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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 

1.1 Doel en functie van het schoolplan 

Het strategische beleid van de Stichting PCPO De Vier Windstreken – het bevoegd gezag van de 
school - geeft voor de scholen de kaders aan waarbinnen de scholen zich ontwikkelen (zie hiervoor 
‘Talent voor talent - Strategisch beleidsplan Stichting PCPO De Vier Windstreken’). 
 

In het schoolplan van elke school wordt over de periode van 4 jaar aangegeven wat de plannen zijn 
op het gebied van de volgende beleidsterreinen: identiteit, onderwijsresultaten, onderwijsproces, 
schoolklimaat en veiligheid, kwaliteitsborging en ambities, financiën en personeel. Doel van het 
schoolplan is de gewenste situatie van de school te omschrijven, de ontwikkeling van de school naar 
de gewenste situatie vast te leggen en deze uit te werken in concrete actiepunten. 
 

Ieder schoolseizoen stelt de school, op basis van het schoolplan een jaarplan op. Dit plan is een 
nadere uitwerking van de in het schoolplan genoemde beleidsvoornemens. Aan het eind van het 
schooljaar wordt het jaarplan door de school geëvalueerd. 
Op stichtingsniveau wordt middels een jaarverslag gerapporteerd aan de raad van toezicht en de 

ouders/verzorgers. 
 
Hoofdstuk 1 bevat de inleiding van het schoolplan. Vervolgens geven de hoofdstukken 2 en 3 een 

algemeen beeld van de school (populatie) en de visie van de school. In de hoofdstukken 4 t/m 8 
komen de vijf kwaliteitsgebieden vanuit het waarderingskader van de onderwijsinspectie aan bod. 
Aan het begin van elke paragraaf wordt de standaard en het portret genoemd zoals deze staan 
omschreven in het nieuwe waarderingskader van de inspectie. 
Elke paragraaf is onderverdeeld in sub-paragrafen. Hierin wordt uitgelegd wat de ambitie van de 
school is en in welke fase van de ontwikkeling de school staat (ambitie en realisatie). Vervolgens 
wordt het beoordelingsinstrument genoemd (beoordeling). Daarna volgen minimaal drie sterke 

punten die reeds gerealiseerd zijn volgens de bovengenoemde beoordelingsinstrumenten (realisatie 
top 3). Er volgen vervolgens één of meerdere verbeterpunten n.a.v. het beoordelingsinstrument 
(ontwikkelbeleid). Tot slot volgt een omschrijving van de stappen die genomen dienen te worden om 
te komen tot een positieve beoordeling (aanpak en verbetering). 
Hoofstuk 9 bevat het integrale personeelsbeleid dat is vastgesteld op het bovenschools niveau.  
In de bijlage staan de ontwikkelpunten en momenten van beoordeling verder uitgewerkt in diverse 

schema’s. 

1.2 Procedure van vaststellen 

Dit schoolplan is opgesteld in overleg met het team. Ouders zijn betrokken via de schoolraad en de 
oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Uiteindelijk is het plan voorgelegd aan en 
goedgekeurd door de medezeggenschapsraad en het College van Bestuur van de stichting. 

1.3 Vaststelling 

 
Vastgesteld in teamvergadering d.d.:  15 september 2015 
 
 
Handtekening directeur:   ……………………………………………………………… 
 

 
Besproken in de MR d.d.:   ……………………………………………………………… 
 

 
Handtekening voorzitter MR:   ……………………………………………………………… 
 
 

Vastgesteld door College van Bestuur d.d.: ……………………………………………………………… 
 
 
Handtekening College van Bestuur:  ……………………………………………………………… 
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Hoofdstuk 2 Stichting PCPO de Vier Windstreken 
 

 Algemene gegevens 

 
De school valt onder het bevoegd gezag van: 
Naam: Stichting PCPO ‘De Vier Windstreken’ 
Adres: Postbus 2061 

2800 BE Gouda 
Emailadres: info@d4w.nl  
Website: www.d4w.nl 
Bestuursnummer: 41194 
Voorzitter CvB: Dhr. A.C. van Duijvenbooden 

 

De Immanuelschool is een Protestants Christelijke basisschool in de gemeente Oudewater. De 
school valt onder het bevoegd gezag van stichting PCPO ‘De Vier Windstreken’.  
 

 
Figuur 1 Organogram van Stichting PCPO De Vier Windstreken 

De stichting heeft een College van Bestuur, dat het bevoegd gezag is van alle scholen. De voorzitter 
van het CvB heeft de dagelijks leiding binnen de stichting, hij legt verantwoording van het gevoerde 
beleid af aan de Raad van Toezicht. Ouderbetrokkenheid is van groot belang; op de meeste scholen 
is dit o.a. gewaarborgd met een schoolraad, bestaande uit gekozen ouders. Speciale aandacht is er 

voor het management van de scholen. Directeur zijn, zien we als een aparte job. Directeuren zijn 
vrijgesteld van lesgevende taken. Een stafbureau zorgt voor ondersteuning van College van Bestuur 
en schoolmanagement. 
 

 Visie en missie  

 

Onze missie  
We zijn een professionele organisatie, die vanuit de drie christelijke grondwaarden, Geloof, Hoop 
en Liefde, kinderen begeleidt naar hun toekomst. We helpen hen competenties te ontwikkelen om 
op grond van deze waarden een bijdrage leveren aan de toekomstige maatschappij. Kernwaarden 
zijn daarbij openheid, sociale bewogenheid, liefde en plezier. Deze waarden kenmerken ook ons 

handelen binnen De Vier Windstreken. 

 
Onze visie 
Ieder mens is uniek en in ieder kind schuilen unieke talenten. Onze leerkrachten verstaan de kunst 
om deze talenten aan te spreken. Zo ontwikkelen de kinderen hun talenten en groeien zij uit tot 
mooie mensen, die elk naar hun eigen vermogen kunnen bijdragen aan de samenleving. Vanuit 
deze visie accepteren en waarderen we elkaar met respect voor ieders eigenheid. In onze scholen 
werken talentvolle leerkrachten en talentvolle leerlingen gezamenlijk aan een betekenisvolle 

toekomst! 
 

mailto:info@d4w.nl
http://www.d4w.nl/
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 Strategische beleidsuitspraken 

Het College van Bestuur heeft een aantal strategische beleidsuitspraken geformuleerd. Deze 
strategische beleidsuitspraken stellen de kaders voor de schoolontwikkeling. 

 
 
Onderwijs 
Omdat elk mens het recht heeft tot optimale ontplooiing van zijn/haar competenties en omdat wij 
ieder kind in staat willen stellen het beste uit zichzelf naar voren te brengen, halen wij de lamp 
onder de korenmaat vandaan. 

1. Talent voor Talent betekent dat we oog hebben voor de talenten van onze leerlingen en dat 

we deze talenten ten volle tot bloei laten komen. 
2. Wij verzorgen Passend Onderwijs in optima forma, uitgaande van mogelijkheden in plaats 

van beperkingen en in principe altijd thuisnabij. 
3. Kinderen  zijn (mede-)eigenaar van hun ontwikkelingsproces. Ouders en leerkrachten 

stimuleren dit proces in een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
4. Ons onderwijs doet recht aan de diversiteit waarin kinderen zich ontwikkelen, we maken 

daarbij gebruik van verschillende werk- en groeperingsvormen. 

5. Speciaal Basisonderwijs vormt een wezenlijk onderdeel van onze organisatie, daarmee 
doen we ook recht aan kinderen met een speciale ondersteuningsbehoefte. 

 
 
Personeel en leiderschap 
Omdat goed onderwijs regelrecht afhankelijk is van de kwaliteit van de leerkracht en omdat de 

directeur zijn/haar team samenstelt, aanstuurt en leidt, maken we werk van leren en van leren van 
elkaar in een continue ontwikkeling. 

1. Personeel van De Vier Windstreken is talentvol en stelt haar talenten in dienst van het 
onderwijs. 

2. Personeel van De Vier Windstreken is betrokken op de persoonlijke, sociaal-emotionele en 
cognitieve ontwikkeling van de kinderen in onze scholen. 

3. Personeel van D4W leert mee met de kinderen; een voortdurende persoonlijke ontwikkeling 

en deskundigheidsontwikkeling houdt ons onderwijs betrokken en actueel. 
4. Een actief mobiliteitsbeleid is gericht op talentontwikkeling en het delen van talenten en 

expertise. 
5. Er heerst een open en innovatieve cultuur, geïnspireerd door gedeeld leiderschap en 

gericht op voortdurende talentontwikkeling. 
 

 
Organisatie 
Omdat professionals bij De Vier Windstreken optimaal de kans krijgen om de goede dingen goed te 
doen,  leggen we de rollen van onze medewerkers vast, niet als keurslijf, maar als waarborg voor 
inspirerende en motiverende werkomgeving. 

1. Leerkrachten vormen de spil van ons onderwijs, de kwaliteit van de leerkracht bepaalt in 
hoge mate de kwaliteit van ons onderwijs. Zij kunnen daarbij ondersteund worden door 

onderwijsassistenten of leraar-ondersteuners. 
2. Directeuren bij D4W zijn integraal verantwoordelijk voor hun eigen schoolbeleid, binnen de 

kaders van dit strategisch beleidsplan. Zij leggen verantwoording over het gevoerde beleid 
af aan het College van Bestuur. 

3. Beleidsmedewerkers hebben zowel een faciliterende, als een controlerende rol ten aanzien 
van het door de directeuren gevoerde beleid. Daarnaast adviseren zij het College van 
Bestuur aangaande beleidsontwikkeling en kwaliteitsborging. 

4. Het College van Bestuur ziet toe op de uitvoering van het onderwijs, op de aanwending van 

middelen daarvoor en op de wijze waarop directeuren hun integrale verantwoordelijkheid 
vormgeven. 

5. Het College van Bestuur rapporteert en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, 
als intern toezichthouder en aan de inspectie van het onderwijs als extern toezichthouder. 
De jaarlijkse accountantscontrole beoordeelt de rechtmatigheid en de doelmatigheid van 

het gevoerde beleid. 
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Huisvesting, financiën en inkoopbeleid 
Omdat een prettig leer- en werkklimaat in grote mate bijdraagt aan de motivatie van kinderen, 

leerkrachten en directie en omdat schone, veilige en moderne scholen een wervende uitstraling 
hebben, werken wij met moderne leermiddelen en uitdagende methoden in comfortabele 
gebouwen. 

1. Onze scholen zijn gehuisvest in moderne, doelmatige gebouwen. Voorwaarden waarbinnen 
kinderen en personeel hun talenten ten volle kunnen ontwikkelen, zijn daarbij leidend. 

2. Informatie en Communicatie Technologie is binnen De Vier Windstreken een belangrijk 
middel om talentontwikkeling te ondersteunen en uit te dagen, ICT brengt de wereld in de 
school en plaatst de school in de wereld. Een moderne ICT-infrastructuur draagt daarom bij 
aan de doelmatigheid van onze gebouwen. 

3. Het financieel beleid is erop gericht dat De Vier Windstreken een gezonde en stabiele 

organisatie is, waar binnen de beschikbare middelen in een goede balans worden ingezet 
ten behoeve van het primaire proces in de klas, de aansturing daarvan op directieniveau en 
bestuursniveau en de innovatieve ontwikkeling daarvan in onderzoek en experiment. 

4. Door de omvang van onze organisatie kan D4W bij de aanbesteding van diverse middelen 
en diensten onder het regime van nationale of Europese aanbesteding vallen. Het streven 
is daarbij om de autonomie van de scholen zo veel als mogelijk in tact te houden, onze  

directeuren beschikken hiertoe over visie en ondernemerschap. 

5. In het kader van dalende leerlingenaantallen zal creatief ondernemerschap nodig zijn, om 
uitgaven beheersbaar te houden en inkomsten te genereren. 

 
 
Identiteit 
Omdat kennis verwerven belangrijk is, maar het weten hoe deze kennis in te zetten in dienst 

van de opdracht die God de mensen gegeven heeft, aan die kennis pas echte waarde geeft! 
1. De identiteit van D4W-scholen kenmerkt zich door een veilig klimaat in alle opzichten, 

zorgzaamheid voor elkaar en de wereld, liefde voor het leven en dankbaarheid voor al het 
goede dat ons omringt. 

2. Het geloof in God de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, is onze drijfveer 
om in deze drie dimensies het beste in elkaar te zoeken, te vinden en ruimte te geven; 
Talent voor Talent! 

3. Onze leerkrachten hebben kennis van de Bijbelverhalen en godsdienstige tradities, zij 
verstaan de kunst deze te delen met elkaar en met de kinderen in onze scholen. 

4. Onze leerkrachten kunnen met kinderen en met volwassenen het gesprek voeren over 
geloven, waarbij een respectvolle ontmoeting tussen culturen en godsdiensten mogelijk is. 

5. Op onze scholen gaan spelen, leren, vieren en dienen op een natuurlijke wijze en 
onlosmakelijk samen. 
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Hoofdstuk 3 De Immanuelschool 

 Algemene gegevens 

 
Naam: Immanuelschool 
Adres: Kluwen 5, 3421 KW Oudewater 
Emailadres: Immanuelschool@d4w.nl 
Website: www.d4w.nl/immanuelschool 

Brinnummer: 06YA 
Directeur: Mark Woudstra 

 

 De visie van de Immanuelschool 

3.2.1 Levensbeschouwelijke visie 

De Immanuëlschool is een school waar de Bijbel als bron (inspiratie tot  handelen) en richtsnoer 
wordt gebruikt. De school wil een samenbindende factor zijn binnen de protestants christelijke 

stromingen en getuigenis afleggen van Christus’ woord. We gaan ervan uit dat Jezus Christus onze 
Verlosser is. Als school geven wij betekenis aan de Bijbelse verhalen en vertalen deze naar de 
leefwereld van de kinderen. Ieder kind willen we als een uniek schepsel erkennen en behandelen 
en als  zodanig tot zijn of haar recht laten komen. De Immanuëlschool wil voor kinderen een 
voorbeeld zijn. 

3.2.2 Pedagogische visie 

De Immanuëlschool is een Protestants Christelijke school. Belangrijke waarden worden aan de 
bijbel ontleend. Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij de identiteit van de school in de praktijk 
tot uiting brengen. Wij komen aan het unieke van kinderen tegemoet. Respect, openheid en 
vertrouwen zijn belangrijke elementen van het pedagogisch klimaat op onze school. Wij vinden het 
belangrijk om een omgeving te scheppen waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Hierbij 
vinden wij veiligheid, structuur en regelmaat belangrijk. 

Op de Immanuelschool vinden wij zowel de cognitieve ontwikkeling (het aanbieden van kennis, het 
leren) als de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen belangrijk. Wij leren kinderen 
verantwoordelijkheid te dragen en bevorderen de zelfstandigheid. Wij stimuleren hierbij de eigen 
inbreng van kinderen. Kinderen verschillen van elkaar en deze verschillen zijn uitgangspunt voor 

het pedagogisch en didactisch handelen. Naast het aanbieden van basiskennis voor alle kinderen, 
willen wij in onze manier van werken tegemoet komen aan en zorg hebben voor de individuele 

talenten van kinderen. 

3.2.3 Onderwijskundige visie 

Uw kind staat centraal in het onderwijs van de Immanuelschool. In samenwerking met ouders 
creëren wij als school een leeromgeving waar uw kind de regie leert nemen over de eigen 
ontwikkeling. Uw kind ontdekt de eigen gaven en talenten en gebruikt deze tijdens het 
gepersonaliseerde leerproces.  
Kinderen krijgen godsdienst, rekenen, taal, lezen, schrijven, zaakvakken en creatieve vakken 

aangeboden. Zij leren daarbij zelfstandig en samen vraagstukken op te lossen. ICT-kennis en -
vaardigheden worden daarbij aangeleerd en ingezet.  
Respect voor elkaar en de omgeving vormt de basis in de omgang. Vanuit een sociale en veilige 
omgeving laten we de kinderen actief en ontdekkend leren. Kinderen worden enthousiaste en 
betrokken eigenaren van hun leerproces om te groeien naar wereldburgers van de 21e eeuw. 
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 Levensbeschouwelijk identiteit 

Onze school is een Protestants Christelijke school voor basisonderwijs.  
De identiteit van alle D4W-scholen kenmerkt zich door een veilig klimaat in alle opzichten, 
zorgzaamheid voor elkaar en de wereld, liefde voor het leven en dankbaarheid voor al het goede 

dat ons omringt. 
Het geloof in God de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, is onze drijfveer om in 
deze drie dimensies het beste in elkaar te zoeken, te vinden en ruimte te geven; onze leerkrachten 
hebben kennis van de Bijbelverhalen en godsdienstige tradities, zij verstaan de kunst deze te delen 
met elkaar en met de kinderen in onze scholen. 
Onze leerkrachten kunnen met kinderen en met volwassenen het gesprek voeren over geloven, 
waarbij een respectvolle ontmoeting tussen culturen en godsdiensten mogelijk is. 

Op onze scholen gaan spelen, leren, vieren en dienen op een natuurlijke wijze en onlosmakelijk 
samen. 

