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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 beleidsterreinen: onderwijs, personeel, financiën, kwaliteit en identiteit. 
Doel van het schoolplan is de gewenste ontwikkeling van de school vast te leggen en 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 raad van toezicht en ouders. 
 

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.:  ……………………………………………………………… 
 
 

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 Gegevens van de school 
 

2.1 Algemene gegevens 

 
Naam:  
Adres:  
Emailadres:  

Website: www.d4w/ 
Brinnummer:  
Directeur:  
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 Eendragt is een Protestants Christelijke basisschool in de gemeente Zuidplas. De school valt 

onder het bevoegd gezag van stichting PCPO ‘De Vier Windstreken’.  
 

 
Figuur 1Organogram 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 een Raad van Toezicht. Ouderbetrokkenheid is van groot belang; op de meeste 
scholen is dit o.a. gewaarborgd met een schoolraad en een medezeggenschapsraad, 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. 

2.2 Leerlingpopulatie 

CBS De Eendragt is een middelgrote basisschool, gevestigd in het dorp Zevenhuizen, in de 

Gemeente Zuidplas. Het voedingsgebied van de school bestaat uit meerdere postcodegebieden, 

maar gesteld kan worden dat 96% van de schoolpopulatie uit hetzelfde postcodegebied komt als 
waarin de school staat, te weten 2761. 
Het leerlingengewicht levert de school nauwelijks of geen extra formatie op. Onderstaande tabel 
laat het beeld zien van het aantal leerlingen per weging, d.d. 01-10-2014; 
  

mailto:info@d4w.nl
http://www.d4w.nl/
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Aantallen per weging 4 jaar en ouder Jonger dan 4 jaar 

Weging 0,0 186 8 

Weging 0,3 8   

Weging 1,2 1   

 
 

Aantallen per status 4 jaar en ouder Jonger dan 4 jaar 

Aangemeld 1 8 

Volgt onderwijs 194   

 
 
Aantallen per groep en weging 0,0 0,3 1,2 

1-1 12 1   

2-2 18 2   

3-3 20 1   

4-4 25   1 

5-5 25 3   

6-6 22     

7-7 25 1   

8-8A 18     

8-8B 20     

Aangemeld 9     

 
 
De afgelopen vijf jaar levert de verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs het volgende beeld op: 

 

Schoolsoort ‘09-‘10 ‘10-‘11 ‘11-‘12 ‘12-‘13 ‘13-‘14 Totaal % 

VWO 3 6 5 - 8 22 17 

HAVO /VWO 1 1 1 7 2 12 9 

HAVO 4 3 5 3 1 16 13 

VMBO TL / HAVO 1 3 3 2 3 12 9 

VMBO TL 2 6 7 3 12 30 24 

VMBO KL/TL - - - 1 1 2 2 

VMBO KL - 2 3 2 4 11 9 

VMBO BL/KL 2 - - 1 - 3 2 

VMBO BL - - - 1 1 2 2 

VMBO BL met 
LWOO 

3 4 2 4 2 15 12 

Praktijkonderwijs - - - 1 - 1 1 

Totaal 16 25 26 25 34 126 100 

 
De Eendragt heeft tot 2012 haar eindopbrengsten met de NIO toets en de entreetoets van groep 
7 verantwoord. Vanaf 2012 zijn de cito eindtoetsen afgenomen:  

2012: 531,7 (onder de norm)  
2013: 532,2 (onder de norm)  
2014: 534,7 (voldoende)  
2015: 536,5 (boven het landelijk gemiddelde van 535,3)  
 
Deze groei is behaald door extra in te zetten op kwaliteit en efficiëntie in ons onderwijs. Door ook 

het welbevinden van de kinderen te verbeteren zijn de resultaten verbeterd. Bovendien zijn er 

nieuwe methoden aangeschaft voor rekenen, taal/spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. 
Onze ambitie is om de komende jaren de ingezette groei door te zetten. Zie prestatiebox (bijlage 
4) 
 

