 

1. Zeggen wat we doen en dat goed en systematisch borgen. 
2. Doen wat we zeggen dat we doen en dat laten zien. 
3. Systematisch evalueren van onze kwaliteit. 
4. Ons voortdurend verbeteren met gerichte verbeteractiviteiten. 

 
De inrichting van onze kwaliteitszorg 

 Instrument/ systeem  Betrokkenen Frequentie/ systematiek  
1 Schooljaarplan Directie en team Jaarlijks 

2 Schooljaarverslag Directie en team Jaarlijks 

3 Trendanalyses n.a.v. de Cito-
scores 

Directie, intern begeleider 
en team 

Twee keer per jaar 

4 Protocollenmap  Directie en team Indien van toepassing. 
Evaluatie  

5 Onderzoek sociale veiligheid 
d.m.v. ontwikkelgesprekken 

Personeel  Jaarlijks  

6 Onderzoek sociale veiligheid 
d.m.v. LVS sociale veiligheid 

Leerlingen  Jaarlijks  

7 Klassenbezoeken MT Leerkrachten  Jaarlijks  
8 Tevredenheidsonderzoek  Ouders  Een keer per twee jaar (en 

voorafgaand aan het schoolplan) 
9 (Personeel)Beleidsmap op 

server  
Directie en team Jaarlijkse toetsing voor de start 

nieuwe schooljaar 



 

 

   

April 2019                                            Schoolplan 2019 – 2023     Máximaschool      Pagina 26 

10 SWOT-analyse Directie en team Een keer per twee jaar (na de 
enquête en voorafgaand aan het 
schoolplan) 

11 Kwaliteitsscan  Directie en team Een keer per vier jaar 
(voorafgaand aan het 
schoolplan) 

12    
 
Voor de verdere beschrijving van de inrichting van ons kwaliteitsbeleid verwijzen wij naar: het 
Zorgbeleidsplan op de server onder borging. 
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4.2 Onderwijs en Leren  
 

4.2.1 Leerstofaanbod  
 
Ons aanbod voldoet aan de kerndoelen en referentieniveaus.  
 

Betekenis 
referentieniveaus bij 
ons aanbod 
 

 
 

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

 
Kerndoelen 
 
 

 
Vak-/vormings-
gebied 

 
Aanbod 
Leerlijn/ beleidsplan/ 
methode 
 

 
Aangebo-
den in de 
groepen 

 
Aandachts-
punt/ 
vervangen 
2019-2023 

Nederlands     

Mondeling onderwijs Woordenschat 
 

Schatkist 
Ontwikkelingsmateriaal 
gericht op ontluikende 
geletterdheid, 
mondelinge taal en 
woorden- schat 
 

1 en 2  

Schriftelijk onderwijs Beginnende 
geletterdheid 
 
 
 
 
 
 
Aanvankelijk lezen 
Technisch lezen 
Spelling 

Schatkist 
Ontwikkelingsmateriaal 
gericht op ontluikende 
geletterdheid, 
mondelinge taal, 
woordenschat en map 
fonetisch bewustzijn. 
 
VLL Kim versie 
 
Spelling in beeld 

1 en 2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
4 t/m 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
2025 
 
2019 

Taalbeschouwing, 
waaronder strategieën 

Begrijpend lezen 
 
Grammatica 

Nieuwsbegrip XL 
(2013) (digitaal)  
Taal in beeld 

5 t/m 8 2019 

Engels Engels Groove me (digitaal) 7 en 8 Uitbreiden 
naar alle 
groepen 

Friese taal Fries   2020 

Mondeling onderwijs  Studio F   

Schriftelijk onderwijs    n.v.t. 

Taalbeschouwing, 
waaronder strategieën 

   n.v.t. 

Rekenen en 
Wiskunde 

    

Wiskundig inzicht en 
handelen 

Rekenen/wiskunde Pluspunt Alle 
groepen 

2027 

Getallen en 
bewerkingen 

Beginnende 
gecijferdheid 

Met sprongen vooruit 1 en 2  

Meten en meetkunde Rekenen/wiskunde Pluspunt  2027 

Oriëntatie op jezelf 
en de wereld 

    

Mens en samenleving Spel en sociaal 
emotionele 
vorming  

Viseon 
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Redzaamheid: 
seksualiteit, 
gezondheid, 
verkeer, als 
consument 
Milieu 

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

Trefwoord (digitaal) 
Speurtocht 
 
 
 
Trefwoord (digitaal)  

Bovenbouw 
 
bovenbouw 
 
 
 
bovenbouw 

 

n.v.t. 
 