3.3.1 Realisatie top 5 

Nr.  Schooljaar 

1.  De school besteedt expliciet aandacht aan vieringen. 2014-2015 

2.  De leraren houden in hun onderwijs rekening met de uniciteit van het 

kind. 

2014-2015 

3.  De leraren kennen en respecteren de grondslag van de school. 2014-2015 

4.  De school heeft haar visie op de levensbeschouwelijke identiteit helder 
geëxpliciteerd. 

2015-2016 

5.  De school verbindt haar levensbeschouwelijke identiteit aan een 
pedagogische visie. 

2015-2016 

3.3.2 Beoordeling 

Nr.  Schooljaar 

1. Kwaliteitskaart Levensbeschouwelijke identiteit 2018-2019 

 Leerlingpopulatie 

De Immanuelschool is een Protestants Christelijke basisschool in Oudewater met ongeveer 200 
leerlingen. De Immanuelschool is opgericht in 1882. 
De school telt weinig tot geen allochtone leerlingen. Een groot gedeelte van onze leerlingen heeft 
het gewicht 1,0. Ongeveer 6 % van de leerlingen heeft het gewicht 0,3. De school staat open voor 

alle leerlingen en ouders die de grondslag van onze school respecteren. Het grootste deel van onze 

leerlingenpopulatie komt uit een gezin dat kerkelijk meelevend is. Meerdere denominaties binnen 
de protestantse kerken zijn binnen onze school vertegenwoordigd. Alle kinderen, met en zonder 
kerkelijke achtergrond, doen mee met alle activiteiten. 
 
Het leerlingenaantal  

Jaar Aantal 

leerlingen 

Saldo  Marktaandeel  

2012-2013 234 - 8 23,8 % 

2013-2014 209 -25 23,8 % 

2014-2015 191 -18 22,6 % 

2015-2016 190 -1 22,8 % 

 
Leerlingkenmerken 1-10-2014 

 Gr. 1  Gr. 2  Gr. 3  Gr. 4  Gr. 5  Gr. 6  Gr. 7  Gr. 8  Totaal 

Aantal leerlingen 19 13 30 25 24 23 29 27 191 

Aantal jongens 8 4 18 14 10 9 17 13 93 

Aantal meisjes 11 9 12 12 14 14 12 14 98 

Aantal allochtone lln   1 1  1   3 

Aantal lln dat de peuterspeelzaal bezocht 10 3 13 17 18 12 19 22 114 

Aantal lln dat het kinderdagverblijf 
bezocht 

5 5 12 8 2 5 8 2 47 

Aantal lln dat VVE groep bezocht         0 
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 Gr. 1  Gr. 2  Gr. 3  Gr. 4  Gr. 5  Gr. 6  Gr. 7  Gr. 8  Totaal 

Aantal lln met een andere thuistaal dan 
Nederlands 

  1 1  1   3 

Aantal lln met arrangement      1    1 

Aantal lln extern onderzoek    6 1 1 6 5 19 

Aantal lln met indicatie PRO         0 

Aantal lln met indicatie VSO         0 

Aantal lln minder dan vier jaar in 
Nederland 

        0 

Aantal lln met LWOO-indicatie         0 

Aantal lln met dyslexieverklaring       1 2 3 

Aantal lln met dyscalculie         0 

Aantal lln met ambulante begeleiding 
(buiten LGF) 

   3  1   4 

Aantal lln met eigen leerlijn     1 1 2  4 

Aantal lln met externe SOVA-training         0 

Aantal zij-instromers groep 7 en 8         0 

Aantal lln met een visuele handicap         0 

Aantal lln met een auditieve handicap         0 

Aantal lln met verstandelijke handicap         0 

Aantal lln met motorische handicap         0 

Aantal lln met syndroom van Down         0 

Aantal lln met een trauma's         0 

Aantal lln met problemen met 
rouwverwerking 

  1    1  2 

Aantal lln met een faalangst    2     2 

Aantal lln met concentratieproblemen   2 4 1 2 2 1 12 

Aantal lln met werkhoudingsproblemen   1 2 2 2  1 8 

Aantal lln met sociaal emotionele 
problemen 

  1 3 1   2 7 

Aantal lln met autisme          0 

Aantal lln met PDD-NOS         0 

Aantal lln met NLD         0 

Aantal lln met ADHD    2   1  3 

Aantal lln met logopedie   1 2 2 1   6 

Aantal lln met fysiotherapie    2     2 

Aantal lln met ontwikkelingsperspectief     1 1 3  5 

Aantal lln met een ontwikkelingsvoor-
sprong/kenmerken van 

(hoog)begaafdheid 

  1   1  3 5 

 

Het leerlinggewicht  

2014-2015 Schoolgroep 6 

Groep   Aantal leerlingen Gewicht Gemiddeld gewicht 

1 19  1 

2 13  1 

3 30 3 1,03 

4 26  1 

5 24 2 1,025 

6 23 2 1,026 

7 29 1 1,01 

8 27 4 1,044 
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Tabel Uitstroom naar speciaal basisonderwijs  

Jaar Aantal 

leerlingen 
Totaal  

Aantal  

leerlingen 
sbao 

% 

2012-2013 234 4 1,70% 

2013-2014 209 1 0,47% 

2014-2015 191 1 0,52% 

2015-2016 190 0 0 

 
Tabel Langer dan 8 jaar (norm 5%) 

Jaar 
1 oktober 

Aantal 
leerlingen 

Aantal 
leerlingen 
ouder dan 12  

norm% School% Afwijking 

2012-2013 234 2 5 0,9% -4,1% 

2013-2014 209 3 5 1,43% -3.57% 

2014-2015 191 1 5 0,52% -4,48% 

2015-2016 190 0 5 0,00% -5,00% 

 

Tabel Verlenging (1)  

Jaar Aantal 
LLGr1 

Aantal  
LLGr2 

Gr1  

Gr2 

Gr2  

Gr3 
TT % 

2012-2013 26 26 0 2  3,8% 

2013-2014 10 33 0 0  0 

2014-2015 19 13 0 0  0 

2015-2016 17 32 0 3  6,1% 

 
Tabel Verlenging  

Jaar Aantal 

LLGr3 

Aantal  

ZB 

Totaal 1-10  

7 jaar  

% 

2012-2013 25 2 27 1 3,7% 

2013-2014 24 2 26 2 7,6% 

2014-2015 29 1 30 1 3,3% 

2015-2016 11 0 11 0 0 

 

Tabel Zittenblijven groep 3 t/m 8 

Jaar Aantal 
LL 

Gr3 Gr4 Gr5 Gr6 Gr7 Gr8 TT % 

2012-2013 182 2 1 1    4 2,19% 

2013-2014 166 2      2 1,2% 

2014-2015 159 1 1     2 1,25% 

2015-2016 146       0 0 

 
Tabel Versnellen groep 1 t/m 8 

Jaar Aantal 
LL 

Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr6 Gr7 Gr8 TT % 

2012-2013 234    1     1 0,42% 

2013-2014 209         0 0 

2014-2015 191         0 0 

2015-2016 190  1     1  2 1,05% 

 

Tabel Adviezen VO  

Advies 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

LWOO 2 4 1  

VMBO-BL  3  3 

VMBO-KL 11 7 1 6 

VMBO-GL  1  1 

VMBO-TL 12 7 7 8 

Havo 10 7 15 7 

VWO 4 4 3 5 
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Samengevat heeft de leerlingpopulatie van de Immanuelschool qua schoolontwikkeling geen  
opvallend kenmerk waar bij de schoolontwikkeling extra rekening mee gehouden zou moeten 

worden.  

 Het team  

De directie bestaat uit één directeur met integrale verantwoordelijkheid. Samen met de twee intern 
begeleiders vormt hij het managementteam (MT) van de school. Het team bestaat uit 15 vrouwen 
en 1 man. Eén leerkracht werkt fulltime en alle andere leerkrachten werken in deeltijd waardoor er 
twee leerkrachten voor de klas staan. De gemiddelde leeftijd wordt aangegeven in een gewogen, 
gemiddelde leeftijd (GGL).  De GGL is van de Immanuelschool is op 1 augustus 2015 41,6. Door 
het dalende leerlingenaantal op de Immanuelschool, wegens het dalende leerlingenaantal in 
Oudewater, heeft een aantal leerkrachten in de afgelopen jaren een nieuwe aanstelling gekregen 

op een school binnen onze stichting PCPO de Vier Windstreken.  
De verdeling OP/OOP is anders verdeeld dan de landelijke norm. Het beleid is erop gericht om de 
formatie zoveel mogelijk in het OP te zetten om de leerlingen beter tegemoet te komen. 
Het is niet altijd eenvoudig om vervangingen op kwalitatief hoog niveau te laten vervullen. 
Gelukkig levert de praktische invulling weinig problemen op door gebruik te maken van de 
vervangingspool Gouda. Wel zorgt het gebruik van een externe vervangingspool ervoor dat we 

minder grip hebben op de kwaliteit van de invallers. De ziekteverzuimfrequentie is het afgelopen 

schooljaar hoger geweest dan de andere jaren. Gelukkig hebben we de langdurige vervangingen 
goed en kwalitatief hoog kunnen invullen. 
Meerdere teamleden zijn langdurig ziek geweest of met bevallingsverlof en ouderschapsverlof 
geweest. We hopen op een spoedig herstel zodat deze leerkrachten volgend schooljaar weer 
gezond mee kunnen draaien binnen het team. 
In het afgelopen schooljaar heeft het team bewust gekozen zich te richten op teamvorming. Dit om 

de onderlinge betrekkingen te versterken en de onderlinge verschillen als interessant te gaan zien.  
Hierdoor zijn voorwaarden gecreëerd om samen te werken aan een lerende organisatie waarbij de 
onderwijskundige dialoog nog beter gevoerd kan worden. 
Bij het aannamebeleid wordt rekening gehouden met het aansluiten bij het team, de 
teamontwikkelingen en de identiteit van de Immanuelschool. 

 De ouders en de omgeving 

Oudewater is een 750 jaar oud stadje met ongeveer 9000 inwoners, gelegen aan de oostelijke rand 
van het Groene Hart van Holland. Een groot deel van onze leerlingen heeft een agrarische 
achtergrond. Verder telt Oudewater relatief veel forensen en ZZP-ers. Andere middelen van 

bestaan: kleinschalige industrie en middenstand. Het opleidingsniveau van de ouders is te 
omschrijven als gemiddeld. Ongeveer een even groot gedeelte van de ouders heeft een MBO 
opleiding en slechts een beperkt deel heeft een HBO of universitaire opleiding. Van de ouders zijn 
met name de moeders betrokken bij de school. Er is in veel van de gezinnen nog sprake van een 

traditioneel rollenpatroon waarbij de vader fulltime werkt en de moeder zorg draagt voor het gezin. 
In de afgelopen jaren zien wij een lichte verandering op dit gebied. Zo komen er ook vaders hun 
kind(eren) naar school brengen en zijn zij ook aanwezig bij o.a. 10-minutengesprekken.  
De drempel om de school binnen te komen om hun zorgen te delen is voor een aantal ouders nog 
hoog. Hierdoor vinden gesprekken soms over de school plaats en nog niet met de school. Gelukkig 
kunnen we voor veel activiteiten vaak putten uit een grote groep ouders die onder schooltijd de 

nodige steun en/of begeleiding kan verzorgen bij bijvoorbeeld leesactiviteiten. 
De Immanuelschool is de enige Protestant Christelijke basisschool in Oudewater. De meeste 
gezinnen zijn aangesloten bij een kerk in Oudewater of bij een kerk in een nabij gelegen stad of 
dorp. Hierdoor heeft de Immanuelschool ook een regiofunctie waardoor sommige leerlingen,  
gezien de landelijke omgeving, grote afstanden moeten afleggen (tot 5 km) om onze school te 
bereiken. 
 

De school ligt in de nieuwbouwwijk van Oudewater en maakt onderdeel uit van het Cultuurhuis te 

Oudewater. In hetzelfde gebouw zijn ook de openbare school “OBS de Schakels”, de bibliotheek, de 
plaatselijke schilder- en tekenclub “de Wilgenstreken”, het Kleicollectief en een afdeling van Abrona 
gevestigd. Elk schooljaar wordt door de programmacoördinator een programma vastgesteld. Hierin 
worden ook een aantal gezamenlijke activiteiten opgenomen waarin de samenwerking tussen en met 
de verschillende gebruikers zo goed mogelijk wordt benut. 
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 Toekomstige ontwikkelingen 

 
Externe ontwikkelingen 
De gemeente Oudewater is een gemeente, waar nu en in de toekomst geen grote 

nieuwbouwprojecten zullen plaats vinden. Op dit moment is er meer sprake van inbreiding dan van 
uitbreiding. Het leerlingenaantal in Oudewater is mede hierdoor dalend. Door profilering van een 
duidelijke brede identiteit en een goede kwaliteit, willen wij ons onderscheiden van de andere 
scholen in en rondom Oudewater, waardoor we het leerlingenaantal op peil hopen te houden.  
 
Interne ontwikkelingen 
Doordat het leerlingenaantal in de afgelopen jaren teruggelopen is, zijn diverse leerkrachten van 

het team van de Immanuelschool overgeplaatst naar andere scholen binnen onze stichting. In de 
komende jaren hopen we het team stabiel te houden om de huidige onderwijskwaliteit vast te 
houden en daar waar nodig te verbeteren. We vinden het belangrijk om de onderwijskundige 
kwaliteit te waarborgen. Naast de kwaliteit van de cognitieve vakken, willen we de creatieve 
vakken benutten om de talenten van de leerlingen tot bloei te laten komen. In de afgelopen 
periode is onderzoek gestart hoe we de talenten van de leerlingen kunnen laten groeien door 

kwaliteitsverbetering en talentontwikkeling. 
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Hoofstuk 4 Onderwijsresultaten 

4.1 Cognitieve eindresultaten 

De leerlingen behalen cognitieve eindresultaten die gezien kenmerken en beginniveau van de 
leerlingen ten minste in overeenstemming zijn met de gestelde norm. 
 
De leerlingen behalen eindresultaten die ten minste in overeenstemming zijn met de gestelde 
(minimum)norm. De doelen voor cognitieve leerresultaten die de school stelt, passen bij de 

kenmerken van haar leerlingen en de maatschappelijke verwachtingen. De school laat zien dat de 
doelen gerealiseerd worden. Daarbij beperkt de school zich niet tot Nederlandse taal en rekenen. 
 
Het is ons streven dat de opbrengsten van de school ten minste het niveau hebben dat op grond 
van de kenmerken van de leerlingpopulatie mag worden verwacht. Door de onderwijsinspectie 
wordt jaarlijks bepaald tot welke schoolgroep onze school behoort. De prestaties van de school 

worden jaarlijks vastgesteld op grond van de eindtoets. Daarnaast wordt twee keer per jaar een 
analyse gemaakt van de tussenopbrengsten, aan de hand van de LVS-toetsing. 

4.1.1 Doelen en verantwoording 

De tussenopbrengsten in de groepen 3 t/m 7 van de Cito-toetsen hebben de gemiddelde 
groepsscores een niveau waarde van II. 
De eindopbrengsten van de Cito eindtoets in groep 8 ligt op of boven het landelijk gemiddelde wat 
voor een school met ons leerlinggewicht is vastgesteld. 

Twee keer per jaar vindt er naar aanleiding van de citoscores een groepsbespreking plaats tussen 
de leerkracht, de intern begeleider en de directie. In dit gesprek wordt vastgesteld waarom de 
doelen uit het vorige gesprek wel of niet behaald zijn. Ook worden er op basis van de gemiddelde 
groepsvaardigheidsgroei van Cito, nieuwe groepsdoelen vastgesteld voor de aankomende periode. 
Tijdens het gesprek wordt bepaald welk vak of welke vakken extra aandacht verdienen en worden 
er ook keuzes gemaakt in het onderwijsaanbod voor de desbetreffende groep. 