2.3 Het team  

Het team van CBS De Eendragt bestaat uit 24 vrouwen. Een groot deel van de leerkrachten heeft 

een parttime functie. De gemiddelde leeftijd van de aan de school verbonden leerkrachten is rond 
de 43 jaar. Vervanging bij ziekte is niet altijd gemakkelijk, maar door de inzet van enkele „vaste‟ 
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invalkrachten komen we er meestal uit. We hanteren een „vervangingsprotocol‟. (zie schoolgids) 
Door LIO-stagiaires (betaald of onbetaald) aan te trekken, wordt zo nodig de mogelijkheid van 

vervanging wat groter en tevens ontstaat daardoor als het ware een kweekvijver voor nieuwe 
collega’s (op onze school of op één van de andere scholen binnen De Vier Windstreken). Voor de 
samenstelling van het team wordt verwezen naar de bijlage bij de Schoolgids, die jaarlijks wordt 

bijgesteld. Het aannamebeleid is gericht op het bewaken van onze identiteit en een hoge kwaliteit 
van onderwijs.  
 
Functie     Aantal      Omschrijving       

Dir 1 Directeur: belast met de leiding en eindverantwoordelijkheid over de 

school. 

OP 15 Groepsleerkracht: hij / zij is de eerst verantwoordelijke voor de lesgevende 
taken in de groep.  

OP 1 Interne begeleider: gespecialiseerd in het bieden van hulp en ondersteuning 

aan collega’s en kinderen die een afwijkende aanpak vragen. Zij is ook lid 
van het management team. 

OOP 1 ICT er: Verantwoordelijk voor de randvoorwaarden en het beleid omtrent 
ICT.  

OOP 2 Onderwijsassistent: een collega die de leerkracht assisteert bij allerlei 
activiteiten in de groep en/of bij de hulp aan individuele leerlingen. 

OOP 1 TSO coördinator: coördineert de Tussen Schoolse Opvang (overblijf). 

OOP 1 Administratief medewerker 

 
 
 

Verdeling van het team: 

Per 01-01-2015 
Dir (1) OP (16) OOP (5) 

Tussen de 20 en de 30 jaar  2  

Tussen de 30 en de 40 jaar  4  

Tussen de 40 en de 50 jaar  5  

Tussen de 50 en de 60 jaar 1 3 3 

Ouder dan 60 jaar  2 2 

 

2.4 De ouders en de omgeving  

De ouders met kinderen op CBS De Eendragt zijn voor het grootste deel van Nederlandse 
afkomst. Het opleidingsniveau van ouders is gemiddeld in vergelijking tot het landelijk 
gemiddelde. 
Vanuit Zevenhuizen zijn er de komende tijd gemiddeld 90 vierjarigen per jaar te verdelen, dat 
zijn ongeveer evenveel leerlingen als de voorgaande jaren. Voor CBS De Eendragt werd vanaf 

2011 een stijging van de leerlingenaantallen voorzien. In werkelijkheid zijn de aantallen juist 
gedaald.  De stichting De 4 Windstreken heeft een eigen bureau ingeschakeld om prognoses te 
maken voor de komende jaren. Volgens deze prognoses zouden er op 1-10-2014 200 leerlingen 
moet zijn.  Volgens de prognose van de gemeente zouden er in 2014 232 leerlingen op CBS De 
Eendragt zitten In werkelijkheid zijn het er 194.  
In Zevenhuizen staan 2 basisscholen. De openbare basisschool Het Reigerbos en de christelijke 

basisschool De Eendragt. Het percentage ouders dat kiest op basis van geloofsovertuiging wordt 

steeds minder. De Eendragt zal zich naast het verschil in identiteit ook profileren op kwaliteit en 
zich onderscheiden in haar visie op onderwijs.  
De komende jaren worden de nieuwe huizen opgeleverd in een nieuwbouw wijk aan de rand van 
Zevenhuizen. Het is nog niet duidelijk of aantal leerlingen wat daarvan valt te verwachten 
overeenkomt met de bevolkingsprognoses van de gemeente of van D4W. 
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2.5 Toekomstige ontwikkelingen 

De komende  jaren staat de Eendragt voor de uitdaging om Toekomst Gericht Onderwijs vorm  
geven.  Met het jaarplan voor 2015-2016 (zie bijlage 3) wordt duidelijk focus gelegd op 
Eigenaarschap. Op drie niveaus wordt eigenaarschap het centrale thema voor de komende jaren.  