2019 
 
 
 
n.v.t. 

Natuur en techniek Biologie/ 
Wetenschap & 
Technologie 

Natuniek 4 t/m 8 2019 

Ruimte Aardrijkskunde De blauwe planeet 4 t/m 8 2019 

Tijd Geschiedenis Speurtocht 4 t/m 8 2019 

Kunstzinnige 
oriëntatie 

 Moet je doen 
Kunstkade/ 
cultuurcoach 

1 t/m 8  

Bewegingsonderwijs Motorische 
ontwikkeling 
Fijn motorische 
ontwikkeling 

Bewegingslessen 
vanuit de 12 leerlijnen 
van SLO en KVLO 
 
MobieZ 

1t/m 8 n.v.t. 

Digitale 
geletterdheid* 

Waaronder 
basisvaardigheden 
ICT en 
mediawijsheid 

   

Godsdienstige 
vorming** 

 Trefwoord (digitaal) Alle 
groepen 

n.v.t. 

*komt niet in kerndoelen voor **wanneer van toepassing 

 
Voor de verdere uitwerking van ons leerstofaanbod verwijzen we naar de handleidingen van de 
methodes, de diverse onderwijsinhoudelijke beleidsplannen en de groepsadministratie. 
  

Beleidsnotities: 

 Invoeren rekenmethode “Pluspunt” in schooljaar 2019-2020 

 Oriënteren op nieuwe methode voor de wereldoriënterende vakken in schooljaar 2019-2020 

 Oriënteren op een schoolbrede methode voor Engels, na keuze de methode invoeren.  

 Oriënteren op de ontwikkeling van het vak Fries. 

 Oriënteren op nieuwe taal-spellingsmethode in schooljaar 2019/2020. 

 Viseon vervangen of anders inrichten 
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4.2.2 Ons onderwijsleerproces  
 
De inrichting van ons onderwijsleerproces 

 Aspect Zichtbare kenmerken 

1 
 

Groepering van de 
leerlingen 

De groepen 1 en 2 zijn gecombineerd. Op die manier kunnen we 
kleuters in een rijke leeromgeving een breed aanbod bieden.  
De andere groepen zijn jaargroepen. Soms zijn groepen gecombineerd, 
dit heeft te maken met de leerlingenaantallen in de betreffende groepen. 

2 
 

Duidelijke uitleg Iedere leerkracht werkt met het directe instructiemodel 
 
 

3 
 

Taakgerichte 
werksfeer 

Effectief Klassenmanagement  
Door heldere regels en routines 
 

4 
 

Actieve 
betrokkenheid van 
leerlingen 

Activerende werkvormen bij de instructie 
Leerlingen formuleren eigen leerdoelen. 
 

5 
 

Afstemmen en 
differentiëren 
(Referentieniveaus) 
 

Verlengde instructie 
Instructietafel 
Groepsplan 
Basis –herhaling – verdieping 
Minimumstof voor leerlingen op D/E-niveau 
 

6 
 

Feedback  Feedback op gemaakt werk. 
Inhoudelijke feedback: concreet aangeven wat leerling goed doet en wat 
de verbeterpunten zijn Benoemen gewenst gedrag. 
Goede balans tussen belonen en corrigeren. 
. 
 

7 Verantwoordelijkheid 
leerlingen eigen 
leerproces  

De leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Zij 
bepalen samen met de leerkracht hun leerdoelen. 

8 Gebruik digitale 
middelen 

In alle groepen kunnen de leerlingen gebruik maken van iPads of 
laptops. In de hoge groepen zijn meer iPads aanwezig. 
In de onderbouwgroepen zijn touchscreens aanwezig en Beebots. 
 
 

 
9 

 
Onderwijstijd  
 

 
Conform de eisen van inspectie maken alle leerlingen in hun 
schoolloopbaan minimaal 7520 uur. Doordat we werken met het 5-
gelijke dagen model gaan de leerlingen 940 uur per jaar naar school 

 
10 

 
…………. 
 

 

 

Beleidsnotities: 

 Training ‘Voeren van kindgesprekken’. Dit om de kwaliteit van feedback en feedforward te 
verhogen. 