4.1.2 Beoordeling en evaluatie 

Nr.  Schooljaar 

1.  Kwaliteitskaart Opbrengsten 2016-2017 

2.  CITO-eindtoets Jaarlijks 

3.  Tussenopbrengsten LVS 2 x per jaar 

4.  Toezicht vanuit de onderwijsinspectie 2017-2018 

4.1.3 Realisatie top 4 

Nr.  Schooljaar 

1.  De leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte 
periode van acht jaar. 

2014-2015 

2.  De leerlingen functioneren naar verwachting in het vervolgonderwijs. 2014-2015 

3.  De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschoolperiode 
liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 

2014-2015 

4.  Rekenen en wiskunde groep 5 2015-2016 

Tabel Tussenresultaten groep 3 t/m 7 

  Periode Versie   2013 / 2014   2014 / 2015   2015 / 2016 

Percentage gewogen leerlingen     10%       6%       6%   

CITO BEGRIJPEND LEZEN   Gem. Norm n=   Gem. Norm n=   Gem. Norm n= 

Totaal 5 - II LOVS M4-M7 24,7* 25 23   25,9 25 24         

Totaal 6 - II LOVS M4-M4 30,3 32 29/31   33,2* 32 23   31,5* 32 21/24 

Totaal 7 - II LOVS M5-M7 53,4 45 28   45,8* 45 29   45,3* 45 22/23 

Totaal 8 - II LOVS M5-M8         62,9 55 26/27   53,1* 55 29 

                              

CITO DRIE-MINUTEN-TOETS   Gem. Norm n=   Gem. Norm n=   Gem. Norm n= 

Totaal 3 - II LOVS M3 24,7 21 26   25,4 21 30   22,3 21 12/11 

Totaal 3 - III LOVS E3 41,4 33 23/26   38,2 33 30   33,6 33 13/11 
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Totaal 4 - II LOVS M4 55,6 48 24/25   62,8 48 25/26   56,6 48 28/29 

Totaal 4 - III LOVS E4 62,3 56 24/25   69,1 56 25/26   65,4 56 28/29 

Totaal 5 - II LOVS M5 70,6 66 23   70,3 66 24   82,4 66 20/25 

Totaal 5 - III LOVS E5 78,0 71 23   71,8 71 24   83,6 71 25 

                              

CITO LEESTECHNIEK   Gem. Norm n=   Gem. Norm n=   Gem. Norm n= 

Totaal 3 - II LOVS M3 187,3 158 26   162,8 158 30   142,3 158 12/11 

Totaal 3 - III LOVS E3 189,6 183 24/26   203,3 183 28/30   178,5 183 13/11 

                              

CITO LEESTEMPO   Gem. Norm n=   Gem. Norm n=   Gem. Norm n= 

Totaal 3 - III LOVS E3 36,1 35 24/26   33,7 35 30         

Totaal 4 - II LOVS M4 70,7 57 24/25   60,6 57 25/26   68,9 57 28/29 

Totaal 4 - III LOVS E4-M4 82,3 65 24/25   83,0* 65 25/26   75,6 65 28/29 

                              

CITO REKENEN-WISKUNDE   Gem. Norm n=   Gem. Norm n=   Gem. Norm n= 

Totaal 4 - II LOVS M4-M5 55,1* 50 24/25                 

Totaal 4 - II 3.0  M3-M4         157,3 161 25/26   172,6* 161 28/29 

Totaal 4 - III LOVS E4 64,8 61 23/25                 

Totaal 4 - III 3.0  E3-E4         177,2* 180 25/26   191,1* 180 27/29 

Totaal 5 - II LOVS M4-M7 76,3* 71 23   76,5 71 24         

Totaal 5 - III LOVS E4-E5 81,6* 78 23   83,0 78 23/24         

Totaal 6 - II LOVS M5-M6 86,8* 84 29/31   89,3* 84 23   88,7 84 22/24 

Totaal 6 - III LOVS E5-M6 90,7* 89 29/31   97,9* 89 22/23   93,3* 89 24 

Totaal 7 - II LOVS E5-M7 105,4 98 28   99,3* 98 29   102,4* 98 23 

Totaal 7 - III LOVS E7-M7 109,4 102 27/28   105,7* 102 29         

Totaal 8 - II LOVS E6-M8         118,7 110 26/27   111,2* 110 29 

 

Tabel Scores Cito eindtoets groep 8  

Jaar Aantal 

leerlingen 
groep 8 

Gemiddelde 

score 

Landelijk 

gemiddelde 

Score t.o.v. het 

landelijk gemiddelde 

2012-2013 39 531,4 535,2 Onder de ondergrens 

2013-2014 33 529,3 535,7 Onder de ondergrens 

2014-2015 27 538,6 534,8 Boven het gemiddelde 

2015-2016 30 531,6 534,5 Onder de ondergrens 

4.1.4 Ontwikkelbeleid 

Nr.  Schooljaar 

5.  Bewust borgen van de acties die geleid hebben tot de opbrengsten. 2015-2017 

4.1.5 Aanpak 

In de aankomende vier schooljaren willen we de scores van de tussenopbrengsten minimaal houden 
op het niveau van wat ze zijn. Een school met een leerlingpopulatie als de Immanuelschool zal echter 
ook beter moeten kunnen presteren dan net boven de landelijke norm van Cito. 
Door de nieuwe Cito-toetsen zullen we alert moeten blijven op hetgeen aangeboden is vanuit de 

methode en hetgeen gevraagd wordt in de Cito-toetsen. Een combinatie met de SLO leerlijnen is 
hierbij gewenst omdat dit een handvat geeft om keuzes te maken van de stof die in de methode 
wordt aangeboden. Een deel sluit aan bij de leerlijnen, een ander deel niet. Hierdoor kunnen 
leerkrachten bewuster keuzes maken in het aanbod. 
Naast het afstemmen van het aanbod op de leerlijnen is een borging van de gemaakte keuzes 
belangrijk om vast te leggen welke keuzes wel en niet werkten. Door de borging wordt een 
doorgaande lijn duidelijker en kunnen de groepsleerkrachten zich meer focussen op de gekozen 

doelen. 
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Hoofstuk 5 Onderwijsproces 

5.1 Aanbod 

Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. 
 
De leraren bieden een breed, eigentijds en op de kerndoelen gebaseerd aanbod. Binnen de kaders 
van de wet maken zij keuzes in het aanbod, waardoor zij deze afstemmen op de 
onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie. De school heeft bovendien 

een aanbod voor de referentieniveaus taal en rekenen dat past bij het niveau van alle leerlingen. 
De leraren hanteren leermiddelen die afgestemd zijn op de ontwikkelingsfase van de leerlingen. 
Het aanbod sluit aan op het niveau van de leerlingen bij binnenkomst van de school en bereidt hen 
voor op het aanbod bij de start van het vervolgonderwijs. Daar tussenin verdelen de leraren de 
leerinhouden evenwichtig en in samenhang over de leerjaren heen. Het aanbod draagt bij aan de 
basiswaarden van de democratische rechtsstaat. 

5.1.1 Doelen en verantwoording 

Het leerstofaanbod dient de kinderen in staat te stellen zich optimaal te ontwikkelen en voor te 
bereiden op het vervolgonderwijs. Daarom gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de 

kerndoelen. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de methoden die in gebruik zijn, met jaar 
van aanschaf en jaar van vervanging. 
De Immanuelschool wil in de aankomende schooljaren de kennis t.a.v. de referentieniveaus van 
taal en rekenen vergroten en bewust keuzes maken in het aanbod van deze vakken waardoor de 

lessen beter aansluiten op de referentieniveaus.  
In het schooljaar 2014-2015 is gestart met het werken met passende perspectieven. Het doel is 
om het taal- en rekenniveau van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te verhogen op die 
onderdelen die er voor hen toe doen, door het beschrijven van doelen en leerroutes, die aangeven 
wat leerlingen moeten kennen en kunnen met het perspectief op een bepaalde 
uitstroombestemming. Hiermee krijgen wij houvast bij het formuleren van een passend 
onderwijsaanbod voor verschillende groepen leerlingen, zodat ook deze groepen leerlingen verder 

komen dan nu het geval is. 
 
Er is een beleid voor burgerschap en sociale integratie en dit beleid wordt uitgevoerd. In dit beleid 
staan de drie domeinen van burgerschap en sociale integratie centraal: democratie, participatie en 
identiteit.  

5.1.2 Beoordeling en evaluatie 

Nr.  Schooljaar 

1.  Kwaliteitskaart Aanbod 2018-2019 

2.  Kwaliteitskaart Taalleesonderwijs 2016-2017 

3.  Kwaliteitskaart Rekenen en Wiskunde 2016-2017 

4.  Kwaliteitskaart Beleidsterrein ICT 2016-2017 

5.  Kwaliteitskaart Wetenschap en Techniek 2018-2019 

6.  Kwaliteitskaart (actief) burgerschap en (sociale) integratie 2018-2019 

5.1.3 Realisatie top 3 

Nr.  Schooljaar 

1.  De aangeboden leerinhouden omvatten alle wettelijk voorgeschreven 
leer- en vormingsgebieden. 

2014-2015 

2.  De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde 
worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van 
leerjaar groep 8. 

2014-2015 

3.  De leerinhouden in de verschillende leerjaren sluiten op elkaar aan. 2014-2015 

5.1.4 Ontwikkelbeleid 

Nr.  Schooljaar 

1.  De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerlinggewicht 
biedt leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van 
leerlingen met een taalachterstand. 

2016-2017 
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2.  De school heeft een aanbod gericht op bevordering van sociale integratie 
en burgerschap, met inbegrip van het overdragen van kennis over en 

kennismaking met de diversiteit in de samenleving. 

2016-2017 

3.  In het aanbod wordt een relatie gelegd met belangrijke 
maatschappelijke en actuele thema’s. 

2016-2017 

4.  De school biedt leerlingen kennis aan over de verschillende culturen die 
in Nederland aanwezig zijn, met de daarbij behorende waarden en 
normen. 

2016-2017 

5.  De kinderen worden op school goed voorbereid op het vervolg-
onderwijs. 

2016-2017 

6.  De kinderen worden goed voorbereid op functioneren in de samenleving. 2016-2017 

7.  Op school hebben we een goede methode voor Taal. 2016-2017 

8.  We besteden voldoende aandacht aan zaken in de klas, uit het nieuws 
en t.v. 

2016-2017 

9.  In mijn klas wordt geleerd hoe ik mijn werk moet plannen. 2016-2017 

5.1.5 Aanpak en verbetering 

Uit het bovenstaande komt naar voren dat wij als school op het gebied van taal nog een 

verbetering kunnen maken. De school kan meer aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen die een taalachterstand hebben. Mede door het doorzetten van de ingeslagen weg t.a.v. 
woordenschat en het aanpassen van het taalaanbod door met “taalzee” meer aan te sluiten bij het 
niveau van de individuele leerling wordt er meer onderwijs op maat gegeven.  
Het beleid voor burgerschap en sociale integratie is wel opgesteld, maar dient nog bewuster 

ingevoerd te worden en verder uitgewerkt te worden om een betere voorbereiding op de huidige 
maatschappij te bieden. 
Tot slot vraagt de actieve en zelfstandige rol van de leerling de nodige aandacht. Hierin zullen 
onder- en bovenbouw beter op elkaar kunnen aansluiten als het gaat om het zelfstandig plannen 
door leerlingen. 

5.2 Zicht op ontwikkeling 

De leraren volgen en analyseren de ontwikkeling van alle leerlingen met als doel het onderwijs voor 
hen vorm te geven. 
 
De leraren verzamelen voortdurend systematische informatie over de ontwikkeling van hun 
leerlingen. Zij gaan regelmatig na in welke mate de leerlingen profiteren van het geboden 

onderwijs en hoe de ontwikkeling van leerlingen verloopt ten opzichte van henzelf en van 

leeftijdgenoten. Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren gaat de school na waar de 
ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. De leraren gebruiken al deze 
informatie vervolgens om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel 
groepen leerlingen als individuele leerlingen. Ze gebruiken daarbij een cyclische aanpak. 

5.2.1 Doelen en verantwoording 

De leerkrachten van groep 1 en 2 volgen a.d.h.v. het observatie- en registratiesysteem ‘KIJK’ de 
ontwikkeling van de leerlingen van groep 1 en 2. De leerkrachten in de midden- en bovenbouw 

maken gebruik van methodeonafhankelijke en methodegebonden toetsen om de cognitieve 
ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van 
‘ZIEN’ om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen. Alle 
leerkrachten stellen voor de leerlingen een groepsoverzicht samen waarin onder andere de 
onderwijsbehoeften per leerling beschreven staan. 
De groepsoverzichten vormen samen met de toetsuitslagen de basis voor de groepsplannen. 

De verdere invulling van de zorg en een uitgebreide omschrijving van de inzet van 
groepsoverzichten en groepsplannen is te vinden in het zorgplan dat elk schooljaar door de intern 

begeleiders wordt geüpdatet en door de medezeggenschapsraad wordt goedgekeurd. 

5.2.2 Beoordeling 

Nr.  Schooljaar 

1.  Kwaliteitskaart afstemming 2016-2017 

2.  Kwaliteitskaart Zorg en begeleiding (en toetsinstrumenten) 2016-2017 
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5.2.3 Realisatie top 4 

Nr.  Schooljaar 

1.  De leraren volgen de vorderingen van hun leerlingen systematisch. 2014-2015 

2.  Het taalgebruik van de leraren past bij de taalbehoefte van de 
leerlingen. 

2014-2015 

3.  Leerkrachten verzamelen systematisch gegevens van leerlingen. 2014-2015 

4.  Intern begeleiders bespreken cyclisch met de leerkrachten de 
afstemming van het onderwijs en groepsbesprekingen (hele groep). 

2014-2015 

5.2.4 Ontwikkelbeleid 

Nr.  Schooljaar 

1.  Leerkrachten voeren gesprekken met de leerlingen over de voortgang 
van de zorg. 

2016-2017 

2.  De school neemt de ouders mee in de ontwikkeling van hun kind. 2016-2017 

3.  De school organiseert gesprekken met zorgleerlingen. 2016-2017 

5.2.5 Aanpak en verbetering 

Een belangrijke verbetering die al een tijd op de agenda staat is het voeren van kindgesprekken. 
Kindgesprekken zijn gesprekken met de leerling, zijn/haar ouders en de groepsleerkracht(en). In 
deze gesprekken geeft de leerling aan wat hij/zij in de komende periode met name wil leren. De 

betrokkenen bespreken hoe de leerling deze doelen gaat bereiken en wat hij/zij van de anderen 
nodig heeft. In de groepen 7 en 8 is het voeren van kindgesprekken in het schooljaar 2014-2015 
bewuster ingezet. Ook zijn er afspraken gemaakt om in het schooljaar 2015-2016 deze gesprekken 
verder in te voeren in groep 6, 7 en 8. In het communicatieplan zijn deze afspraken opgenomen.  
Anders dan de kindgesprekken in groep 6, 7 en 8 zijn de gesprekken over de 
ontwikkelingsperspectieven van de leerlingen waarbij wij de ouders én de leerling willen betrekken.  
Hiervoor dient nog een beleid gerealiseerd te worden. 

De medezeggenschapsraad heeft in het schooljaar 2014-2015 geadviseerd dat het verstandig is om 
een communicatieplan op te stellen. In het schooljaar 2015-2016 is een begin gemaakt met het 
opstellen van dit communicatieplan. Het vervolmaken en invoeren zal in het schooljaar 2016-2017 
gebeuren waardoor ouder(s)/verzorger(s) eerder betrokken worden bij de ontwikkeling van hun 
kind. 

5.3 Didactisch handelen 

Het didactisch handelen van de leraren stelt de leerlingen in staat tot leren en ontwikkeling. 
 
De leraren plannen en structureren hun handelen met behulp van de informatie die zij over de 
leerlingen hebben en stimuleren een brede ontwikkeling. Het team handelt op basis van een 
samenhangend en consistent pedagogisch-didactisch concept.  
De leraren zorgen voor effectieve instructies: aansprekend, doelmatig en interactief. Ze geven blijk 
van hoge verwachtingen en reageren positief op de inbreng van leerlingen waardoor deze zich 

ondersteund en uitgedaagd voelen. Bij de instructies en opdrachten gebruiken de leraren passende 
vakdidactische principes en werkvormen. Ook zorgen zij ervoor dat het niveau van hun lessen past 
bij het beoogde eindniveau. Zij stemmen de instructies en opdrachten af op de behoeften van 
groepen en individuele leerlingen, zodat alle leerlingen actief, gemotiveerd en betrokken zijn en de 
voor hen beschikbare tijd effectief besteden. Tijdens de (leer)activiteiten gaan de leraren na of de 
leerlingen de leerstof en de opdrachten begrijpen. Daarbij geven de leraren de leerlingen directe en 

individuele feedback op hun werken en leren. 

5.3.1 Doelen en verantwoording 

Alle leerkrachten stellen voor de leerlingen een groepsoverzicht samen waarin onder andere de 
onderwijsbehoeften per leerling beschreven staan. De groepsoverzichten vormen samen met de 
toetsuitslagen de basis voor de groepsplannen. A.d.h.v. de resultaten van de Cito-toetsen en de 
resultaten van het schoolwerk in de afgelopen periode, stellen we de doelen voor de aankomende 
periode vast. Deze doelen zijn ambitieus en worden voor de leerlingen opgenomen in de 

groepsplannen. De invulling van de zorg en een uitgebreide omschrijving van de inzet van 
groepsoverzichten en groepsplannen is te vinden in het zorgplan dat elk schooljaar door de intern 
begeleiders wordt geüpdatet. 
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Wij werken zoveel mogelijk volgens het model van de directe instructie. Daarbij vinden we het 
belangrijk dat de leerlingen actief meedenken en meedoen (interactie). 