1. Het eigenaarschap van de leerlingen waarbij het gaat om zelfstandigheid, motivatie, 
verantwoordelijkheid, samenwerken, reflecteren en een onderzoekende leerhouding   

2. Het eigenaarschap van de ouders. Hier gaat het vooral om een gedeelde 
verantwoordelijkheid en een constructieve samenwerking.  

3. Het eigenaarschap van de leerkrachten. Een professionele cultuur waar leerkrachten 
samenwerken, elkaars talenten kennen en benutten, leren van elkaar, ontwikkelen en een 
onderzoekende houding hebben.  

Dit jaarplan is niet in één jaar afgerond. Het is de start voor de komende 4 jaren. De 
onderzoeksgroepen zijn hier op afgestemd. De onderzoeksgroep ‘Eigenaarschap/ toekomstgericht 
onderwijs’ neemt in haar onderzoek ook mee welk schoolconcept deze vaardigheden meer tot 
ontwikkeling brengt.  

2.6 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 leraarondersteuners. 

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. 
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3. Beleidsmedewerkers hebben zowel een faciliterende, als een controlerende rol ten 
aanzien van het door de directeuren gevoerde beleid. Daarnaast adviseren zij het CvB 

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. 

 
 

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, waarbinnen de beschikbare middelen in een goede balans worden ingezet 
ten behoeve van het primaire proces in de klas, de aansturing daarvan op directie 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 Onderwijskundig beleid 

3.1 Visie en missie 

3.1.1 Visie en Missie van de School 
Onze missie luidt: “EENDRAGTig naar jouw hoogste top!” 

 De Eendragt is een school waar we met elkaar omgaan vanuit het gebod van de Liefde.  
 Kinderen leren met plezier in een veilige omgeving. Er is aandacht voor creativiteit, 

kennis en omgang met elkaar.  

 We gaan uit van de belangstelling van het kind, waarbij we de leerdoelen goed bewaken.  
 We leren de kinderen reflecteren op hun eigen handelen én het nemen van hun 

verantwoordelijkheid hiervoor.  
 
Levensbeschouwelijke visie  
Wij zijn een open christelijke school. Wij zien onze school als een gemeenschap, waarin de liefde 

tot God en de naaste centraal moet staan. Vanuit dit beginsel beschouwen we het als onze taak 
om zorg te dragen voor elkaar (leerlingen, ouders/ verzorgers en leerkrachten) en een ieder tot 
zijn recht te laten komen.  
Het uitgangspunt bij alle beleidskeuzen is: zoeken naar wat bindt.  

De open christelijke identiteit van de school loopt als een rode draad door de schoolactiviteiten, 
zoals de keuze van methoden, de taal die gesproken wordt en de omgang van kinderen met 
elkaar. De identiteit is behalve de dagelijkse openingen en sluitingen van de dag d.m.v. gebed en 

het vertellen van Bijbelse verhalen ook  zichtbaar in de vieringen van christelijke feesten en de 
jaarlijkse schoolkerkdienst. Het is ook zichtbaar in de praktische vertaling van het begrip ‘omzien 
naar elkaar’, door bijvoorbeeld de wekelijkse inzameling van gelden voor projecten van Edukans 
in ontwikkelingslanden. De identiteit is mede merkbaar in de manier, waarop wij met elkaar 
omgaan en bij het omzien naar elkaar in blijde en ook droevige gebeurtenissen.  
In onze school vragen wij van iedereen respect voor de uitingen van onze identiteit en we hebben 
respect voor de eigen levensovertuigingen van de ouders/verzorgers en van de kinderen.  

 
Pedagogische visie  
Wij vinden het belangrijk om een omgeving te scheppen waarin kinderen zich goed kunnen 
ontwikkelen. Hierbij vinden wij veiligheid, structuur en regelmaat belangrijk. Het fundament voor 
het pedagogische klimaat zijn de drie basisbehoeften, waaraan voldaan moet worden om goed te 
kunnen leren. Dat zijn: competentie, relatie en autonomie.  