 Mogelijk nog schrijven: Rekenbeleidsplan - Beleidsplan Actief Burgerschap en Sociale Integratie 
- Beleidsplan Cultuureducatie - - Beleidsplan Techniek? 

 
 
 

 
Voor de verdere beschrijving van onze onderwijskundige inrichting en borging verwijzen wij naar: de 
borgingsdocumenten op de L-schijf en het jaarplan 2019-2020  
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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; 
2. Beleidsplan Media wijsheid 
 

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 
OndersteuningsProfiel 

 Aspect Zichtbare kenmerken 

1  Schoolondersteuningsprofiel 
 
 

SOP volgens model Q3 

2 
 

Samenhangend systeem voor 
het volgen van leerlingen 

OVM voor de groepen 1 en 2 
LOVS voor de groepen 3 t/m 8 
Viseon voor de groepen 3 t/m 8 
 

3 
 

Planmatige uitvoering van de 
zorg 

Zorg op basis van de cyclus HGW;  
 

 
 
 

4 
 

Analyseren leerling- en 
groepsresultaten 

Overzichten OVM, individueel per leerling voor de groepen 1 
en 2 
Trendanalyses voor de groepen 3 t/m 8; zie bijlage. 
 
 

5 
 

Extra ondersteuningsaanbod 
Leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften. 
Ontwikkelperspectief 

OPP  
HGPD-groeidocumenten 
 
 

6 
 

Vroegtijdige signalering van 
leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben 

Observaties 
Analyse OVM en LOVS 
Analyse Viseon 
Analyse methode toetsen 
Groepsplannen 
Groepsbespreking 
Leerlingbespreking 
 

7 
 

Afspraken over zittenblijven en 
doorstroming 

Beleidsplan Zorg Máximaschool; overgangscriteria 
Beleidsplan Passend Onderwijs 
 
 

8 
 

Samenwerking met externe 
instanties 

Samenwerking vindt plaats met allerlei instanties en 
organisaties o.a. ambulante begeleiding, psychologen, 
orthopedagogen, wijkteams, fysiotherapeuten, 
ergotherapeuten, logopedisten, scholen VO, e.d. 
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9 

 
Betrekken van ouders bij de 
ontwikkeling van hun kind 
 

 
Zie onder Ouderbeleid (4.5) 

 

Beleidsnotities: 

 Schoolbreed HGW hanteren 
 

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

De inrichting van ons ouderbeleid  
 Aspect Zichtbare kenmerken 

1 
 

Ouders informeren over 
schoolbeleid en 
schoolactiviteiten 

Nieuwsbrief 
Twitter  
Schoolkalender  
Jaarverslag 
Jaarplan 
Informatieavond of inloopavond 

2 
 

Ouders betrekken bij 
schoolactiviteiten 

Wij betrekken ouders onder andere bij excursies, kerstfeest, 
sinterklaasfeest, koningsspelen, presentatieavond na de 
projectweken, de laatste schooldag  
Ouderraad 
 
 
 

3 Ouders betrekken bij 
schoolbeleid en 
schoolontwikkeling 
 

MR 
Informatieavonden over onder andere het 5-gelijke dagen 
model en de IKC-ontwikkelingen. 

4 
 

Op de hoogte stellen van 
opvattingen en verwachtingen 
van de ouders 

Spreekuur 
Ouderenquêtes 
 
 
 
 

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

Jaarlijks startgesprek met de nieuwe leerkracht 

Rapportage van de ontwikkelingen van hun kind via het 

rapport 

10-minutengesprekken 

Wij stimuleren onderwijsondersteunend gedrag bij ouders 

(huiswerk, voorlezen, taalontwikkeling); 

 
 

Beleidsnotities: 

 

 Onderzoek of een portfolio het rapport kan vervangen. 

 Onderzoeken of de gesprekken met de leerkracht in een driehoeksgesprek kan: kind, ouder 

en leerkracht. 

 

4.6 Personeelsbeleid  
 

4.6.1 Beleid bestuur 
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 
professionals voor vacatures en invalwerk.  

 

Arbeidsmarktramingen, gebaseerd op gegevens uit het schooljaar 2015/2016, laten zien dat er 
onder ongewijzigde omstandigheden in 2021 een tekort wordt verwacht van 3.718 voltijdsbanen 
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(fte)1. De ramingen laten verder ook zien dat dit geen tijdelijk fenomeen is dat zich op korte 
termijn herstelt.  