Bij de groepen 1 en 2 werken wij a.d.h.v. de doelen van KIJK-lijsten in combinatie met 
ontwikkelingsgericht onderwijs. In groep 3 t/m 8 maken we gebruik van methodes waarin de 
instructie en verwerking op drie niveaus wordt gegeven. We hebben hierdoor een basis om in ons 

onderwijs zoveel mogelijk rekening te houden met de niveauverschillen die er binnen een klas zijn. 
Daar waar mogelijk breiden we het aantal niveaugroepen uit of stellen we individuele 
ontwikkelingsleerlijnen vast. Daar waar mogelijk zetten we diverse didactische werkvormen in.  
In de afgelopen jaren hebben we afspraken gemaakt over het zelfstandig werken binnen de school. 
Dit geeft de leerkrachten de mogelijkheid om leerlingen die individuele begeleiding of verlengde 
instructie nodig hebben te helpen. Ook draagt deze manier van (ver)werken bij aan actief leren, 
zelfstandig leren, zelfstandig (ver)werken, samenwerken en meer verantwoordelijkheid voor het 

eigen werk. 
Halverwege groep 3 wordt er gewerkt met een weektaak voor rekenen. In groep 1 en 2 wordt 
gewerkt met een (werk)planbord waarop leerlingen hun activiteiten plannen. Deze manier van 
werken wordt in groep 3 voortgezet met het planbord van veilig leren lezen. Kinderen plannen hun 
verplichte taken en hun zelfgekozen keuze taken.  
Tijdens de les, in de evaluatie van de les en n.a.v. de verschillende methode gebonden toetsen, 

gaan leerkrachten na of de leerlingen de leerstof begrijpen en krijgen zij feedback op hun werken 

en leren. 
We hanteren een systeem voor de leerlingenzorg waarin de interne begeleiders een belangrijke rol 
spelen. Samen met de groepsleerkracht zijn zij verantwoordelijk voor het onderwijs aan de 
leerlingen die speciale aandacht nodig hebben. 
Op onze school zetten we de leertijd effectief en efficiënt in omdat we beseffen dat leertijd een 
belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. Leertijd wordt op school afgestemd op de 

onderwijsbehoefte van de kinderen. Jaarlijks maken de leerkrachten een rooster met een verdeling 
van de tijd over de verschillende vakken en vormingsgebieden. 
Dagelijks wordt de absentie van de leerlingen bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. 
Op de Immanuelschool is een apart beleid voor hoogbegaafden vastgelegd in het begaafdenbeleid.  

5.3.2 Beoordeling 

Nr.  Schooljaar 

1.  Kwaliteitskaart Didactisch handelen 2016-2017 

2.  Kwaliteitskaart Actieve en zelfstandige rol van leerlingen 2016-2017 

3.  Kwaliteitskaart Tijd 2018-2019 

5.3.3 Realisatie top 8 

Nr.  Schooljaar 

1.  De leraren zorgen voor een goede structuur in de onderwijsactiviteiten 2014-2015 

2.  De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer. 2014-2015 

3.  De leraren stemmen de instructie en verwerking af op de verschillen in 
ontwikkeling tussen de leerlingen. 

2014-2015 

4.  Het ongeoorloofd verzuim van leerlingen blijft beperkt. 2014-2015 

5.  De uitval van geplande onderwijsactiviteiten blijft beperkt. 2014-2015 

6.  De leraren dragen met behulp van leer- en hulpmiddelen toe aan een 
uitdagende leeromgeving. 

2015-2016 

7.  De school stimuleert de kinderen voldoende om goed te presteren. 2015-2016 

8.  In mijn klas mag ik aan het werk gaan als ik geen uitleg nodig heb. 2015-2016 

5.3.4 Ontwikkelbeleid 

Nr.  Schooljaar 

1.  De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun 

eigen leerproces die past bij hun ontwikkelingsniveau.  

2015-2017 

2.  De leerlingen passen hun opgedane kennis actief toe in andere situaties. 2015-2017 

3.  De leerlingen leren op doelmatige wijze samen te werken. 2015-2017 

4.  De leraren geven expliciet les in strategieën voor leren en denken 2015-2017 

5.  De leraren geven leerlingen feedback op hun leer- en 
ontwikkelingsproces 

2015-2017 

6.  De school stemt de hoeveelheid tijd voor leren en onderwijzen bij 
Nederlandse taal en rekenen en wiskunde af op de onderwijsbehoeften 
van de leerlingen. 

2015-2017 
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7.  De school heeft inzicht in de verschillen in de onderwijsbehoeften van 
haar leerlingpopulatie. 

2015-2017 

8.  De school biedt voldoende mogelijkheden voor kinderen die minder dan 

gemiddeld presteren. 

2015-2017 

9.  Als je klaar bent met een les, hoef je je niet te vervelen. 2015-2017 

10.  We besteden voldoende tijd aan het leren plannen (je tijd en werk 
indelen). 

2015-2017 

11.  In mijn klas worden veel materialen gebruikt bij de uitleg. 2015-2017 

12.  In mijn klas wordt mijn werk aangepast aan mijn mogelijkheden. 2015-2017 

5.3.5 Aanpak en verbetering 

In het schooljaar 2015-2016 hebben we de onderwijskundige visie herijkt. Het doel van de 

herijking was het verkrijgen van een scherper focus waardoor wij als school duidelijkere keuzes 
kunnen maken en ons beter kunnen profileren. Eén van de redenen daarvoor zijn de wisselingen 
die er op het personele vlak zijn geweest. Daar komt in de groepen 1/2 de combinatie met de 
invoering van het KIJK registratiesysteem bij.  
Een andere belangrijke reden om de visie te herijken is de aansluiting van het onderwijs bij de 
behoeften van de leerlingen. Als school willen we meegaan met de nieuwste manieren van effectief 

en adaptief lesgeven, bijvoorbeeld door de ICT meer in te zetten. Hierdoor wordt het analyseren 
van het werk van de leerlingen gemakkelijker, zijn er meer mogelijkheden om zelfstandig te 
(ver)werken waardoor er meer ruimte ontstaat voor individuele feedback op het werken en leren 
en voor instructie op maat. We streven hiermee naar een effectieve klassenorganisatie waardoor 
bovenstaande uitgangspunten goed te realiseren zijn. In onze huidige vorm van onderwijs, die 
prima resultaten oplevert, is minder ruimte om de bovengenoemde verbeterpunten toe te passen.  
De ontwikkelpunten richten zich op het primair proces: didactisch handelen en het 

klassenmanagement. Daar zal een aanpassing in de manier van het voorzien in het aanbod 
noodzakelijk zijn. Met name omdat er grotere niveau verschillen in de klassen zullen komen. Zo 
wordt er meer gewerkt met passende perspectieven voor leerlingen die het gemiddelde eindniveau 
van groep 8 net wel of net niet halen en met (hoog)begaafde leerlingen die meer behoefte hebben 
aan een individuelere aanpak. 

5.4 Ondersteuning 

Leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra aanbod en ondersteuning. 
 
De school heeft voor leerlingen met bijzondere ondersteuningsbehoeften interventies gepland. 

Deze interventies zijn gericht op het (ontwikkelings-)perspectief van de leerling. Voor de leerlingen 
die structureel een onderwijsaanbod krijgen op een ander niveau dan de leeftijdsgroep of extra 
bekostigd worden vanuit het samenwerkingsverband, stelt de school een ontwikkelingsperspectief 

op. De school evalueert regelmatig of de extra ondersteuning het gewenste effect heeft en stelt de 
interventies zo nodig bij. 

5.4.1 Ambitie en realisatie 

Alle leerkrachten stellen voor de leerlingen een groepsoverzicht samen waarin onder andere de 
onderwijsbehoeften per leerling beschreven staan. De groepsoverzichten vormen samen met de 
toetsuitslagen en het schoolwerk de basis voor de groepsplannen. Mocht de aanpak vanuit een 
niveaugroep niet leiden tot het beoogde resultaat en/of stagneert de ontwikkeling van een leerling, 

dan vindt er leerlingbespreking plaats tussen de leerkracht en de intern begeleider. Mocht de 
conclusie van dit gesprek zijn dat voor de desbetreffende leerling een eigen ontwikkelingslijn moet 
worden uitgestippeld, dan wordt er een ontwikkelingsperspectief vastgesteld. 
Voor de leerlingen die in aanmerking komen voor een arrangement vanuit ons 
samenwerkingsverband ‘Passenderwijs’, wordt ook een ontwikkelingsperspectief vastgesteld. 
Leerlingen komen voor een arrangement in aanmerking als zij onvoldoende profiteren van het 

reguliere aanbod of als zij vanuit het speciaal (basis)onderwijs worden teruggeplaatst in het 

reguliere basisonderwijs. De voorwaarden voor en de inhoud van de arrangementen zijn op school 
aanwezig. 
 
Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passenderwijs: www.passenderwijs.nl. 
Per 1 augustus 2016 moet onze school aan de eisen van de basisondersteuning voldoen, tot die tijd 
werd ondersteuning in de basisondersteuning gefaciliteerd door het bestuur. Na 1 augustus niet 

meer. 
 

http://www.passenderwijs.nl/
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De Immanuelschool heeft een schoolondersteuningsprofiel vastgesteld. Hierin staat omschreven 
welke ondersteuning de school de leerlingen kan bieden, waar de grenzen van de zorg vanuit 

school liggen en welke ambities de school heeft voor de toekomst.  
Ook staat hier omschreven op welke gebieden de school zich nog verder dient te bekwamen om te 
voldoen aan de basisondersteuning. De monitor van de basisondersteuning dient per 1 augustus 

2016 volledig voldoende te zijn.  
Het schoolondersteuningsprofiel en de monitor van de basisondersteuning zijn op school aanwezig.  

5.4.2 Beoordeling 

Nr.  Schooljaar 

1.  Monitor basisondersteuning 2015-2016 

2.  Kwaliteitskaart Zorg en begeleiding (en toetsinstrumenten) 2017-2018 

5.4.3 Realisatie top 6 

Nr.  Schooljaar 

1.  De school begeleidt de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen bij de 
keuze voor het vervolgonderwijs. 

2014-2015 

2.  De school voert de zorg planmatig uit. 2014-2015 

3.  De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en 
procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de 
leerlingen. 

2014-2015 

4.  De school hanteert een protocol medisch handelen. 2015-2016 

5.  Leerkrachten reflecteren actief op eigen bekwaamheid. 2015-2016 

6.  De school biedt passende leerroutes aan. 2015-2016 

5.4.4 Ontwikkelbeleid 

Nr.  Schooljaar 

1.  De school maakt beredeneerde afwegingen bij de doorstroom van 
leerlingen binnen de school. 

2016-2017 

2.  De leerkracht weet hoe te handelen in situaties die om vroegtijdig 
ingrijpen vragen. 

2016-2017 

3.  De school hanteert een dyscalculieprotocol. 2015-2017 

4.  Leerkrachten zijn gericht op afstemming en wisselwerking. 2015-2017 

5.  De ondersteuningsstructuur van school is gericht op preventief handelen. 2015-2017 

5.4.5 Aanpak en verbetering 

De overgang van groep 2 naar groep 3 vraagt om een verbetering van de afstemming van de 
leerdoelen en de verwachting van de leerdoelen. Hier zal met name in de groepen 2 en 3 de 
nadruk op worden gelegd om de onderbouw en de middenbouw beter op elkaar aan te laten 
sluiten. 
 

Het vergroten van de kennis en vaardigheden van de leerkrachten komt terug in hoofdstuk 6 en 9 
van dit schoolplan.  
 
In de tabel bij 5.4.4 staan bij punt 3, 4 en 5 de punten die onvoldoende scoren vanuit de monitor 
basisondersteuning. Deze punten zijn de verbeterpunten voor het schoolondersteuningsprofiel die 
per 1 augustus 2016 voldoende moeten scoren. 
Het dyscalculieprotocol is in het schooljaar 2015-2016 opgesteld. In het schooljaar 2016-2017 zal 

het protocol verder ingevoerd worden.  
 
Het reflecteren op eigen bekwaamheid en het gericht zijn op afstemming en wisselwerking komen 

terug in het personeelsbeleid, hoofdstuk 6 en 9 van dit schoolplan.  
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Hoofstuk 6 Schoolklimaat en veiligheid 

6.1 Schoolklimaat 

De school kent een ambitieus en stimulerend klimaat 
 
De schoolleiding en de leraren creëren een stimulerend en ambitieus pedagogisch klimaat. Er zijn 
duidelijke regels en een voorspelbaar en betrouwbaar positief klimaat waarin afspraken nagekomen 
worden. Schoolleiding en leraren kennen een focus op persoonlijke ontwikkeling en leren, waarin 

alle leerlingen gezien worden en zich betrokken voelen bij de schoolgemeenschap. Het 
schoolklimaat is ondersteunend voor de cognitieve en sociale ontwikkeling. 

6.1.1 Ambitie en realisatie 

Op de Immanuelschool hanteren wij zeven hoofdregels. Deze regels zijn gevisualiseerd in 
pictogrammen en hangen overal in school, zowel in gangen als in de klas. In de klassen wordt hier 
regelmatig aandacht aan besteed. De regels luiden als volgt: 

 Ik, jij, hij of zij… iedereen hoort erbij! 
 Als de ander praat, ben je stil. Dan hoor je wat die zeggen wil! 
 Pesten is nooit goed. Zorg dus dat je aardig doet! 

 Slaan of schoppen? Daar moet je snel mee stoppen! 
 Alle dingen hebben een doel. Kapotmaken is niet cool! 
 Rennen doe je op het schoolplein. Binnen moet je rustig zijn! 
 Op de gang werk je stil, omdat iedereen goed werken wil! 

Deze regels gelden voor iedereen binnen de school: leerlingen, team en ouders. 
 
Gezien de identiteit van de school, besteden wij aandacht aan godsdienstonderwijs. Tijdens deze 
lessen staan ontmoeting, bijbelse geschiedenis en christelijke liederen centraal.  
Naast het godsdienstonderwijs is er ook aandacht voor de sociale ontwikkeling en de emotionele 
ontwikkeling. Hier wordt gestructureerd aandacht aan besteed d.m.v. Leefstijl. 
Door middel van de regels, de godsdienstlessen en de SEO-lessen wordt er gewerkt aan een 

pedagogisch klimaat dat ondersteunend is voor de cognitieve en sociale ontwikkeling. 
 
Elk halfjaar worden er resultaatdoelen vastgesteld en besproken met de leerkrachten van de groep. 
Deze doelen zijn gericht op een gemiddelde groei van de vaardigheidscores van de groep. De 
leerkrachten nemen deze doelen/vaardigheidscores als doel op in het groepsplan. 
 

In het schooljaar 2015-2016 is in groep 6, 7 en 8 het voeren van kindgesprekken verder 
ingevoerd. Er zijn afspraken gemaakt om deze gesprekkencyclus te starten in groep 6. In de 
gesprekken wordt aandacht besteed aan de leerdoelen van de leerling waarbij de intrinsieke 
motivatie centraal staat. 
 
De interne communicatie verloopt in de basis goed.  De vergaderingen van de MR kunnen nog 
meer gericht zijn op beleidsmatige en onderwijskundige zaken. Daarin is in de afgelopen 

schooljaren vooruitgang geboekt. 
De teamleden gaan meer (in)formeel met elkaar in gesprek. De onderwijskundige dialoog wordt 
regelmatig gevoerd. De betrokkenheid naar elkaar heeft zich in de afgelopen verplaatst van alleen 
de leerlingen in ‘mijn klas’ naar alle leerlingen. Hieruit spreekt een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor alle leerlingen van de school. 
 

6.1.2 Beoordeling 

Nr.  Schooljaar 

1.  Kwaliteitskaart Pedagogisch handelen 2016-2017 

2.  Kwaliteitskaart Beroepshouding 2018-2019 

3.  Kwaliteitskaart Interne communicatie 2016-2017 

6.1.3 Realisatie top 6 

Nr.  Schooljaar 

1.  De leraren geven de leerlingen positieve persoonlijke aandacht. 2014-2015 

2.  De leraren tonen in gedrag en taalgebruik voor alle leerlingen respect. 2014-2015 

3.  Leraren zijn actief betrokken bij vergaderingen. 2014-2015 

4.  Leraren stellen zich collegiaal op. 2014-2015 
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5.  Leraren handelen conform de missie en de visie van de school. 2014-2015 

6.  Leraren zijn in staat te reflecteren op hun handelen.  

6.1.4 Ontwikkelbeleid 

Nr.  Schooljaar 

1.  Leraren voeren genomen besluiten loyaal uit. 2015-2017 

2.  Leraren zijn bereid zich (voortdurend) te ontwikkelen. 2015-2017 

3.  Het beleidsmatig overleg tussen school en het bevoegde gezag (of het 
bovenschools management) is gericht op optimalisering van de 
kwaliteit van het onderwijs). 

2015-2017 

6.1.5 Aanpak en verbetering 

Het herijken van de visie, zie hoofdstuk 5.3.5, heeft er toe geleid dat leerkrachten zich meer 
betrokken voelen bij de school. Daarnaast zal de schoolleiding en het managementteam een meer 
controlerende rol aannemen om na te gaan of besluiten daadwerkelijk uitgevoerd worden. 
 