Competentie: de leerlingen worden uitgedaagd en die uitdaging sluit aan bij wat ze al weten en 

kunnen.  
Relatie: de leerlingen hebben een goede relatie met hun medeleerlingen en met hun leerkracht. 
Ze luisteren naar elkaar, ondersteunen en vertrouwen elkaar.  
Autonomie: de leerlingen leren zelfstandig keuzes te maken en zijn daar verantwoordelijk voor. 
De leerlingen zijn eigenaar van hun eigen leerproces.  
Wij zijn daarom voorstander van een ‘breed scholingsconcept’. Hiermee bedoelen we dat we 

naast de intellectuele ontwikkeling ook grote waarde hechten aan de sociale, creatieve en 
emotionele groei.  
 
Onderwijskundige visie  
Bij ons op school staat het kind centraal. Wij kiezen ervoor om te werken volgens de 
uitgangspunten van HGW (handelingsgericht werken) waarbij we het aanbod afstemmen op de 
onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen.  

Bij het inrichten van het onderwijs staan bij ons de volgende vragen centraal:  
 welke doelen willen wij bereiken met dit kind?  
 wat heeft dit kind nodig om dat doel te bereiken?  

Bij het helder krijgen van de onderwijsbehoeften sluiten wij aan bij de kwaliteiten en talenten van 
het kind. Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en wij geven elk kind de 

gelegenheid zich te ontplooien en zich te ontwikkelen op zijn/haar hoogst haalbare (A) niveau.  

 
Visie op ouderbetrokkenheid  
Op de Eendragt vinden wij een goede samenwerking met ouders heel belangrijk. Wij zijn samen 
verantwoordelijk voor de optimale ontwikkeling van ieder kind. Ouders kennen hun kinderen het 
beste. Leren vindt zowel thuis als op school plaats. Een goede samenwerking tussen school en 
ouders maakt dat de kinderen beter kunnen presteren en met meer plezier naar school gaan. We 
hechten eraan hen zorgvuldig en tijdig te informeren over het onderwijs op school. Informatie 

van ouders is voor school van essentieel belang om het kind zo goed mogelijk te begeleiden. In 
deze zien wij ouders als partners die samen met school het beste voor de kinderen willen. 
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Ontwikkelbeleid Visie van de Eendragt 

In onze visie (onderwijskundige deel) staat dat op de Eendagt het kind centraal staat. Door de 
manier van werken vanuit de HGW principes wordt hier duidelijk inhoud aan gegeven. Toch blijft 
het zo dat we zien dat dit niet voor alle kinderen toereikend is. Wij willen dat alle kinderen zich 

betrokken voelen, zich eigenaar voelen voor hun leerproces, zich verantwoordelijk voelen voor 
hun werk, op een goede manier kunnen samenwerken en kritisch leren denken. Dat maakt dat 
wij op zoek gaan naar een nieuw schoolconcept dat hier meer mogelijkheden voor biedt.  
De nieuwe ontwikkelingen omtrent Wetenschap en Techniek met de daarbij vereiste 21-eeuwse 
vaardigheden sluiten hier heel goed op aan en staan daarom de komende jaren centraal in ons 
ontwikkelbeleid.  
Dan gaat het om: 

- samenwerking 
- communicatie 
- ICT-gebruik 
- sociaal en/of cultureel bewustzijn (inclusief burgerschap). 
- creativiteit 
- kritisch denken 

- probleemoplossende vaardigheden 

- productiviteit. 
 