Volgens de ramingen wordt het tekort tot en met 2027 ieder jaar groter. In onderstaande tabel 
staan ramingen voor Nederland en voor de regio Friesland. Friesland volgt het landelijke patroon, 
maar ligt wel licht lager dan het landelijk gemiddelde. 

 

  Onvervulde vraag leraren in FTE2 

 

Er is onderzoek gedaan naar redenen waarom mensen kiezen voor een baan in het onderwijs3. 
Motivatie 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 statusverlies4 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 beroep op de aanwezige leerkrachten wordt gedaan. PCBO heeft de afgelopen twee jaar een 
ziekteverzuim gekend dat boven het landelijk gemiddelde lag.  

  

Zoeken naar balans 
Het lerarentekort maakt dat leidinggevenden en leerkrachten regelmatig voor een dilemma staan. 
We vinden het belangrijk dat ieder zich kan blijven ontwikkelen en dat we blijven vernieuwen en 
verbeteren. Dit betekent echter dat leerkrachten op bepaalde momenten niet beschikbaar zijn voor 
de groep. Op het moment dat er geen vervanging beschikbaar is, moeten er keuzes worden 
gemaakt.  

We blijven steeds zoeken naar de balans tussen investeren in onze ambities en bewaking van de 
continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs. 

 

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 
verantwoordelijkheden waar ze hun talenten die bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs, 
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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.  

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. De professionele ruimte 
van de leerkracht wordt bewaakt. Medewerkers worden gefaciliteerd voor bovenschoolse 
taken.  

Professionele ruimte is geen doel op zich. De bedoeling van professionele ruimte is dat 

leerkrachten iedere dag opnieuw in staat gesteld worden om goed onderwijs te verzorgen 

en daarbij zelf keuzes kunnen maken die horen bij hun taak. 

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 
startende 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 
vervelend. 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 
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medewerker aandacht krijgt. De gedachte hierbij is dat werken op een manier die past bij de 
mogelijkheden, het herstel bevordert.  

 

De inrichting van het personeelsbeleid op de Máximaschool 
 Aspect Zichtbare kenmerken 

1 
 

Professionele cultuur  De leerkrachten werken binnen hun netwerken (netwerk: Engels, 

technisch lezen, IKC, kindgesprekken en Portfolio) gezamenlijk aan het 

realiseren van de doelen van de organisatie en het verbeteren van de 

kwaliteit. De leden van het netwerk zijn verantwoordelijk voor dat 

onderdeel in de beschrijving, de communicatie, de evaluatie en de 

uitvoering. Hierin laten leerkrachten eigenaarschap en persoonlijk 

leiderschap zien. 

In de parallelvergaderingen bespreken de leerkrachten ontwikkelingen 

betreffende hun groepen. 

 
 
 

2  
Professioneel 
leiderschap 
 

 
Scholing: bedrijfskunde, verander management, toekomstgericht 
onderwijs, leiderschap en manager Integraal Kindcentrum. 
 
 

3 
 

 
Besluitvorming 

De besluiten gerelateerd aan de bouw worden tijdens de 
bouwvergadering genomen. 
De besluiten betreffende de school worden op de breed vergaderingen 
genomen. We streven naar consensus als dat niet lukt is 70% á 80% 
van de stemmen doorslaggevend. 
 
 

4 
 

Professionalisering  Het personeelsbeleid wordt uitgevoerd op basis het Integraal 
Personeels Beleidsplan (IPB) 
Alle leerkrachten beschrijven in hun POP hun wenselijke ontwikkeling. 
Om die ontwikkeling te realiseren gebruiken de leerkrachten vaak hun 
coa-gelden. 
Naast de persoonlijke scholing is er ook teamscholing. 
 
 

5 
 

Gesprekscyclus  De gesprekkencyclus is gericht op de ontwikkeling van leerkrachten. 
De gesprekken die jaarlijks worden gevoerd de zogenaamde 
ontwikkelgesprekken staan in het teken van de ontwikkeling van de 
leerkracht. 
Naast ontwikkel gesprekken worden sporadisch 
beoordelingsgesprekken gevoerd. Beoordelingsgesprekken zijn aan de 
orde als de startende leerkracht zich ontwikkelt van start-bekwaam 
naar basis bekwaam en bij disfunctioneren van een leerkracht. 
 