De persoonlijke ontwikkeling van de leerkrachten is soms lastig inzichtelijk te maken. De 
leerkrachten lezen artikelen of bezoeken websites die informatie en tips bevatten over een 

onderwerp waar zij in de afgelopen mee te maken hebben gehad of de aankomende periode mee 
te maken gaan krijgen. De schoolleiding gaat het vergaderen en het delen van de kennis van 
individuele teamleden meer stimuleren.  
Het delen van de kennis van hen die naar een bijeenkomst zijn geweest of van hen die onderwijs 
gerelateerde literatuur hebben gelezen, wordt in een vergadering gepresenteerd. Daarnaast kan 
ook in het weekoverzicht de kennis met elkaar gedeeld worden. Via het weekoverzicht houden 
leerkrachten elkaar op de hoogte van de scholing die zij gaan volgen, wat er toe leidt dat 

leerkrachten elkaar inspireren. 
De schoolleiding legt de focus op de persoonlijke ontwikkeling van de individuele teamleden. De 
nieuwe cao vraagt, naast de wet BIO, van elke werknemer dat zij inzichtelijk maakt hoe er aan de 
persoonlijke ontwikkeling gewerkt is. Door de gesprekkencyclus te volgen, het opstellen van een 
persoonlijk ontwikkelingsplan en het bijhouden van de studie-uren, wordt de aard van de 
nascholing duidelijk hetgeen er toe kan leiden dat kennis gemakkelijker gedeeld wordt. Voor elke 

leerkracht is een individueel budget beschikbaar wat aangepast is aan de werktijdsfactor. Dit 
budget is voor 1 augustus bekend gemaakt. 
Door het bijwonen van de studiedagen van Passenderwijs en de kenniscafés van D4W te stimuleren 
(en wellicht te verplichten), wordt er door de leerkrachten gewerkt aan een stuk van de 

persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor wordt er een ambitieus klimaat gecreëerd wat zijn uitwerking 
moet vinden in de lessen.  
Tot slot zal het managementteam bij de evaluatie van de groepsplannen de reflectie op het eigen 

handelen als punt van aandacht meenemen om het doelgericht leren voor leerkrachten 
inzichtelijker te maken. 
 
In het schooljaar 2015-2016 is gestart worden met een structureel, beleidsmatig overleg tussen 
het bevoegde gezag en de schoolleiding van de school. Dit zal in 2016-2017 geëvalueerd worden. 

6.2 Veiligheid 

Schoolleiding en leraren waarborgen een veilige, respectvolle en betrokken omgeving voor 
leerlingen en leraren. 
 
Schoolleiding en leraren waarborgen de veiligheid van de school en zijn omgeving voor alle 
leerlingen en het personeel. Leerlingen, leraren, schoolleiding en overig personeel gaan respectvol 
en betrokken met elkaar om. De leraren leren leerlingen sociale vaardigheden aan en tonen 
voorbeeldgedrag. Schoolleiding en leraren voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm en 

treden zo nodig snel en adequaat op. De school heeft daarvoor een veiligheidsbeleid gericht op het 
voorkomen, registreren, afhandelen en evalueren van incidenten. Het beleid voorziet ook in een 
regelmatige meting van de veiligheidsbeleving van de leerlingen en het personeel. De school heeft 
een vertrouwenspersoon. Alle betrokkenen kennen dit beleid. 

6.2.1 Ambitie en realisatie 

Op de Immanuelschool gaan wij goed omgaan met elkaar. In het omgangsprotocol hebben wij 

duidelijkheid gegeven over wat wij doen om de omgang met elkaar positief te bevorderen. Tevens 
hebben wij een eenduidige aanpak wanneer er sprake is van pesten. Dit protocol is nodig, omdat 
wij het belangrijk vinden dat kinderen sociale vaardigheden leren die gewenst gedrag stimuleren. 
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Tevens is het voor alle partijen (leerkrachten, ouders en leerlingen) fijn om te weten wat wij op 
school doen om pesten te voorkomen, maar ook wat de consequenties zijn als er toch gepest 

wordt.  
 
Op de Immanuelschool wordt gebruik gemaakt van de methode Leefstijl. Deze methode biedt 

handvatten om het sociaal-emotionele klimaat binnen te school te verbeteren door de leerlingen 
zichzelf en anderen beter te leren kennen. Daarnaast maken wij gebruik van het SEO-LOVS ‘ZIEN’ 
om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen. ZIEN wordt twee keer 
per jaar ingevuld en geanalyseerd. Daar waar nodig worden er concrete handelingsplannen 
gemaakt en uitgevoerd. Deze plannen zijn er op zowel individueel niveau als groepsniveau. 
 

Vanuit de stichting PCPO De Vier Windstreken is een algemeen ARBO-en veiligheidsbeleid op de 

scholen aanwezig. In dit beleidsstuk is tevens de sociale veiligheid opgenomen. 

 
Op onze school is een vertrouwenspersoon/contactpersoon aanwezig. De naam van deze persoon is 
te vinden in de samenvatting van de schoolgids. 

6.2.2 Beoordeling 

Nr.  Schooljaar 

1.  Kwaliteitskaart schoolklimaat 2018-2019 

2.  Leerlingenquête 2016-2017 

3.  Ouderenquête 2016-2017 

6.2.3 Realisatie top 5 

Nr.  Schooljaar 

1.  Het overleg tussen de school en de ouderraad is gericht op 
organisatorische (huishoudelijke) zaken. 

2014-2015 

2.  De school hanteert hulpmiddelen ter hulpmiddelen ter ondersteuning van 
de interne communicatie. 

2014-2015 

3.  Het overleg in het managementteam van de school is gericht op 
optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs. 

2014-2015 

4.  Leerlingen tonen zich betrokken bij de school. 2014-2015 

5.  De leerlingen, het personeel en de ouders/verzorgers ervaren dat de 

schoolleiding positief bijdraagt aan het schoolklimaat. 

2014-2015 

6.2.4 Ontwikkelbeleid 

Nr.  Schooljaar 

1.  Er is op school voldoende respect en aandacht voor andere 
levensbeschouwingen. 

2017-2018 

2.  De sfeer en inrichting van het gebouw is naar tevredenheid. 2017-2018 

3.  De sfeer op school en in de groep wordt regelmatig besproken. 2017-2018 

6.2.5 Aanpak en verbetering 

Zoals omschreven in hoofdstuk 5.1.5 is het beleid voor burgerschap en sociale integratie wel 
opgesteld, maar dient dit nog bewuster ingevoerd te worden en verder uitgewerkt te worden om 
een betere voorbereiding op de huidige maatschappij te bieden. Verschillende 
levensbeschouwingen vormen hierbij ook een punt van aandacht. 
 

Op dit moment is er over het algemeen een sfeer waarin leerlingen, ouders en leerkrachten zich 
prettig en veilig voelen. Toch blijft het schoolklimaat een punt van aandacht omdat het werken met 
mensen een dynamisch proces is waarin een spanning eenvoudig is op te bouwen. Zo worden 

leerlingen weleens geconfronteerd met “pestgedrag” van andere kinderen. Binnen de school 
besteden wij hier veel aandacht aan middels ons godsdienstonderwijs en het onderwijs ter 
bevordering van de sociaal emotionele ontwikkeling m.b.v. de methode Leefstijl. Dit doen we 
vanuit de zorg voor elkaar en voor de omgeving.  
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Hoofstuk 7 Kwaliteitsborging en ambities 

7.1 Evaluatie en verbetering 

De school heeft vanuit haar maatschappelijke opdracht ambities en doelen geformuleerd, evalueert 
regelmatig de realisatie en verbetert op basis daarvan systematisch haar onderwijs. 
 
De school weet, rekening houdend met haar maatschappelijke opdracht en kenmerken van de 
leerlingenpopulatie, waarin zij zich wil onderscheiden c.q. profileren en heeft daaruit toetsbare 

doelen afgeleid voor de korte en middellange termijn. De kwaliteitszorg heeft in elk geval 
betrekking op de resultaten, het onderwijsproces waaronder het aanbod, het schoolklimaat en de 
veiligheid. De schoolleiding en de leraren beoordelen systematisch maatregelen en instrumenten 
om te waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheid heeft en onderhoudt. De school betrekt 
onafhankelijke deskundigen en belanghebbenden bij deze beoordeling en analyseert de relatie van 
de resultaten met de financiële voorzieningen en wettelijke vereisten. De evaluaties leiden tot 

toegankelijke managementinformatie. Waar nodig voert de school planmatig verbeteringen door 
die voldoende ambitieus zijn en aansluiten bij de evaluaties. 

7.1.1 Ambitie en realisatie 

Onze school bewaakt systematisch de kwaliteit van haar onderwijs en neemt maatregelen om de 
kwaliteit te behouden en zo nodig te verbeteren. Hierbij wordt de PDCA-cyclus doorlopen (Plan, Do, 
Check, Act).  
De school maakt gebruik van de volgende meetinstrumenten om kwaliteit vast te stellen: 

1. De WMK-PO (Werken Met Kwaliteitskaarten) 
 Eenmaal per 4 jaar alle domeinen, als evaluatie van en input voor een PDCA-cyclus 
 Eenmaal per 2 jaar de ouderenquête en de leerlingenquête van PCPO De Vier Windstreken 

2. Audit 
 Eenmaal per 4 jaar of wanneer de situatie daarom vraagt, wordt een audit uitgevoerd. 

3. Managementrapportages en halfjaarsgesprekken 
 Bespreken van voortgang van het jaarplan, onderwijskundige ontwikkeling en opbrengsten. 

 
De school maakt gebruik van de volgende instrumenten om de kwaliteit te stimuleren: 
4. Bestuursbezoek 

 Jaarlijks brengt de voorzitter van het CvB een bezoek aan alle scholen 
5. Gesprekkencyclus 

 Eenmaal per jaar of wanneer de situatie daarom vraagt wordt er met elk personeelslid een 

functioneringsgesprek gehouden 
 Eenmaal per 4 jaar of wanneer de situatie daarom vraagt, wordt er met elk personeelslid 

een beoordelingsgesprek gehouden 
6. Bekwaamheidsdossiers 

 Personele gespreksverslagen en bewijsstukken van persoonlijke ontwikkeling worden 
bewaard in het bekwaamheidsdossier van de leerkracht 

7. Onderlinge kennisuitwisseling 

 Kenniscafés 
 Intervisiegroepen van directeuren 

8. Collegiale visitaties 
 Eenmaal per 4 jaar wordt een collegiale visitatie uitgevoerd. 

 
De algemene verbeterpunten uit de diverse enquêtes en beoordelingen worden als verbeterpunten 
opgenomen in het schoolplan en/of, indien urgent, opgenomen in het jaarplan. 

7.1.2 Beoordeling 

Nr.  Schooljaar 

1. Kwaliteitskaart Kwaliteitszorg 2018-2019 

7.1.3 Realisatie top 3 

Nr.  Schooljaar 

1.  De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar 
opbrengsten. 

2014-2015 

2.  De schoolleiding stuurt de kwaliteitszorg aan. 2014-2015 

3.  Bij de zorg voor kwaliteit zijn personeel, directie, leerlingen, 
ouders/verzorgers en bestuur betrokken. 

2014-2015 
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7.1.4 Aanpak en verbetering 

Vanuit de verschillende enquêtes en vragenlijsten zijn geen directe verbeterpunten genoemd t.a.v 

het kwaliteitsbeleid. Als school willen we blijven werken aan de verbetering van de kwaliteit van 
ons onderwijs. Dit is terug te lezen in de vorige hoofdstukken.  
Graag houden we de resultaten van de tussentoetsen en de eindtoetsen van Cito boven het 

landelijk gemiddelde (zie hoofdstuk 4).  
Oudewater is een gebied waar een taalachterstand is geconstateerd. Gezien de mogelijkheden die 
er binnen het schoolgebouw zijn, bijvoorbeeld de aanwezigheid van de bibliotheek, willen wij ons 
op het gebied van taal duidelijker profileren (zie ook hoofdstuk 5).  
De Immanuelschool is een Protestants Christelijke school en mede daarom willen wij als school een 
bijdrage leveren aan onze naasten. De naaste uit de directe omgeving of de naaste die verder weg 
woont. Door de identiteit en de vraag rondom burgerschap en sociale integratie, kunnen wij ons als 

school duidelijker in de wijk en in Oudewater profileren (zie hoofdstuk 5 en 6). 

7.2 Kwaliteitscultuur 

De school kent een professionele kwaliteitscultuur en functioneert transparant en integer. 
 
Het beleid van de school om haar visie op de onderwijskwaliteit en ambities te realiseren is breed 

gedragen. Er is een grote bereidheid om gezamenlijk het onderwijs te verbeteren. Het bestuur en 
de schoolleiding vertonen onderwijskundig leiderschap en kwaliteitsbewustzijn. Er wordt gehandeld 
vanuit een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling.  
De schoolleiding en de leraren werken gezamenlijk aan een voortdurende verbetering van hun 
professionaliteit. Leraren en andere betrokkenen bij de school werken resultaatgericht, zijn 
aanspreekbaar op gemaakte afspraken en zijn zich bewust van de effecten van hun handelen op de 
onderwijskwaliteit en op de ontwikkeling van de leerlingen. De school werkt vanuit een 

transparante en integere cultuur waarin sprake is van zichtbaar zorgvuldig handelen. 

7.2.1 Ambitie en realisatie 

De verbetering van de onderwijskwaliteit vindt plaats a.d.h.v. de verbeterpunten en ambities die 
worden aangedragen door leerlingen, ouders/verzorgers, leerkrachten, intern begeleiders, 
schoolleiding, overige personeelsleden, het college van bestuur, beleidsmedewerkers van het 
stafbureau en externe betrokkenen. 
Het opstellen van het beleid wordt gedaan door het managementteam, bestaande uit de 

schoolleiding en de intern begeleiders. 
Het vaststellen van het beleid vindt plaats door de medezeggenschapsraad, de schoolleiding en het 

college van bestuur.  
De verbeterplannen worden door diverse partijen opgesteld en uitgevoerd. Hiervoor geldt met 
name talent voor talent: de persoon die de meeste kennis en ervaring heeft op een bepaald 
verbetergebied, mag degene zijn die in een commissie voor het verbetertraject plaatsneemt. 

 
Jaarlijks wordt het jaarplan in de samenvatting van de schoolgids naar belanghebbenden en 
externe gecommuniceerd. Het jaarverslag, de evaluatie van het voorgaande jaar, wordt op 
dezelfde wijze gecommuniceerd. 

7.2.2 Beoordeling 

Nr.  Schooljaar 

1.  Kwaliteitskaart schoolleiding 2018-2019 

2.  Schooladministratie en schoolprocedures 2018-2019 

7.2.3 Realisatie top 4 

Nr.  Schooljaar 

1.  De schoolleiding is deskundig. 2014-2015 

2.  De schoolleiding geeft de teamleden voldoende ruimte. 2014-2015 

3.  De schoolleiding schept voorwaarden voor een functioneel en plezierig 
werkklimaat. 

2014-2015 

4.  De schoolleiding ondersteunt teamleden in voldoende mate. 2015-2016 

7.2.4 Ontwikkelbeleid 

Nr.  Schooljaar 

1.  De schoolleiding communiceert in voldoende mate en op een goede wijze 
met het team. 

2017-2018 
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7.2.5 Aanpak en verbetering 

De schoolleiding en de leraren werken gezamenlijk aan een voortdurende verbetering van hun 

professionaliteit door het volgen van de nodige nascholingen die aansluiten bij de 
onderwijsontwikkelingen in de school, in Nederland en in de wereld. Er wordt gewerkt aan 
talentonderwijs. Zo wordt er een structuur gezocht waarbinnen wij dit talentonderwijs vorm willen 

geven om zo een dekkend aanbod qua SLO leerlijnen te bieden voor o.a. de creatieve vakken. 
De schoolleiding heeft hier een stimulerende en faciliterende rol in. Daar waar nodig zal het ook 
een sturende rol kunnen zijn. 
De interne communicatie tussen de schoolleiding en het team kan nog verder geoptimaliseerd 
worden door het voeren van onderwijsinhoudelijke gesprekken en persoonlijke 
ontwikkelingsgesprekken n.a.v. o.a. klassenbezoeken.  
De leerkrachten zijn betrokken bij de school en voelen zich mede-eigenaar van de school als 

geheel. De gesprekken die zij voeren met betrokkenen zijn doelgericht en worden, als het om 
afspraken over leerlingen gaan, vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Dit maakt hen 
aanspreekbaar op de gemaakte afspraken.  
Leerkrachten verbeteren hun analyses van het leerlingenwerk, om zo de onderwijskwaliteit te 
verbeteren en de optimale ontwikkeling van leerlingen te faciliteren.  

7.3 Verantwoording en dialoog 

De school legt toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over ambities, doelen en resultaten 
en voert daarover actief een dialoog met haar omgeving. 
 
De school betrekt interne en externe belanghebbenden bij de ontwikkeling van haar beleid, 
bespreekt regelmatig haar ambities en welke resultaten ze behaalt. Ze vraagt van deze 
belanghebbenden een actieve bijdrage in het realiseren van haar ambities en doelen en spreekt 

hen daarop aan. Daarnaast staat de school open voor wensen en voorstellen van interne en 
externe belanghebbenden en verwerkt deze. De school verantwoordt zich over de resultaten op 
een voor de belanghebbenden toegankelijke en heldere wijze. 

7.3.1 Ambitie en realisatie 

De verbetering van de onderwijskwaliteit vindt plaats a.d.h.v. de verbeterpunten en ambities die 
worden aangedragen door leerlingen, ouders/verzorgers, leerkrachten, intern begeleiders, 
schoolleiding, overige personeelsleden, het college van bestuur, beleidsmedewerkers van het 

stafbureau en externe betrokkenen. 
 