Om deze vaardigheden in ons onderwijs te in te voeren zijn de onderstaande acties ingezet: 
1. In het nascholingsplan is voor 2015-2016 is daar op afgestemd:  

- De opleiding tot onderwijskundig expert Wetenschap en Techniek 
- Diverse workshops Wetenschap en Techniek 

- Coöperatief Leren 
- Opleiding tot tablet coach 
- Opleiding tot cultuur coördinator 

2. Er is gestart met techniek- en natuurlessen in kleine groepen met ondersteuning van een 
leraar-ondersteuner 

3. Er is een onderzoeksgroep ingesteld die zich verdiept in de wijze waarop het eigenaarschap 
van de leerlingen kan worden vergroot. Daarbij wordt ook onderzocht welk onderwijsconcept 

het beste hierop aansluit. De leden van de onderzoeksgroep bezoeken diverse scholen om 
uiteindelijk te komen tot een nieuw onderwijsconcept, passend bij de Eendragt. Het doel is om 
dit in 2019 gerealiseerd te hebben.   

 

3.1.2 Missie en Visie van de Stichting 
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! 
Doelen 

- De leraren kennen en respecteren de grondslag van de school 

- De leraren werken zo veel mogelijk vanuit de grondslag van de school 
- De school heeft haar visie op levensbeschouwelijke identiteit helder geëxpliciteerd 

- De leraren laten zich voor wat betreft de omgang met elkaar en de leerlingen inspireren 
door de Bijbel 

- De leraren besteden in hun lessen expliciet aandacht aan Bijbelse normen en waarden 
- De leraren besteden aandacht aan kennis van de Bijbel 

- De leraren houden in hun onderwijs rekening met de uniciteit van het kind 
- De leraren besteden dagelijks aandacht aan “het elkaar ontmoeten”(gemeenschap) 
- De school besteedt expliciet aandacht aan vieringen 
- De school verbindt haar levensbeschouwelijke identiteit aan een pedagogische visie 

 
Beoordeling 
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Deze heeft plaatsgevonden in mei 2015 middels de WMK Quickscan. Voor de 
beoordelingsprocedure en de nadere uitwerking hiervan: Zie hfdst. 5 en de bijlage 2 en 3. 

3.2 Leerstofaanbod 

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. 
 
Beoordeling 
Deze heeft plaatsgevonden in mei 2015 middels de WMK Quickscan. Voor de 
beoordelingsprocedure en de nadere uitwerking hiervan: Zie hfdst. 5 en de bijlage 2 en 3. 

 
Ontwikkelbeleid 
Binnen het onderzoek naar een nieuw schoolconcept wordt ook onderzoek naar passende 
methoden meegenomen.  

3.3 Leertijd 

Op onze school willen we de leertijd effectief en efficiënt inzetten, 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. 
Maandelijks wordt de absentie van de leerlingen bijgehouden. Bij ongeoorloofd verzuim wordt 
contact opgenomen met de ouders. Zo nodig wordt melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. 
 

Beoordeling 
Deze heeft plaatsgevonden in mei 2015 middels de WMK Quickscan. Voor de 
beoordelingsprocedure en de nadere uitwerking hiervan: Zie hfdst. 5 en de bijlage 2 en 3. 
 

3.4 Onderwijsleerproces 

Wanneer een vierjarig kind bij ons op school komt, krijgt hij/zij ontwikkelingsgericht onderwijs. 

We bedoelen hiermee, dat de eigen ontwikkeling van het kind uitgangspunt is. Er wordt uitgegaan 
van wat het kind al weet, kent en kan. Vervolgens worden activiteiten aangeboden, waardoor de 
kinderen zich stapje voor stapje verder kunnen ontwikkelen.  

Betrokkenheid en spelend leren zijn belangrijke aspecten. Daarom vloeien diverse activiteiten 
voort uit thema’s, die de interesse hebben van de kinderen. Door hun enthousiasme zijn ze 
intensief bezig met de activiteiten en ontstaat er een brede ontwikkeling. Het spreekt vanzelf, dat 
hierbij de interactie en communicatie tussen de kinderen onderling én tussen de kinderen en de 

leerkracht, van groot belang is. Er is sprake van een beredeneerd leerstofaanbod, waarbij de 
uitgeschreven leerlijnen leidend zijn. 
 