6 Begeleiding nieuwe 
(jonge) leerkrachten 

Elke nieuwe leerkracht heeft binnen het team een maatje. 
Op schoolniveau wordt vanuit de eerste beoordeling gekeken waar 
ontwikkeling nodig is. 
PCBO brede bijeenkomsten voor de startende leerkracht. De theorie 
van Marzano vormen het hart van die bijeenkomsten. 
Voor alle startende leerkrachten is een intervisietraject. 
 

 
7 

 
Zorg voor bevoegd en 
bekwaam personeel 
 

De school is opleidingsschool voor studenten van de Pabo, de 
opleiding voor onderwijsassistenten en de ALO. 
Verschillende leerkrachten hebben een cursus gevolgd om de 
studenten optimaal te begeleiden. 

 
Beleidsnotities: 
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 Besluitvorming volgens advies methode zoals beschreven door Frededric Laloux onderzoeken. 

 Parallelvergaderingen verder ontwikkelen tot leerteams. 

 Netwerkvergaderingen opnemen binnen de studiedagen 

 
Voor de verdere beschrijving van de inrichting van ons personeelsbeleid verwijzen wij naar: IPB-
handboek op de L-schijf. 
 

4.7 Schoolklimaat  
 

4.7.1 Bestuursbeleid t.a.v. het veiligheidsbeleid en pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch handelen  
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.  

 

4.7.2 Veiligheidsbeleid 
 

De inrichting van ons veiligheidsbeleid 
 Aspect Zichtbare kenmerken 

 
1 
 

Veiligheidsbeleving 
leerlingen 

Onze school heeft het beleid voor de waarborging van sociale 
veiligheid van leerlingen en personeel vastgelegd in onze map 
handboek veiligheid op de server; 
Wij handelen in school conform de afspraken; 
Wij passen de gedragsregels op school en in de klas consequent 

toe en evalueren die regelmatig in het team en met onze 

leerlingen; 

Wij stellen ons jaarlijks op de hoogte van de veiligheidsbeleving 

van kinderen (schoolvragenlijst SVL); 

 

 
2 
 

Veiligheidsbeleving 
personeel  

Onze school heeft het beleid voor de waarborging van sociale 
veiligheid van leerlingen en personeel vastgelegd in onze map 
handboek veiligheid op de server; 
Wij handelen in school conform de afspraken; 
Wij stellen ons jaarlijks op de hoogte van de veiligheidsbeleving 

van leerkrachten (functioneringsgesprekken en 

personeelsenquête); 

 

 
3 
 

Veiligheidsbeleving ouders Onze school heeft het beleid voor de waarborging van sociale 
veiligheid van leerlingen en personeel vastgelegd in onze map 
handboek veiligheid op de server; 
Wij handelen in school conform de afspraken; 
Wij stellen ons jaarlijks op de hoogte van de veiligheidsbeleving 

van de ouders (ouderenquête); 

 

 
4 
 

Inzicht in incidenten Wij voeren een incidentenregistratie en wanneer zich incidenten 

voordoen op het gebied van agressie, geweld en seksuele 

intimidatie handelen wij conform de wijze die is vastgelegd in ons 

beleidsplan sociale veiligheid; 

De incidenten worden vastgelegd door de leerkrachten of de 
directie in ParnasSys, ons administratiesysteem 

5 
 

Beleid ter voorkomen van 
incidenten in en rond de 
school 

Wij communiceren relevante aspecten van ons veiligheidsbeleid 

o.a. klachtenregeling en vertrouwensinspecteur richting ouders 

(schoolgids). 
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6 
 

Leerlingen gaan op een 
respectvolle manier met 
elkaar om 

Wij leren leerlingen op een goede manier met andere om te 
gaan. Respect hebben voor elkaar en respectvolle 
omgangsvormen en moreel handelen.  
Bij niet respectvol gedrag als pesten of discriminatie grijpen we 
in.  
Hierbij is onze schoolcultuur en het klasseklimaat van wezenlijk 
belang. 
In sommige groepen hebben we last van meidenvenijn (het 
subtiele spel van aantrekken en afstoten in relatie). 

 
7 
 

Omgaan met ingrijpende 
gebeurtenissen 

Bij ingrijpende gebeurtenissen nemen we altijd contact op met de 
familie en stemmen we af op de behoefte van de familie, onze 
leerling, de leerlingen in de groep of de school. 
Als school kunnen we terugvallen op ons handboek. 
 