Het opstellen van het beleid wordt gedaan door het managementteam, bestaande uit de 
schoolleiding en de intern begeleiders. 
Het vaststellen van het beleid vindt plaats door de medezeggenschapsraad, de schoolleiding en het 
college van bestuur.  

De verbeterplannen worden door diverse partijen opgesteld en uitgevoerd. Hiervoor geldt met 
name talent voor talent: de persoon die de meeste kennis en ervaring heeft op een bepaald 
verbetergebied, mag degene zijn die in een commissie voor het verbetertraject plaatsneemt. 
 
Jaarlijks wordt het jaarplan in de samenvatting van de schoolgids naar belanghebbenden en 
externe gecommuniceerd. Het jaarverslag, de evaluatie van het voorgaande jaar, wordt op 
dezelfde wijze gecommuniceerd. 

7.3.2 Beoordeling 

Nr.  Schooljaar 

1.  Ouderenquête 2016-2017 

2.  Leerlingenquête 2016-2017 

3.  Kwaliteitskaart contacten met ouders 2016-2017 

4.  Kwaliteitskaart externe contacten 2018-2019 

7.3.3 Realisatie top 6 

Nr.  Schooljaar 

1.  De school informeert ouders op een functionele wijze (schoolgids) over 
de kenmerken van de school. 

2014-2015 

2.  De school informeert ouders regelmatig over de actuele gang van zaken 
op school. 

2014-2015 

3.  De school betrekt ouders bij schoolactiviteiten. 2014-2015 
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4.  De school gaat op goede manier met klachten van ouders en/of kinderen 
om. 

2015-2016 

5.  In mijn klas wordt ervoor gezorgd, dat ik mijn werk rustig kan doen. 2015-2016 

6.  In mijn klas wordt de computer gebruikt tijdens de lessen. 2015-2016 

7.3.4 Ontwikkelbeleid 

Nr.  Schooljaar 

1.  De leraren laten zich informeren over de opvattingen en bevindingen 
van ouders over de ontwikkeling van hun kind op school en thuis. 

2016-2017 

2.  De leraren stimuleren onderwijsondersteunende gedrag van ouders in 
de thuissituatie. 

2016-2017 

3.  De school betrekt mij voldoende bij de ontwikkeling van mijn kind. 2016-2017 

4.  De school doet wat ze belooft. 2015-2017 

5.  De school informeert ouders tijdig en voldoende. 2016-2017 

6.  Er zijn voldoende speelmogelijkheden op het plein. 2016-2017 

7.  Het gebouw wordt voldoende schoongemaakt. 2016-2017 

8.  Op school hebben we een leuke methode voor aardrijkskunde. 2016-2017 

9.  We besteden voldoende tijd aan tekenen. 2016-2017 

10.  Ik vind de lessen over mensen uit andere culturen interessant. 2016-2017 

11.  We besteden voldoende tijd aan het leren werken met de computer. 2015-2017 

12.  We werken voldoende aan thema’s en projecten. 2016-2017 

13.  Ik mag van de juf of meester vaak samenwerken met een medeleerling. 2015-2017 

14.  In mijn klas doe ik dingen op mijn eigen manier. 2015-2017 

15.  Op school zien de toiletten er schoon uit. 2016-2017 

7.3.5 Aanpak en verbetering 

Het contact met de interne en externe belanghebbenden is over het algemeen goed te noemen. Er 
is een gezonde basis van vertrouwen. Tijdens inloopochtenden en koffiemomenten is er 
gelegenheid voor de ouder(s)/verzorger(s) om ideeën, wensen en voorstellen te doen die 
eventueel meegenomen kunnen worden richting een beleidsvoorstel.  

Om intern een vervolg te geven aan de belanghebbenden, is een open houding vanuit het gehele 
team gewenst. Een onderbouwing van het wel of niet kiezen om gebruik te maken van de ideeën, 
wensen of voorstellen dient gedaan te worden op basis van feiten en argumenten. De school groeit 
steeds meer toe naar een stabiel team zodat de houding van het team niet alleen intern gericht is, 
maar steeds meer naar buiten gericht wordt. Het realiseren van nieuwe ideeën, wensen en 

voorstellen kost tijd. ‘Het leren kennen van de teamleden’ heeft opgeleverd dat we als team 
voldoende openstaan voor elkaar.   

 
Het klassenmanagement en het didactisch aanbod komen terug in hoofdstuk 5.  
 
Het schoolplein wordt aangepakt en verbeterd om een veiliger en gezonder speelklimaat te creëren 
en ervoor te zorgen dat de school een speelsere uitstraling krijgt. 
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Hoofstuk 8 Financieel beleid  

8.1 Inleiding 

De stichtingsafspraken worden voorbereid door de staf van het CvB en in het directieberaad 
besproken. 
 
De volgende afspraken op financieel terrein zijn binnen de stichting van kracht: 
 In de begrotingen op schoolniveau maken we onderscheid tussen materiële baten en lasten en 

personele baten en lasten. 
 Baten en lasten van de tussenschoolse opvang (TSO) worden apart begroot. 

8.2 Begroting* 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Leerling aantal 190 179 174 166 158 

4-7 jaar 91 81 82 78 69 

vanaf 8 jaar 99 98 92 88 89 

groepen 7 7 7 7 7 
            

Inkomsten € 914.046,00  € 854.398,00 € 838.326,00 € 805.126,00 € 765.843,00 

Personeel           

Salaris €  607.923,00  €   568.280,00  €    557.560,00  €    533.240,00  €    502.520,00  

Schoolbudget BPB €  107.625,00  €   101.314,00  €     98.484,00  €     93.956,00  €     89.428,00  

ICO vergoeding €      2.000,00  €       2.000,00  €       2.000,00  €       2.000,00  €       2.000,00  

Passend onderwijs  €    20.254,00  €     19.081,00  €     18.548,00  €     17.696,00  €     16.843,00  

arrangementen €      1.375,00  €       1.375,00  €       1.375,00  €       1.375,00  €       1.375,00  

overblijven €    10.803,00  €     10.000,00  €     10.000,00  €     10.000,00  €     10.000,00  

Materieel OCW           

Groep €    68.030,00  €     61.638,00  €     61.638,00  €     61.638,00  €     61.638,00  

Leerling €    75.754,00  €     72.095,00  €     70.501,00  €     67.631,00  €     65.080,00  

prestatiebox OCW €    14.982,00  €     14.115,00  €     13.720,00  €     13.090,00  €     12.459,00  

Huur €      4.500,00  €       4.500,00  €       4.500,00  €       4.500,00  €       4.500,00  

Passenderwijs €         800,00          
            

uitgaven € 851.228,00  € 834.283,00  € 835.797,00  € 831.757,00  €  827.589,00  

stichtingsniveau           

administratie €    11.839,00  €     11.145,00 €     10.833,00  €     10.335,00  €       9.837,00  

GMR €         520,00  €         520,00 €         520,00  €         520,00  €         520,00  

Bapo  €    12.158,00  €     11.366,00 €     11.151,00  €     10.665,00  €     10.050,00  

P&A  €    63.499,00  €     59.775,00 €     58.106,00  €     55.434,00  €     52.763,00  

passend onderwijs €      9.114,00  €       8.587,00 €       8.347,00  €       7.963,00  €       7.579,00  

Personeel           

salaris €   582.310,00  €    582.000,00 €    582.000,00  €    582.000,00  €    582.000,00  

1% opslag n.b.l. €      5.691,00  €       5.820,00 €       5.820,00  €       5.820,00  €       5.820,00  

vacatures €    13.175,00         

nascholing €      4.085,00  €       4.000,00 €       4.000,00  €       4.000,00  €       4.000,00  

reservering verlof €      5.000,00  €       5.000,00 €       5.000,00  €       5.000,00  €       5.000,00  

vervangingspool €      1.360,00  €       1.360,00 €       1.360,00  €       1.360,00  €       1.360,00  

Afschrijving          

OLP €     10.970,00  €     10.000,00 €     10.000,00  €     10.000,00  €     10.000,00  

ICT €     18.410,00  €       6.050,00 €     10.000,00  €     10.000,00  €     10.000,00  

meubilair €     11.160,00  €     11.160,00 €     11.160,00  €     11.160,00  €     11.160,00  
            

Huisvesting €     69.071,00  €     72.000,00 €     72.000,00  €     72.000,00  €     72.000,00  

Leermiddelen €     21.900,00  €     21.500,00 €     21.500,00  €     21.500,00  €     21.500,00  

Instellingslasten €     24.140,00  €     24.000,00 €     24.000,00  €     24.000,00  €     24.000,00  
            

Totaal saldo €    62.818,00  €    20.115,00 €      2.529,00 € -26.631,00 € -61.746,00  

* Er is gerekend met de huidige bedragen en het huidige beleid.  
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8.3 De personele baten 

 De school krijgt de personele baten van het ministerie toebedeeld op basis van de 
berekeningscomponenten: het aantal leerlingen, het schoolgewicht dat bepaald wordt door het 
aantal gewichtenleerlingen en de directietoeslag. 

 Andere personele baten bestaan uit de inkomsten van Passend Onderwijs welke o.a. 
afhankelijk is van het aantal leerlingen, het voldoen aan de basisondersteuning en het aantal 
zorgarrangementen voor de begeleiding van leerlingen met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte die valt onder de extra-ondersteuning.  

 De school krijgt een ICO-vergoeding om de begeleiding van studenten te faciliteren.  
 Tot slot zijn er nog inkomsten die komen uit de overblijfgelden. Vanuit deze inkomsten wordt 

o.a. de TSO-coördinator bekostigd. 

8.4 De personele lasten 

 Personele lasten bestaan voor het grootste deel uit salariskosten van het personeel. Deze 
worden gedekt door de personele subsidie regeling lumpsum. Een klein deel wordt gedekt door 
het Personeels- en Arbeidsmarktbeleid (PAB-budget). 

 Het grootste deel van het PAB-budget wordt op basis van beleidsafspraken op stichtingsniveau 
verdeeld over een aantal centraal te bekostigen lasten (ouderschapsverlof, BAPO-kosten, 

kosten stafbureau, Arbo kosten, e.d.). Het andere deel wordt aangewend voor personele lasten 
op de school. Hierbij valt te denken aan o.a. nascholing en leerlingbegeleiding. Het 
nascholingsbudget komt voor een deel uit het PAB-budget, een deel uit het reguliere budget en 
een deel uit de extra subsidie die nu prestatiebox genoemd wordt.  

 Op stichtingsniveau wordt een calamiteitenreserve aangehouden van tenminste 10 % van de 
brutoloonsom. 

 Om eventuele groeiformatie op andere D4W-scholen te kunnen bekostigen, zal het bedrag wat 
nodig is voor de groeiformatie worden omgeslagen over de scholen waar de krimp aan de orde 
is. Indien er een verschil zit van 13 leerlingen of meer, tussen tussentijdse teldatum met de 1 
oktober telling, dan vindt op een groeischool groeiformatie plaats, toegekend vanuit de 
bovenschoolse calamiteitenreserve. 

 Jaarlijks wordt vastgesteld en in de begroting vermeld hoe hoog het weerstandsvermogen van 
de stichting moet zijn.  

8.5 De materiële baten 

 De materiële baten bestaan voor het grootste deel uit de VELO-vergoeding welke deels 
afhankelijk is van het aantal leerlingen en deels afhankelijk is van het aantal groepen.  

 Jaarlijks krijgen wij vanuit het ministerie extra budget om de kwaliteit van het onderwijs te 
verbeteren. Dit extra budget wordt prestatiebox genoemd. 

 De verhuur van (een deel van) het schoolgebouw levert extra baten op.  

 Tot slot krijgt de school vanuit Passend Onderwijs een budget voor materialen voor leerlingen 
die een zorgarrangement hebben.  

8.6 De materiële lasten 

 De school beschikt over een meerjaren investeringsbegroting waarbij de investeringen worden 
afgeschreven. Deze afschrijvingen zijn te vinden op de begroting. Er zijn op stichtingsniveau 
afspraken gemaakt over de afschrijvingen en afschrijvingstermijnen. Computers en andere 

elektronische devices vallen onder ICT en hebben een afschrijving van 5 jaar. Het 
onderwijsleerpakket (OLP) heeft een afschrijvingstermijn van 10 jaar. Hieronder vallen de 
methodes om de schoolvakken te realiseren. Tot slot is er nog een investering t.a.v. het 
meubilair welke een afschrijvingstermijn van 20 jaar heeft. 

 De Immanuelschool maakt deel uit van het Cultuurhuis Oudewater. De beheercommissie heeft 
een begroting opgesteld betreffende de huisvestingslasten. Hierin zijn het groot en klein 

onderhoud, de schoonmaak en de kosten t.a.v. gas, water en licht opgenomen. 

 Onder leermiddelen vallen de verbruiksmaterialen die jaarlijks gebruikt worden zoals 
werkboeken vanuit de methodes en knutselmateriaal. Ook de kosten voor ICT-licenties en het 
onderhoud voor ICT vallen onder leermiddelen.  

 Tot slot zijn er nog instellingslasten. Hieronder vallen de kosten die worden gemaakt voor het 
kopiëren, aanschaf van de Cito-toetsen, kantoorkosten, contributies en abonnementen en de 
kosten voor het gebruik van de plaatselijke bibliotheek. 
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8.7 Overige financiële aspecten 

8.7.1 Algemeen 

 De Immanuelschool stelt elk jaar haar eigen jaarbegroting op. Deze wordt ter instemming 
naar de medezeggenschapsraad verstuurd. Hierin verwerken wij de gegevens van de 

meerjareninvesteringsstaat. De school beschikt over een meerjaren investeringsbegroting 
waarbij de investeringen worden afgeschreven. Deze afschrijvingen zijn te vinden op de 
schoolbegroting. De volgende afschrijvingstermijnen zijn daarbij afgesproken: ICT 5 jaar; OLP 
(onderwijsleerpakket) 10 jaar en meubilair 20 jaar.  

 De school beschikt over een ‘tool’ om na te gaan of de lasten van geplande investeringen over 
de afschrijvingstermijn door de school zijn te dragen. 

 Een deel van de inkopen moet worden gedaan binnen de kaders van het inkoopbeleid waarbij 

er rekening gehouden dient te worden met de wet- en regelgeving omtrent (Europese en 
nationale) aanbestedingen. Deze gezamenlijke inkopen zijn gericht op kortingen. Hier zijn 
binnen onze stichting afspraken over gemaakt om gezamenlijke leermiddelen, 
kopieerapparaten, onderhoud van speel- en gymtoestellen, onderhoud van 
brandblusapparatuur en beveiliging aan te schaffen.  

 Afspraak is dat de school haar uitgaven binnen de afgesproken begroting houdt. 

Overschrijding van de begroting vindt alleen plaats in overleg met het CvB. 

 Als school volgen wij zelf in hoeverre wij de begroting hebben gerealiseerd. 

8.7.2 Ouderbijdragen 

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage; dit staat vermeld in de schoolgids van de school. Deze 
gelden worden gebruikt voor uitgaven t.b.v. (christelijke) feesten, spel en sport, enz. Ons beleid 
rond ouderbijdragen hebben we afgestemd op de brochure “Ouderbijdrage: verplicht vrijwillig” van 
het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. De ouderbijdrage wordt vastgesteld door de 

medezeggenschapsraad. Eén keer per jaar worden de ouderbijdragen in de financiële administratie 
verwerkt. De ouderbijdrage staat op een aparte rekening die wel beheerd wordt door de school. 
Echter de ouderraad stelt de begroting vast en de medezeggenschapsraad controleert jaarlijks de 
kas. 

8.7.3 Overblijfgelden 

De stichting is verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang en heeft daarom beleid vastgesteld 
over de wijze van vormgeving van de tussenschoolse opvang en de financiële afhandeling en 

verantwoording. Hiertoe verwijzen we naar het stichtingsbeleid tussenschoolse opvang. 

Eén keer per jaar worden de TSO-bijdragen in de financiële administratie verwerkt. Indien blijkt dat 
de TSO-bijdragen van ouders niet toereikend zijn, kan een bijdrage uit het schoolbudget worden 
gehaald (mits begroot). 

8.7.4 Personeelspot 

De school beschikt over een z.g. personeelspot. Hiervoor krijgt de school in december van het 

bestuur een vergoeding voor teamactiviteiten en koffie in de kleine kas gestort. De kleine kas is 
een aparte rekening die los staat van de begroting. 

8.7.5 Sponsorbeleid 

Sponsoring is bedoeld als extra aanvulling op de kernactiviteiten van de school. De overheid is en 
blijft verantwoordelijk voor de financiering van hoogwaardig en toegankelijk onderwijs. Wij 
conformeren ons aan het convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” 
en hebben ons beleid vastgelegd in een beleidsdocument voor sponsoring. De 

medezeggenschapsraad heeft instemming als het gaat om het sponsorbeleid. 

8.8 Gemeentelijke vergoedingen 

De gemeente Oudewater stelt geen bijzondere budgetten beschikbaar voor het onderwijs. Wel is er 
sprake van taalsubisidie die voortkomt uit het taalachterstandbeleid. Deze subsidie gaat nu richting 
de peuterspeelzaal van Kind&Co waar sinds een aantal jaren een VVE groep is gerealiseerd. 
Er is vanuit de gemeente wel een eenmalige toezegging gedaan van € 10.000,- voor het 

opknappen van het schoolplein. 