In groep 3 worden de principes van het ontwikkelingsgericht onderwijs zoveel mogelijk toegepast 
naast de gebruikte methoden om te leren lezen, schrijven, spellen en rekenen. Er wordt gewerkt 
met thema’s, die door de methode geïnitieerd zijn en door de leerkracht en kinderen verder 

worden uitgewerkt. Daardoor is de betrokkenheid en enthousiasme groot en zoveel mogelijk 
activiteiten worden hierop afgestemd. Er wordt veel tijd besteed aan het snel en goed leren lezen. 
Dat is een belangrijke pijler voor het verdere onderwijs. 
 
In groep 4 t/m 8 wordt verder gebouwd op de aangeleerde basisvaardigheden. Het onderwijs 
vraagt meer zelfsturing en zelfstandigheid van de kinderen. Verschillen in ontwikkeling worden 
meer zichtbaar en daar sluit de leerkracht met het handelingsgericht werken bij aan. De leerstof 

wordt meer abstract en bij de vakken van de wereldoriëntatie moet steeds meer kennis geleerd 
worden. In deze groepen is de ontwikkeling van een positief groepsklimaat erg belangrijk. 
Wanneer dit in orde is, ontstaat er ruimte voor de leerlingen om tot leren te komen en 
verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces. 
 
Op de Eendragt leren wij in alle groepen systematisch het zelfstandig werken aan via de methode 
GIP. Daarbij zorgt de leerkracht voor een goed klassenmanagement en geeft effectieve instructie. 

De kinderen leren omgaan met uitgestelde aandacht. Zij leren verantwoordelijk te zijn voor hun 
werktaken en reflecteren zelf op hun gemaakte werk.  
Er zijn 5 treden:  

 klassenmanagement volgens het GIP-model 
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 organisatie 
 zelf plannen 

 instructie 
 emotionele ontwikkeling en samenwerken 

De doorgaande lijn is belangrijk. Daarvoor hangen in alle groepen borden met de belangrijkste 

regels met een afbeelding en een verkeerslicht. Wat in groep 1 wordt aangeleerd, wordt in de 
volgende groepen verder uitgebouwd. Er wordt komende jaren geïnvesteerd in emotionele 
ontwikkeling en samenwerken. Via een teamcursus leren de leerkrachten Coöperatief Leren en 
worden zij begeleid en gecoacht om het geleerde in praktijk te brengen. Een ander 
aandachtspunt is het werken met dag- en weektaken. Daarbij willen we de kinderen leren 
verantwoordelijkheid te dragen en te komen tot zelfreflectie. 
 

Beoordeling 
Deze heeft plaatsgevonden in mei 2015 middels de WMK Quickscan. Voor de 
beoordelingsprocedure en de nadere uitwerking hiervan: Zie hfdst. 5 en de bijlage 2 en 3. 
 
Ontwikkelbeleid 

Nr.  Schooljaar 

1.  Coöperatief Leren 2015-2016 

2.  Werken met dag- en weektaken; waarbij kinderen verantwoordelijkheid 
dragen 

2015-2018 

3.  Ontwikkelen van een nieuw onderwijs concept 2015-2018 

 

3.5 Ondersteuning en begeleiding 

Op de Eendragt werken we HGW (HandelingsGerichtWerken). Daarbij willen we in onze 

leerlingenzorg proactief bezig zijn en kinderen de ruimte bieden zich harmonisch te ontwikkelen. 
Wij willen actief beleid voeren om achterstanden te voorkomen. Dit vereist van de school dat wij 
de leerstof afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit betekent dat gekeken 
wordt naar wat goed gaat bij deze leerling. Wat stimuleert deze leerling om tot ontwikkeling te 
komen. Welke instructie helpt hem/haar om te leren. Leerlingen met gelijke onderwijsbehoeften 
worden geclusterd en krijgen het onderwijs, dat zij nodig hebben. 
 

In iedere groep wordt een HGW groepsoverzicht bijgehouden waarin de stimulerende en 
belemmerende factoren van kinderen beschreven en regelmatig bijgewerkt worden. Bij de start 
van een nieuw schooljaar worden gespreken met ouders en leerlingen (vanaf groep 5) gehouden, 

waarbij gevraagd wordt wat de leerling nodig heeft voor zijn welbevinden en om goed te kunnen 
leren. Naar aanleiding van deze gesprekken worden de groepsoverzichten bijgewerkt. 
 