 
8 
 

Fysieke veiligheid We zorgen dat het gebouw en het omliggende terrein, waar de 
leerlingen spelen, verzorgd en veilig is. 
Wel blijft de warmteregulatie een probleem. De temperatuur in 
de lokalen op de zuidkant worden snel te hoog.   

9 Contact met Externe 
instanties in kader van 
Veiligheid. 

Het gebouw wordt regelmatig gecontroleerd door verschillend 
instanties zoals de brandweer enz. 
 

 
10 
  

 
Anti pestbeleid 
 

Wij voeren een actief beleid om pesten tegen te gaan (handboek 

veiligheid); 

Alle kinderen krijgen een weerbaarheidstraining in de vorm van 

de Rots & Water-lessen 

Daarnaast zijn de gouden- en zilveren weken waarin elk jaar de 

groepen op groepsniveau afspreken hoe met elkaar om te gaan. 

 

 
Beleidsnotities: 

 Om de fysieke gesteldheid van de leerkracht en de leerlingen in de lokalen aan de zuidkant 
te waarborgen zal een nieuwe meting uitgevoerd moeten worden en de aanbevelingen 
vanuit dat rapport moet leidend zijn voor vervolgstappen. 

 Leren herkennen en handteren van meidenvenijn. 

 Rots &Water lessen schoolbreed uitvoeren. Leerkrachten scholen in Rots &Water en een 
coördinator aanstellen. 

 
Veiligheidsbeleid: nadere uitwerking 
Voor de verdere beschrijving van de inrichting van ons veiligheidsbeleid verwijzen wij naar: ….  

 

4.7.3 Pedagogisch klimaat 
 

De school creëert een veilig, ondersteunend en uitdagend leef- en leerklimaat   
 

 Aspect Zichtbare kenmerken 

 
1 

 
Gedragsregels  
 

De leerkrachten zorgen voor een ordelijke en functionele leeromgeving. 
Het geeft rust en veiligheid als de kinderen weten waar alles staat en 
welke functie het heeft. 
De school heeft duidelijke omgangsregels afgesproken. 
Er is een duidelijke structuur in alle groepen. 

 
2 
 

 
Relatie 

Kinderen hebben behoefte aan relatie, zowel met hun leerkrachten als 
met andere kinderen. Ze moeten het gevoel hebben erbij te horen, deel 
uit te maken van een gemeenschap. Kinderen en volwassenen voelen 
zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede sfeer en als het lastig 
is, kan de leerling rekenen op de steun van zijn leraar. 
De leerkracht heeft respect voor zijn leerlingen en bevordert het 
onderlinge respect tussen de kinderen. 
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De leerkrachten hebben vertrouwen in hun leerlingen. Zij ondersteunen 
het zelfvertrouwen van de kinderen, door hen het gevoel te geven dat ze 
het kunnen. 
 

 
3 
 

 
Betrokkenheid 

De leerkrachten hebben aandacht voor de kinderen en proberen zich in 
hun situatie in te leven. 
 

4  
Voorbeeldgedrag 
 

De leerkrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie ten aanzien 
van gedrag. 

 
5 

 
Gewenste 
leerhouding 
 

De leerkrachten stimuleert de zelfstandigheid, het 
verantwoordelijkheidsgevoel en het eigenaarschap bij de kinderen. 

 

 
Beleidsnotities: 

 

 
Pedagogisch klimaat: nadere uitwerking 
Voor de verdere beschrijving van de inrichting van ons pedagogisch beleid verwijzen wij naar: de 
meerjaren doelen zoals beschreven in paragraaf 5.2 en het jaarplan 2029-2020. 
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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 welk 
strategisch doel willen we hiermee bereiken.   
 

 Wat willen we bereiken?  
(Overzicht van de doelen) 

 Waarom?  
(Aanleiding/ onderbouwing) 

1 Ontwikkelen van een Integraal Kindcentrum Vervolg op jaarplan 2018-2019 

2 Gespreid leiderschap. De leerkrachten nemen een 
deel van de schoolontwikkeling voor hun rekening. 
 
Netwerkvergaderingen opnemen binnen de 
studiedagen 
 

Vervolg op jaarplan 2018-2019 
 
 
Om de netwerken te stroomlijnen worden 
enkele netwerkvergaderingen tijdens de 
verplichte vergadering opgenomen in het 
vergaderrooster 2019-2020 

3 Uitbouwen/verdiepen van eigenaarschap bij 
leerlingen vanuit data en kindgesprekken. 

Vervolg op jaarplan 2018-2019 
 

4 Engels schoolbreed:  

 besluitvorming 

 keuze methode 

 invoering  

Creëren van een rijk aanbod voor alle 
leerlingen. 