8.9 Schoolbegroting 

De directie legt middels de jaarlijkse managementrapportage verantwoording af aan het CvB over 
de schoolbegroting.  
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8.10 Jaarverslag 

Over de stichting wordt jaarlijks een jaarverslag met jaarrekening opgemaakt, waarin van iedere 
school een exploitatieoverzicht over het betreffende jaar is opgenomen. Dit jaarverslag wordt 
voorzien van een accountantsverklaring en dient voor 1 juli van het jaar volgend over het 

verslagjaar ingediend te zijn bij het ministerie. 

8.11 Beoordeling 

Nr.  Schooljaar 

1. Kwaliteitskaart Inzet van middelen 2018-2019 

8.12 Ontwikkelbeleid 

Nr.  Schooljaar 

1.  De school maakt keuzes om het financiële tekort tegen te gaan. 2016-2017 

8.13 Aanpak en verbetering 

Door de terugloop van het aantal leerlingen in Oudewater, loopt ook het aantal leerlingen op de 
Immanuelschool achteruit. Dit betekent concreet dat er minder inkomsten binnenkomen. Wij zullen 

als school dus keuzes moeten maken om dit financiële tekort wat zonder gewijzigd beleid in 2018-

2019 zou kunnen ontstaan tegen te gaan.  
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Hoofstuk 9 Integraal Personeelsbeleid 

9.1 Integraal Personeelsbeleidsplan d4W 

PCPO De Vier Windstreken hanteert de CAO voor het primair onderwijs én stelt beleid op om zorg 
te dragen voor het goed kunnen functioneren voor het personeel dat in dienst is van de stichting 
en werkt ten behoeve van het onderwijs op haar scholen. 
We spreken van Integraal Personeelsbeleid (IPB): personeelsbeleid ingebed in het totale beleid van 
ontwikkeling van de organisatie / scholen. De beleidsstukken betreffende het personeelsbeleid zijn 

niet voor de afzonderlijke scholen maar voor de gehele stichting geschreven in het Integraal 
Personeelsbeleidsplan. 
 
Met de Christelijke Hogeschool Ede en Marnix Academie Utrecht werken wij samen in het project 
Partners in Onderwijs en Ontwikkeling (P.O.O.). De deelnemers aan dit project zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling en opleiding van de toekomstige leraren basisonderwijs, 

maar daarnaast zeker ook voor de ontwikkeling van nieuwe leerkrachten en leerkrachten die al 
langer in functie zijn. 
De werkwijze, taken en verantwoordelijkheden van alle deelnemers aan P.O.O. zijn vastgelegd in 
een handboek “Opleiden in de school”. 

 
Beoordeling 

Nr.  Schooljaar 

1. Kwaliteitskaart IPB (bovenschools) 2019-2020 

 
Ontwikkelbeleid 

Stichtingsbreed worden de volgende ontwikkeldoelen uitgewerkt: 

Nr.  Schooljaar 

1.  Alle schoolgebouwen zijn veilige gebouwen. 2019-2020 

2.  Opstellen meerjaren-personeelsplanning (TC Personeel) 2019-2020 

3.  Regeling eenmalige beoordeling schaaluitloop LA (TC Personeel) 2019-2020 

4.  Toevoegen aan werving en selectiebeleid: LB-leraren (TC Personeel) 2019-2020 

5.  Beleid Vrouw en management (TC Personeel) 2019-2020 

6.  Taakbeleid (TC Personeel) 2019-2020 

7.  Toevoegen aan professionaliseringsbeleid: EVC’s (TC Personeel) 2019-2020 

8.  Toevoegen aan loopbaanbeleid: begeleiding zij-instromers (TC 

Personeel) 

2019-2020 

9.2 IPB (schoolniveau) 

Het team van de Immanuelschool heeft veel te maken gehad met het dalende leerlingenaantal. 
Hierdoor heeft een aantal leerkrachten in de afgelopen jaren een nieuwe aanstelling gekregen op 
een school binnen onze stichting PCPO de Vier Windstreken.  

Meerdere teamleden zijn langdurig ziek geweest of met bevallingsverlof en ouderschapsverlof 
geweest. We hopen op een spoedig herstel zodat deze leerkrachten volgend schooljaar weer 
gezond mee kunnen draaien binnen het team. 
In het afgelopen schooljaar heeft het team bewust gekozen zich te richten op teamvorming. Dit om 
de onderlinge betrekkingen te versterken en de onderlinge verschillen als interessant te gaan zien.  
Hierdoor zijn voorwaarden gecreëerd om samen te werken aan een lerende organisatie waarbij de 
onderwijskundige dialoog nog beter gevoerd kan worden. De voorwaarden voor deze dialoog zijn 

door de teamontwikkeling in het schooljaar 2014-2015 aantoonbaar aanwezig. 
 
In het schooljaar 2014-2015 heeft de Immanuelschool via het project “Partners in Onderwijs en 
Ontwikkeling” de ICO-certificering gekregen. Elk schooljaar worden er stagiaires welkom geheten 

en begeleid. Het aantal stagiaires is afhankelijk van het aantal groepen in de school.  

9.3 Professionalisering 

Op school wordt jaarlijks een professionaliseringsplan opgesteld, waarin voornemens rondom 
gezamenlijke en individuele professionalisering staan verwoord. Alle personeelsleden met 
lesgevende en/of leidinggevende taken beschikken over een bekwaamheidsdossier en stellen 
jaarlijks een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op. In het POP wordt een persoonlijke uitwerking 
gemaakt van de schoolontwikkeling. Andersom wordt ook in het professionaliseringsplan van de 
school rekening gehouden met de ontwikkelingswensen van de medewerkers. 
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9.4 Beoordeling 

Nr.  Schooljaar 

1. Kwaliteitskaart IPB 2018-2019 

2. Kwaliteitskaart professionele cultuur (ontwikkeld door D4W) 2018-2019 

9.5 Ontwikkelbeleid 

Nr.  Schooljaar 

1.  Elk personeelslid is verantwoordelijk voor de school als geheel. 2015-2017 

2.  Elke leerkracht functioneert op alle 7 competenties van leerkracht PO 
minimaal op het vakbekwaam niveau. 

2016-2017 

3.  Leerkrachten werken aan hun persoonlijke, professionele ontwikkeling. 2015-2017 

9.6 Aanpak en verbetering 

In het schooljaar 2016-2017 zal de gesprekkencyclus strakker worden ingezet door de komst van 

de nieuwe cao. Hierin staat omschreven dat leerkrachten hun professionalisering en duurzame 
inzetbaarheid dienen te verantwoorden. Door de professionalisering te koppelen aan de 
gesprekkencyclus, kan gerichter een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld worden. 

Een vervolg gesprek in de gesprekkencyclus voorkomt dat dit persoonlijk ontwikkelingsplan niet 
meer vrijblijvend is, maar er op gericht is om leerkrachten te blijven stimuleren om zich persoonlijk 
en professioneel te ontwikkelen. 
 

De nieuwe cao geeft grenzen aan t.a.v. de werktijden op een dag. Dit betekent dat leerkrachten 
efficiënter met hun tijd moeten leren omgaan. Een aantal ‘takendagen’ of ‘takenweken’ zouden 
ervoor kunnen zorgen dat in die periodes leerkrachten zich met elkaar voor kunnen bereiden op 
activiteiten die in de komende periode op het programma staan.   
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Hoofstuk 10  Verwijzingen 

 
Het in ons schoolplan geformuleerde beleid is mede gebaseerd op de onderstaande 
beleidsdocumenten: 
 
 Strategische beleidsplan Stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken 
 De begroting van Stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken en de school 

 Integraal personeelsbeleidsplan Stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken 
 Ondersteuningsplan 2014-2018 van het samenwerkingsverband ‘Stichting Passenderwijs’, 

www.passenderwijs.nl  
 Professionaliseringsplan / Scholingsplan 
 Convenant  “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring”, te vinden op de 

website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(http://www.minocw.nl/documenten/sponsoringpovo-convenant2002.pdf). 

 Brochure “Ouderbijdrage: verplicht vrijwillig”, te vinden op de website van het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (http://www.minocw.nl/documenten/onderwijs-
ouderbijdrage-ouderbijdrage.pdf). 

 Handboek ‘Opleiden In De School’ 

 Plus puls 

 

http://www.passenderwijs.nl/
http://www.minocw.nl/documenten/sponsoringpovo-convenant2002.pdf
http://www.minocw.nl/documenten/onderwijs-ouderbijdrage-ouderbijdrage.pdf
http://www.minocw.nl/documenten/onderwijs-ouderbijdrage-ouderbijdrage.pdf
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Bijlage 1  Overzicht van methodes 

 

Vakgebied Naam methode Aanschaf in Vervanging in 

Godsdienst Startpunt/ Kind op 
maandag 

2000 
jaarlijks 

 

Taal Groep 1-2: 
spreekbeeld, Bas 
gaat digitaal, GOVK 
en Ik en Ko 

Groep 4 -8: Taaljournaal 
2e editie 

2010 
 
 

2008 

2020 
 
 

2018 

Spelling  Spelling in beeld 2008 2018 

Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen 2009 2019 

Technisch lezen Estafette 2013 2023 

Begrijpend lezen Lezen in beeld 2013 2023 

Schrijven Pennenstreken/Handschrift 2001 2017 

Rekenen Groep 1-2: GOVK/Bas 

telt mee 

Groep 3-8: Pluspunt 

2013 2023 

Geschiedenis  Wijzer door de tijd 2008 2018 

Natuuronderwijs Leefwereld 2013 2023 

Aardrijkskunde Hier en daar 2005 2017 

Engels Take it Easy 2013 2023 

Handvaardigheid Uit de kunst moet je doen 2007 2017 

Tekenen Uit de kunst moet je doen 2007 2017 

Verkeer Op voeten en 
fietsen/jeugdverkeers-
krant 

Elk jaar Elk jaar 

Techniek Leefwereld 2013 2023 

Burgerschapsvorming Zie beleidsplan   

Lichamelijke 
opvoeding 

Van Gelder/ Stroes: 
basislessen 
bewegingsonderwijs 

  

Muziek Moet je doen 2008 2018 

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

Leefstijl 2011 2021 

ICT Zie beleidsplan   

Cultuureducatie Zie aanbod KunstCentraal   
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Bijlage 2  Overzicht van kwaliteitskaarten 

 
 

Kwaliteitskaart Frequentie 
afname: 

Eerstvolgende 
afname in 
schooljaar: 

Aanbod 1x 4jr 2018-2019 

Acitieve en zelfstandige rol van de leerlingen 1x 2jr 2016-2017 

Afstemming 1x 2jr 2016-2017 

Ict 1x 2jr 2016-2017 

Beroepshouding 1x 4jr 2018-2019 

Contacten met ouders 1x 2jr 2016-2017 

Didactisch handelen 1x 2jr 2016-2017 

Externe contacten 1x 4jr 2018-2019 

Interne communicatie 1x 2jr 2016-2017 

Kwaliteitszorg 1x 4jr 2018-2019 

Pedagogisch handelen 1x 2jr 2016-2017 

Tijd 1x 4jr 2018-2019 

Schoolklimaat 1x 4jr 2018-2019 

Integraal personeelsbeleid 1x 4jr 2018-2019 

Opbrengsten 1x 2jr 2016-2017 

Inzet van middelen 1x 4jr 2018-2019 

Schooladministratie en schoolprocedures 1x 4jr 2018-2019 

De schoolleiding 1x 4jr 2018-2019 

Levensbeschouwelijke identiteit 1x 4jr 2018-2019 

(actief) burgerschap en (sociale) integratie 1x 4jr 2018-2019 

Rekenen en Wiskunde 1x 2jr 2016-2017 

Taalleesonderwijs 1x 2jr 2016-2017 

Wetenschap en Techniek 1x 4jr 2018-2019 

Zorg en begeleiding (en toetsinstrumenten) 1x 2jr 2016-2017 

Kwaliteitskaart professionele cultuur (ontwikkeld 
door D4W) 

1x 4jr 2018-2019 
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Bijlage 3  Jaarplan 2015 - 2016  
 
Beleidsterrein identiteit 

Onderwerp Gewenste situatie Activiteiten Verantwoordelijke Kosten Borging en 
Evaluatie 

Visie en identiteit Tabel 3.3.3  De school heeft een nieuwe visie opgesteld die 
duidelijk en overzichtelijk is opgesteld voor het 
personeel, de huidige betrokkenen en de nieuwe 
betrokkenen. 

De levensbeschouwelijke visie is opgenomen in de 
pedagogische visie.  

Managementteam en 
team 

 Kwaliteitskaart 
Levensbeschouwelijke 
identiteit 
2018-2019 

 
 
Beleidsterrein onderwijskundig beleid 

Onderwerp Gewenste situatie Activiteiten Verantwoordelijke Kosten Borging en 
Evaluatie 

Cognitieve resultaten 
 
 

Tabel 4.1.4 nr. 2 Acties die zijn ingezet om de scores te verbeteren 
en die leiden tot een positief resultaat, worden 
vastgelegd in het beleid en/of de afsprakenlijst. 

 
team 
  

 Kwaliteitskaart 
Opbrengsten 2016-
2017 

Didactisch handelen 
 

 

 

Tabel 5.3.4 Leraren zorgen ervoor dat hun didactisch handelen 
beter afgestemd wordt op de onderwijsbehoeftes 

van de leerlingen ten einde de leerling resultaten 

te verbeteren. Klassenbezoeken/flitsbezoeken, het 
aanscherpen van de gesprekkencyclus en het 
werken aan de professionalisering van de 
leerkrachten zijn activiteiten om het didactisch 
handelen te verbeteren.  

 
 

 

Schoolleiding en 
managementteam 
 
 
 

 Kwaliteitskaart 
Didactisch handelen 

2016-2017 

Kwaliteitskaart 
Actieve en 
zelfstandige rol van 
leerlingen 
2016-2017 

Ondersteuning  
 

Tabel 5.4.4 nr. 3 t/m 8 Een aantal protocollen dient opgesteld en 
ingevoerd te worden. Hiervoor zijn  werkgroepen 
geformeerd. 

Werkgroep 
dyscalculie 

 Kwaliteitskaart Zorg 
en begeleiding (en 
toetsinstrumenten) 
2017-2018 

Verantwoording en 

dialoog 

Tabel 7.3.4 nr. 12, 14, 

15, 16, 17 

De ICT wordt meer en breder ingezet bij de RTL-

vakken en de zaakvakken. 

ICT-ers  Leerling- en 

ouderenquête 2017 
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Beleidsterrein Integraal personeelsbeleid 

Onderwerp Gewenste situatie Activiteiten Verantwoordelijke Kosten Borging en 
Evaluatie 

schoolklimaat Tabel 6.1.4 nr. 4 Het stafbureau heeft een gesprekkencyclus 
opgesteld om het overleg tussen het bevoegde 
gezag en de school te kunnen richten op 
optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs. 
Deze gesprekkencyclus wordt gevolgd. 

Bevoegd gezag en 
schoolleiding 

 Kwaliteitskaart 
Interne 
communicatie 
2016-2017 

Schoolklimaat 
 

 

Tabel 6.1.4 nr. 1, 2 en 3 Door een gezamenlijke gedragen visie op te stellen 
worden leerkrachten meer betrokken bij de school 

als geheel waardoor hun 
verantwoordelijkheidsgevoel voor de school als 
geheel vergroot. 
 

Klassenbezoeken/flitsbezoeken en het aanscherpen 
van de gesprekkencyclus geeft leerkrachten de 
input om te werken aan hun persoonlijke en 
professionele ontwikkeling. 

 
Managementteam en 

team 
 
 
 

 
Schoolleiding en team 

 Kwaliteitskaart 
Pedagogisch 

handelen 
2016-2017 

Integraal 

personeelsbeleid 
 
 

Tabel 9.5 nr. 1 en 3  Kwaliteitskaart IPB 

Kwaliteitskaart 
professionele cultuur 
Kwaliteitskaart 
Beroepshouding 
Kwaliteitskaart 
schoolleiding 
2018-2019 

kwaliteitscultuur Tabel 7.2.4 nr. 2  

Verantwoording en 
dialoog 

Tabel 7.3.4 nr. 4 en 6 De school spreekt haar ontwikkelpunten uit waar 
de ouders/verzorgers hun verwachtingen op 

kunnen staven.  
Tijdens oudercontact momenten, bijvoorbeeld 
koffieochtenden, wordt geïnventariseerd of de 

school doet wat ze belooft.   

Schoolleiding en team  ouderenquête 2017 
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Bijlage 4  Jaarplan 2016 - 2017  
 
Beleidsterrein Onderwijskundig beleid 

Onderwerp Gewenste situatie Activiteiten Verantwoordelijke Kosten Borging en 
Evaluatie 

Cognitieve resultaten 
 
 

Tabel 4.1.4 Acties die zijn ingezet om de scores te verbeteren 
en die leiden tot een positief resultaat, worden 
vastgelegd in het beleid en/of de afsprakenlijst. 

 
team 
  

 Kwaliteitskaart 
Opbrengsten 2016-
2017 

aanbod Tabel 5.1.4 Tijdens bouw- en teamvergaderingen maken 
leerkrachten voorstellen en afspraken om het 
aanbod van het onderwijs nog beter aan te laten 

sluiten bij de leerlingen van onze schoolpopulatie. 