In iedere groep worden HGW groepsplannen gemaakt. Voor groep 1 en 2 worden de 

groepsplannen gemaakt voor de reken- en taalontwikkeling. In groep 3 t/m 8 worden 
groepsplannen gemaakt op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. 
Daarin wordt duidelijk de aanpak van de basisgroep en in ieder geval twee subgroepen 
beschreven. Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd om nauwkeurig de stimulerende en helpende 
factoren van de kinderen mee te nemen in de plannen. Er worden hoge en reële doelen gesteld. 
Bij de evaluatie worden de analyse en vervolgplannen meegenomen. Het komende jaar wordt 

aandacht besteed aan het beschrijven van de grote leerlijnen bij ínhoud’, zodat de lesdoelen 
opgehangen kunnen worden aan deze leerlijnen. 
 
De aanpak van meerbegaafde leerlingen wordt beschreven in een subgroep van de groeps-
handelingsplannen. De oefenstof wordt gecompact en de verrijkende/verdiepende materialen 
worden beschreven. Meerbegaafde leerlingen in groep 5 t/m 8 gaan één uur per week naar een 
plusklas. Daarin staat het leren leren centraal. Vanuit de plusklas krijgen de leerlingen 

opdrachten mee, die uitgewerkt worden in de klas. In hun weektaken wordt ruimte gemaakt om 
aan de plusopdrachten te werken. 
 
In het schoolondersteuningsprofiel van de school is vastgesteld welke ondersteuning we kunnen 
bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor 
de toekomst.  
Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden Holland 

(zie swv-po-mh.nl). In 2016 voldoet onze school aan de eisen van de basisondersteuning, tot die 
tijd wordt ondersteuning in de basisondersteuning gefaciliteerd door het bestuur. Naast de 
basisondersteuning is expertise beschikbaar om kinderen te begeleiden met een motorische of 

http://swv-po-mh.nl/
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taal/spraak stoornis. Ook zijn er mogelijkheden om met een aantal kinderen te werken via 
leerroute 2 en 3. In een aantal gevallen zijn dan meer handen in de klas wenselijk en wordt een 

aanvraag gedaan bij het Samenwerkverband om een ondersteuningsarrangement toe te kennen. 
In het SOT (SchoolOndersteuningsTeam) worden deze leerlingen besproken. 
 

Beoordeling 
Deze heeft plaatsgevonden in mei 2015 middels de WMK Quickscan. Voor de 
beoordelingsprocedure en de nadere uitwerking hiervan: Zie hfdst. 5 en de bijlage 2 en 3. 
 
Ontwikkelbeleid 

Nr.  Schooljaar 

1 Vaardigheden vergroten bij het maken, uitvoeren en evalueren van de 
HGW groepsplannen 

2015-2019 

2 In de HGW groepsplannen worden de grote leerlijnen beschreven 2015-2016 

3 De plusklas uitbreiden naar groep 1, 2, 3 en 4 2016-2018 

4 Zorgen voor specialisten in de school en leerkrachten stimuleren om 
zich tot specialist te ontwikkelen 

2015-2019 

3.6 Opbrengsten 

De opbrengsten van de school hebben ten minste het niveau dat op grond van de kenmerken van 
de leerlingenpopulatie 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. 
Beoordeling 

Nr.  Schooljaar 

1.  Kwaliteitskaart Opbrengsten Jaarlijks 

2.  Eindtoets Jaarlijks 

3.  Tussenopbrengsten LVS 2 x per jaar 

4.  Toezicht vanuit de onderwijsinspectie jaarlijks 

 
Ontwikkelbeleid 

De opbrengsten zijn conform de prestatiebox. (ziel bijlage 5) 
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Hoofdstuk 4 Integraal Personeelsbeleid 

 

4.1 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 

Kwaliteitskaart IPB (bovenschools) 1 x per 4 jr. 
 