5 Invoeren handelingsgericht werken schoolbreed 
(HGW) 

Verenging brede ontwikkeling 

6 Aandacht voor de meerpresteerder:  

 de instructie nog beter afstemmen op 
tempo en niveau;  

 het aanbod voor de meerpresteerders 
uitbreiden bijvoorbeeld met projecten. 

 

Aandachtpunt voorkomend uit het 
inspectiebezoek 

7 Verdere ontwikkeling van de visie van de school Na de ontwikkeling van het visie document 
is het aan het team om daar activiteiten aan 
te koppelen. 

8 Communicatie met ouders standaardiseren met 
name de communicatie rond vervanging 

Dit blijft altijd ter verbetering. 

9 Invoeren rekenmethode “Pluspunt” of “WIG 
nieuwste versie” in schooljaar  

De vervangingstermijn is verstreken. 
Oriëntatiefase in schooljaar 2018-2019. 
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10 Oriënteren op nieuwe methode voor de wereld- 
oriënterende vakken 

De vervangingstermijn is verstreken 

11 Oriënteren op een schoolbrede methode voor 
Engels, na keuze de methode invoeren.  

De vervangingstermijn is verstreken 

12 Oriënteren op nieuwe taal-spellingsmethode  De vervangingstermijn is verstreken 

13 Viseon vervangen of anders inrichten Doordat er bijna geen vaste computers meer 
zijn is het afnemen van Viseon lastig. 

14 Training ‘Voeren van kindgesprekken’. Dit om de 
kwaliteit van feedback en feed forward te verhogen 

Vervolg op jaarplan 2018-2019 
 

15 Mogelijk nog schrijven: Rekenbeleidsplan – 
Taalbeleidsplan - Beleidsplan Actief Burgerschap 
en Sociale Redzaamheid 

 

16 Integratie - Beleidsplan Cultuureducatie - - 
Beleidsplan Techniek? 

 

17 Onderzoek of een portfolio het rapport kan 

vervangen. 

Onderzoeken of de gesprekken met de leerkracht 
in een driehoeksgesprek kunnen: kind, ouder en 
leerkracht 

Vervolg op jaarplan 2018-2019 
 

18 Besluitvorming volgens advies methode zoals 
beschreven door Frededric Laloux onderzoeken. 

De besluitvorming van de netwerken hoeft 
niet altijd via het MT te lopen, maar heeft 
wel een verantwoorde besluitstructuur 
nodig. 

19 Parallelvergaderingen verder ontwikkelen tot 
leerteams. 

Vervolg op jaarplan 2018-2019 
 

20 Om de fysieke gesteldheid van de leerkracht en de 
leerlingen in de lokalen aan de zuidkant te 
waarborgen zal een nieuwe meting uitgevoerd 
moeten worden en de aanbevelingen vanuit dat 
rapport moet leidend zijn voor vervolgstappen. 

 

Klachten van leerlingen, leerkrachten en 
ouders zijn de aanleiding om opnieuw een 
meting te laten verrichten. Actie door PCBO 
Leeuwarden. 

21 Leren herkennen en hanteren van meidenvenijn. 
 

Naar aanleiding van signalen uit de groepen 
is dit een thema dat aandacht vereist. 

22 Rots &Water lessen schoolbreed uitvoeren. 

Leerkrachten scholen in Rots &Water en een 

coördinator aanstellen 

Vervolg op jaarplan 2018-2019 
 

23 Media wijsheid Vervolg op jaarplan 2018-2019 
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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 Verdere 
ontwikkeling van 
de visie van de 
school 

 
X 

 X      

2 Viseon 
vervangen of 
anders inrichten 

  X      

3 Mogelijk nog 
schrijven: 
Rekenbeleidsplan 
Taalbeleidsplan - 
Beleidsplan Actief 
Burgerschap en 
Sociale 
Redzaamheid 

  X  X  X  

 
  19-20 20-21 21-22 22-23 
 Domein 2: 