Managementteam en 
team 

 Kwaliteitskaart 
Aanbod 
2018-2019 

Zicht op ontwikkeling Tabel 5.2.4 Leerkrachten voeren gesprekken met leerlingen en 
ouders over de voortgang van de zorg.  

Team  Kwaliteitskaart Zorg 
en begeleiding  
2016-2017 

Didactisch handelen 
 
 
 

Tabel 5.3.4 Leraren zorgen ervoor dat hun didactisch handelen 
beter afgestemd wordt op de onderwijsbehoeftes 
van de leerlingen ten einde de leerling resultaten 
te verbeteren. Klassenbezoeken/flitsbezoeken, het 
aanscherpen van de gesprekkencyclus en het 
werken aan de professionalisering van de 
leerkrachten zijn activiteiten om het didactisch 

handelen te verbeteren.  

 
 
 
Schoolleiding en 
managementteam 
 
 

 

 Kwaliteitskaart 
Didactisch handelen 
2016-2017 
Kwaliteitskaart 
Actieve en 
zelfstandige rol van 
leerlingen 

2016-2017 

Ondersteuning  Tabel 5.4.4 nr. 1 en 2 Het beleid voor overgang en zittenblijvers wordt 
verder aangescherpt.  
Leerkrachten zijn bereid zich voortdurend te 
scholen om vroegtijdig te kunnen signaleren.  

Managementteam en 
team 

 Kwaliteitskaart Zorg 
en begeleiding  
2016-2017 

Ondersteuning  
 

Tabel 5.4.4 nr. 3, 6 en 7 Een aantal protocollen dient opgesteld en 
ingevoerd te worden. Hiervoor zijn werkgroepen 
geformeerd. 

Werkgroep 
dyscalculie 

 Kwaliteitskaart Zorg 
en begeleiding (en 
toetsinstrumenten) 
2017-2018 

Verantwoording en 

dialoog 

Tabel 7.3.4 nr. 9, 10, 11 

en 13 

Het talentonderwijs heeft een vorm gekregen 

waarin de zaakvakken en de creatieve vakken tot 
uiting komen. Hierin is ook sociale integratie en 
burgerschap opgenomen.  

team  Leerlingenquête 

2017 

Verantwoording en 
dialoog 

Tabel 7.3.4 nr. 12, 14, 
16 

De ICT wordt meer en breder ingezet bij de RTL-
vakken en de zaakvakken. 

ICT-ers  Leerling- en 
ouderenquête 2017 
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Beleidsterrein Integraal personeelsbeleid 

Onderwerp Gewenste situatie Activiteiten Verantwoordelijke Kosten Borging en 
Evaluatie 

schoolklimaat Tabel 6.1.4 nr. 4 Het stafbureau heeft een gesprekkencyclus 
opgesteld om het overleg tussen het bevoegde 
gezag en de school te kunnen richten op 
optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs. 
Deze gesprekkencyclus wordt gevolgd. 

Bevoegd gezag en 
schoolleiding 

 Kwaliteitskaart 
Interne 
communicatie 
2016-2017 

Schoolklimaat 
 
 

Tabel 6.1.4 nr. 1, 2  Door een gezamenlijke gedragen visie op te stellen 
worden leerkrachten meer betrokken bij de school 
als geheel waardoor hun 

verantwoordelijkheidsgevoel voor de school als 
geheel vergroot. 
 
Klassenbezoeken/flitsbezoeken en het aanscherpen 

van de gesprekkencyclus geeft leerkrachten de 
input om te werken aan hun persoonlijke en 
professionele ontwikkeling. 

 
Managementteam en 
team 

 
 
 
 

Schoolleiding en team 

 Kwaliteitskaart 
Pedagogisch 
handelen 

2016-2017 

Integraal 
personeelsbeleid 

 
 

Tabel 9.5 nr. 1 en 3  Kwaliteitskaart IPB 
Kwaliteitskaart 

professionele cultuur 
 

Verantwoording en 
dialoog 

Tabel 7.3.4 nr. 4  De school spreekt haar ontwikkelpunten uit waar 
de ouders/verzorgers hun verwachtingen op 
kunnen staven.  

Tijdens oudercontact momenten, bijvoorbeeld 
koffieochtenden, wordt geïnventariseerd of de 
school doet wat ze belooft.   

Schoolleiding en team  ouderenquête 2017 

Integraal 
personeelsbeleid 

Tabel 9.5 nr. 2 Klassenbezoeken/flitsbezoeken, het aanscherpen 
van de gesprekkencyclus en het werken aan de 

professionalisering van de leerkrachten zijn 
activiteiten om alle leerkrachten op alle 7 
competenties van leerkracht PO minimaal op het 
niveau van vakbekwaam te laten functioneren.  

Schoolleiding en team  Kwaliteitskaart IPB 
2018-2019 

 
Beleidsterrein Kwaliteitsbeleid 

Onderwerp Gewenste situatie Activiteiten Verantwoordelijke Kosten Borging en 
Evaluatie 

Verantwoording en 
dialoog 

Tabel 7.3.4 nr. 1, 2, 3 
en 5 

Leerkrachten zoeken bewust de dialoog met ouders 
en leerlingen om beter aan te sluiten bij de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen en om hen 
bijtijds te informeren. 

leerkrachten  Ouderenquête  
2017 
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Beleidsterrein gebouw 

Onderwerp Gewenste situatie Activiteiten Verantwoordelijke Kosten Borging en 
Evaluatie 

Verantwoording en 
dialoog 

Tabel 7.3.4 nr. 7, 8 en 
18 

Het plein wordt opgeknapt met meer 
speelmogelijkheden en plekken met schaduw van 
de zon en de wind. 
Er zal onderzoek gedaan moeten worden waar de 
ouders/verzorgers de schoonmaak zien verbeteren.  
Wellicht biedt een tweede schoonmaakavond, 

halverwege het schooljaar, inzicht in hoe schoon 
het gebouw is.  

Schoolleiding en 
ouderraad / 
pleincommissie 

 Leerling- en 
ouderenquête  
2017 

 
Beleidsterrein financiën 

Onderwerp Gewenste situatie Activiteiten Verantwoordelijke Kosten Borging en 

Evaluatie 

Financiën Tabel 8.12  Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden 
om extra financiën te genereren en/of de uitgaven 
te beperken. De uitkomsten van het onderzoek 
worden omgezet in concrete acties die leiden tot 

een positief financieel resultaat.  

Managementteam en 
team  

 Kwaliteitskaart Inzet 
van middelen 
2018-2019 
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Bijlage 5  Jaarplan 2017 - 2018  
 
Beleidsterrein Identiteit 

Onderwerp Gewenste situatie Activiteiten Verantwoordelijke Kosten Borging en 
Evaluatie 

identiteitsavond Tabel 3.3.3 nr. 1 De school organiseert een identiteitsavond om de 
levensbeschouwelijke visie te verduidelijken en om 
ouders met elkaar in dialoog te laten gaan om de 
sociale cohesie te verbeteren.  

Schoolleiding en 
schoolraad 

 Kwaliteitskaart 
Levensbeschouwelijke 
identiteit 
2018-2019 

 

Beleidsterrein Schoolklimaat en veiligheid 

Onderwerp Gewenste situatie Activiteiten Verantwoordelijke Kosten Borging en 
Evaluatie 

veiligheid Tabel 6.2.4 nr. 2 en 3 Tijdens de lessen van leefstijl wordt de sfeer in 
groep bewust besproken.  

In elke klas wordt de sfeer van de groep 
weergegeven via een sfeermeter. 

team  Kwaliteitskaart 
schoolklimaat 

2018-2019 

 
Beleidsterrein Onderwijskundig beleid 

Onderwerp Gewenste situatie Activiteiten Verantwoordelijke Kosten Borging en 

Evaluatie 

veiligheid Tabel 6.2.4 nr. 1 Er is een beleid voor sociale integratie en 

burgerschap. Hieraan worden bewuste acties 
gekoppeld om kennis te maken met verschillende 
levensbeschouwingen en culturen. 

werkgroep  Leerling- en 

ouderenquête  
2017 

 
Beleidsterrein Kwaliteitsbeleid 

Onderwerp Gewenste situatie Activiteiten Verantwoordelijke Kosten Borging en 
Evaluatie 

kwaliteitscultuur Tabel 7.2.4 nr. 1 De schoolleiding gaat bij het team na waar de 
communicatie kan verbeteren. 
Aan deze inventarisatie wordt een verbeterplan 
opgesteld en dit verbeterplan wordt uitgevoerd. 

Schoolleiding   Kwaliteitskaart 
schoolleiding 
2018-2019 
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Bijlage 6  evaluatiepunten 2015 - 2016  
Integraal personeelsbeleid 2015-2016 

 Elk personeelslid is verantwoordelijk voor de school als geheel. 
 Leerkrachten werken aan hun persoonlijke, professionele ontwikkeling. 

 

Kwaliteitsborging en ambities 2015-2016 
 De schoolleiding ondersteunt teamleden in voldoende mate. 

 De school doet wat ze belooft. 
 De school gaat op goede manier met klachten van ouders en/of kinderen om. 
 We besteden voldoende tijd aan het leren werken met de computer. 
 Ik mag van de juf of meester vaak samenwerken met een medeleerling. 
 In mijn klas wordt ervoor gezorgd, dat ik mijn werk rustig kan doen. 
 In mijn klas doe ik dingen op mijn eigen manier. 
 In mijn klas wordt de computer gebruikt tijdens de lessen. 

 
Levensbeschouwelijke identiteit 2015-2016 

 De school heeft haar visie op de levensbeschouwelijke identiteit helder geëxpliciteerd. 

 De school verbindt haar levensbeschouwelijke identiteit aan een pedagogische visie. 
 
Onderwijsresultaten 2015-2016 

 Rekenen en wiskunde groep 5 

 Bewust borgen van de acties die geleid hebben tot de opbrengsten. 
 
Onderwijsproces 2015-2016 

 De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun eigen leerproces 
die past bij hun ontwikkelingsniveau.  

 De leerlingen passen hun opgedane kennis actief toe in andere situaties. 

 De leerlingen leren op doelmatige wijze samen te werken. 
 De leraren geven expliciet les in strategieën voor leren en denken 
 De leraren geven leerlingen feedback op hun leer- en ontwikkelingsproces 
 De leraren dragen met behulp van leer- en hulpmiddelen toe aan een uitdagende 

leeromgeving. 
 De school stemt de hoeveelheid tijd voor leren en onderwijzen bij Nederlandse taal en 

rekenen en wiskunde af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

 De school heeft inzicht in de verschillen in de onderwijsbehoeften van haar 
leerlingpopulatie. 

 De school biedt voldoende mogelijkheden voor kinderen die minder dan gemiddeld 
presteren. 

 De school stimuleert de kinderen voldoende om goed te presteren. 
 Als je klaar bent met een les, hoef je je niet te vervelen. 
 We besteden voldoende tijd aan het leren plannen (je tijd en werk indelen). 

 In mijn klas worden veel materialen gebruikt bij de uitleg. 
 In mijn klas mag ik aan het werk gaan als ik geen uitleg nodig heb. 
 In mijn klas wordt mijn werk aangepast aan mijn mogelijkheden. 
 De school hanteert een dyscalculieprotocol. 
 De school hanteert een protocol medisch handelen. 
 Leerkrachten reflecteren actief op eigen bekwaamheid. 

 Leerkrachten zijn gericht op afstemming en wisselwerking. 
 De ondersteuningsstructuur van school is gericht op preventief handelen. 
 De school biedt passende leerroutes aan. 

 

Schoolklimaat en veiligheid 2015-2016 
 Leraren voeren genomen besluiten loyaal uit. 
 Leraren zijn bereid zich (voortdurend) te ontwikkelen. 

 Leraren zijn in staat te reflecteren op hun handelen.  
 Het beleidsmatig overleg tussen school en het bevoegde gezag (of het bovenschools 

management) is gericht op optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs). 
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Bijlage 7  evaluatiepunten 2016 - 2017  
 

Financieel beleid 2016-2017 

 De school maakt keuzes om het financiële tekort tegen te gaan. 
 

Integraal personeelsbeleid 2016-2017 

 Elke leerkracht functioneert op alle 7 competenties van leerkracht PO minimaal op het 

vakbekwaam niveau. 
 Elk personeelslid is verantwoordelijk voor de school als geheel. 
 Leerkrachten werken aan hun persoonlijke, professionele ontwikkeling. 

 

Kwaliteitsborging en ambities 2016-2017 
 De leraren laten zich informeren over de opvattingen en bevindingen van ouders over de 

ontwikkeling van hun kind op school en thuis. 
 De leraren stimuleren onderwijsondersteunende gedrag van ouders in de thuissituatie. 

 De school betrekt mij voldoende bij de ontwikkeling van mijn kind. 
 De school informeert ouders tijdig en voldoende. 

 Er zijn voldoende speelmogelijkheden op het plein. 
 Het gebouw wordt voldoende schoongemaakt. 
 Op school hebben we een leuke methode voor aardrijkskunde. 

 We besteden voldoende tijd aan tekenen. 
 Ik vind de lessen over mensen uit andere culturen interessant. 
 We werken voldoende aan thema’s en projecten. 

 Op school zien de toiletten er schoon uit. 
 De school doet wat ze belooft. 
 We besteden voldoende tijd aan het leren werken met de computer. 
 Ik mag van de juf of meester vaak samenwerken met een medeleerling. 
 In mijn klas wordt ervoor gezorgd, dat ik mijn werk rustig kan doen. 

 In mijn klas doe ik dingen op mijn eigen manier. 
 In mijn klas wordt de computer gebruikt tijdens de lessen. 

 
Onderwijsresultaten 2016-2017 

 Bewust borgen van de acties die geleid hebben tot de opbrengsten. 
 

Onderwijsproces 2016-2017 

 De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerlinggewicht biedt 
leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een 
taalachterstand. 

 De school heeft een aanbod gericht op bevordering van sociale integratie en burgerschap, 
met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit in de 
samenleving. 

 In het aanbod wordt een relatie gelegd met belangrijke maatschappelijke en actuele thema’s. 
 De school biedt leerlingen kennis aan over de verschillende culturen die in Nederland 

aanwezig zijn, met de daarbij behorende waarden en normen. 
 De kinderen worden op school goed voorbereid op het vervolg-onderwijs. 
 De kinderen worden goed voorbereid op functioneren in de samenleving. 
 Op school hebben we een goede methode voor Taal. 
 We besteden voldoende aandacht aan zaken in de klas, uit het nieuws en t.v. 

 In mijn klas wordt geleerd hoe ik mijn werk moet plannen. 
 Leerkrachten voeren gesprekken met de leerlingen over de voortgang van de zorg. 
 De school neemt de ouders mee in de ontwikkeling van hun kind. 
 De school organiseert gesprekken met zorgleerlingen. 

 De school maakt beredeneerde afwegingen bij de doorstroom van leerlingen binnen de 
school. 

 De leerkracht weet hoe te handelen in situaties die om vroegtijdig ingrijpen vragen. 

 De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun eigen leerproces 
die past bij hun ontwikkelingsniveau.  

 De leerlingen passen hun opgedane kennis actief toe in andere situaties. 
 De leerlingen leren op doelmatige wijze samen te werken. 
 De leraren geven expliciet les in strategieën voor leren en denken 
 De leraren geven leerlingen feedback op hun leer- en ontwikkelingsproces 
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 De school stemt de hoeveelheid tijd voor leren en onderwijzen bij Nederlandse taal en 
rekenen en wiskunde af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

 De school heeft inzicht in de verschillen in de onderwijsbehoeften van haar 
leerlingpopulatie. 

 De school biedt voldoende mogelijkheden voor kinderen die minder dan gemiddeld 

presteren. 
 Als je klaar bent met een les, hoef je je niet te vervelen. 
 We besteden voldoende tijd aan het leren plannen (je tijd en werk indelen). 
 In mijn klas worden veel materialen gebruikt bij de uitleg. 
 In mijn klas wordt mijn werk aangepast aan mijn mogelijkheden. 
 De school hanteert een dyscalculieprotocol. 
 Leerkrachten zijn gericht op afstemming en wisselwerking. 

 De ondersteuningsstructuur van school is gericht op preventief handelen. 
 
Schoolklimaat en veiligheid 2016-2017 

 Leraren voeren genomen besluiten loyaal uit. 
 Leraren zijn bereid zich (voortdurend) te ontwikkelen. 
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Bijlage 8  evaluatiepunten 2017 - 2018  
 

Kwaliteitsborging en ambities 2017-2018 

 De schoolleiding communiceert in voldoende mate en op een goede wijze met het team. 
 

 
Schoolklimaat en veiligheid 2017-2018 

 Er is op school voldoende respect en aandacht voor andere levensbeschouwingen. 
 De sfeer en inrichting van het gebouw is naar tevredenheid. 

 De sfeer op school en in de groep wordt regelmatig besproken. 
 
 