Onderwijs en Leren 
 

Planning  Budget  Planning  Budget  Planning  Budget  Planning  Budget  

1 Oriënteren op nieuwe 
taal-
spellingsmethode 

X  X  X    

2 Invoeren 
rekenmethode 
“Pluspunt” of “WIG 
nieuwste versie” in 
schooljaar 

X  X      

3 Oriënteren op nieuwe 
methode voor de 
wereldoriënterende 
vakken 

  X  X    

4 Oriënteren op een 
schoolbrede methode 
voor Engels, na 
keuze de methode 
invoeren. 

X  X  X    

5 Oriënteren op de 
ontwikkeling van het 
vak Fries.. 

  X  X  X  

6 Rots &Water lessen 
schoolbreed 
uitvoeren 

X  X  X  X  

7 Media wijsheid 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 Uitbouwen/verdiepen van 
eigenaarschap bij 
leerlingen vanuit data en 
kindgesprekken. 

X  X  X  X  



 

 

   

April 2019                                            Schoolplan 2019 – 2023     Máximaschool      Pagina 44 

2 Aandacht voor de 
meerpresteerder:  

 de instructie nog 
beter afstemmen 
op tempo en 
niveau;  

 het aanbod voor 
de 
meerpresteerders 
uitbreiden 
bijvoorbeeld met 
projecten. 

 

X  X  X  X  

3 Training ‘Voeren van 
kindgesprekken’. Dit om 
de kwaliteit van feedback 
en feedforward te 
verhogen 

X  X      

4 Onderzoek of een 

portfolio het rapport kan 

vervangen. 

X  X      

5 Onderzoeken of de 

gesprekken met de 

leerkracht in een 

driehoeksgesprek kan: 

kind, ouder en leerkracht 

X  X      

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

Management & 
Organisatie 

Planning  Budget  Planning  Budget  Planning  Budget  Planning  Budget  

1 Ontwikkelen IKC X  X  X  X  

2 Netwerkvergaderingen 
opnemen binnen de 
studiedagen 
 

X  X  X  X  

3 Besluitvorming 
onderwerpen 
netwerkvergaderingen 
volgens advies 
methode zoals 
beschreven door 
Frededric Laloux 
onderzoeken. 

X  X      

4 Om de fysieke 
gesteldheid van de 
leerkracht en de 
leerlingen in de 
lokalen aan de 
zuidkant te 
waarborgen zal een 
nieuwe meting 
uitgevoerd moeten 
worden en de 
aanbevelingen vanuit 
dat rapport moet 
leidend zijn voor 
vervolgstappen 

X  X  X  X  
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5 R&W coördinator 
aanstellen 

X        

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

Professionalisering 
 

Planning  Budget  Planning  Budget  Planning  Budget  Planning  Budget  

1 Scholing directeur 
IKC 

X        

2 Scholing 
kindgesprekken 

X 2000 X 2000     

3 Teamscholing HGW X  X  X  X  

4 Gespreid leiderschap. 
De leerkrachten 
nemen een deel van 
de schoolontwikkeling 
voor hun rekening 

  X  X  X  

5 Parallelvergaderingen 
verder ontwikkelen tot 
leerteams. 

X  X  X  X  

6 Leren herkennen en 
hanteren van 
meidenvenijn. 

X        

7 3 Leerkrachten 
scholen in Rots  
& Water  

X  X  X  X  
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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 Strategisch beleidsplan PCBO 2019-2023 

2 Schooljaarplan 

3 Schooljaarverslag 

4 Meerjarenbegroting 

5 Zorgbeleidsplan  

6 School ondersteuningsplan (SOP) 

7 Schoolgids 

8 Website van de Máximaschool 

9 Handboek van de Máximaschool 

10 Beleidsplan ICT & Media  

11 Taakbeleid 

12 Taalbeleidsplan 

13 Scholingsplan 

14 IPB-beleidsplan 

15 Trendanalyses LOVS (IB-server- trendanalyses- trendanalyse 2018-2019) 

 
 
  



 

 

   

April 2019                                            Schoolplan 2019 – 2023     Máximaschool      Pagina 47 

 
 
Formulier Vaststelling Schoolplan 
 

 
Naam school: Máximaschool 
 

 
Adres: Glinswei 4, 8939CB 
 

 
Plaats: Leeuwarden 
 

 
Brinnummer: 27NL 
 

 
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: Máximaschool 
 

 
Adres: Glinswei 4, 8939CB 
 

 
Plaats: Leeuwarden 
 

 
Brinnummer: 27NL 
 

 
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.) 
 
 

 
 