Ontwikkelbeleid 
Stichtingsbreed worden de volgende ontwikkeldoelen uitgewerkt: 

- Alle schoolgebouwen zijn veilige gebouwen 
- Opstellen meerjaren-personeelsplanning (TC Personeel) 
- Regeling eenmalige beoordeling schaaluitloop LA (TC Personeel) 

- Toevoegen aan werving en selectiebeleid: LB-leraren (TC Personeel) 
- Beleid Vrouw en management ((TC Personeel) 
- Taakbeleid (TC Personeel) 
- Toevoegen aan professionaliseringsbeleid: EVC’s (TC Personeel) 
- Toevoegen aan loopbaanbeleid: Begeleiding zij-instromers (TC Personeel) 

 

 

4.2 IPB (schoolniveau) 

Huidige situatie op schoolniveau 
Iedere leerkracht heeft de mentorencursus gevolgd. De Eendragt is m.i.v. nov. 2015 
gecertificeerd als opleidingsschool. De school beschikt over een Interne Coördinator Opleiding. Zij 
heeft de verantwoordelijkheid omtrent de begeleiding van de studenten. Hiervoor wordt zij in tijd 

gefaciliteerd.  
 
Beoordeling 
Kwaliteitskaart IPB (Schoolniveau) 1 x per 4 jr. 
 
Ontwikkelbeleid POO 
Nieuwe leerkrachten die niet de opleiding tot mentor hebben gevolgd, moeten door de ICO’er  

extra begeleid worden.  

4.3 Professionalisering 

In het jaarplan van 2015-2016 is een duidelijke keuze gemaakt voor het ontwikkelen van een 
meer professionele cultuur. Het team heeft aangegeven te willen ontwikkelen naar een hoger 
niveau van professionaliteit. In het jaarplan is te lezen op welke wijze die ontwikkeling wordt 
vorm gegeven. Dit jaarplan zal de komende jaren richtinggevend blijven voor de ontwikkeling van 

de professionele cultuur.  
Op school wordt jaarlijks een professionaliseringsplan opgesteld, waarin voornemens rondom 
gezamenlijke en individuele professionalisering staan verwoord. (Zie bijlage 5) 
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 
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het professionaliseringsplan van de school rekening gehouden met de ontwikkelingswensen van 
de medewerkers. 

 
Beoordeling 
Kwaliteitskaart beroepshouding 1 x per 4 jr. 

Kwaliteitskaart professionele cultuur (ontwikkeld door D4W) 1 x per 4 jr. 
 
Ontwikkelbeleid 

1. Insteken op meer specialisten in de school. Sturen op een meer inhoudelijke rol van de 
huidige specialisten 

2. Leren van elkaar door collegiale consultatie, intervisie, focusleren, interactief vergaderen, 
feed back geven enz. 

3. Cursussen aansluiten bij de talenten en interesses van leerkrachten,  passend binnen de 
visie op de toekomst van de school 
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Hoofdstuk 5 Kwaliteitsbeleid 

 

5.1 Kwaliteitszorg 

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) 
 Ieder jaar alle domeinen, als evaluatie van het jaarplan 
 De ouderenquête en leerlingenquête van PCPO De Vier Windstreken eenmaal per 2 jaar     

(uitzondering 2016) 
2. Audit 

 Eenmaal per 4 jaren, of wanneer de situatie daarom vraagt, wordt een audit uitgevoerd. 

3. Managementrapportages en halfjaargesprekken 
 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. Onderlinge kennisuitwisseling 
 Kenniscafés 
 Intervisiegroepen van directeuren 

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

Beoordeling 

Kwaliteitskaart Kwaliteitszorg ieder jaar 
 
Ontwikkelbeleid 
 

Nr.  Schooljaar 

1.  ICT – starten met tablets in de klas 2015-2016 

2.  Verhogen van de Cito scores – zie ambitie prestatieboxplan 2015-2016 

3.  Eigenaarschap/zelfstandigheid – zie jaarplan  2015-2016 

4.  Werken vanuit leerlijnen - iedere teamvergadering informatie van IB’er 
en leren van elkaar.  

2015-2016 

5.  Leertijd – werken met dag- en weektaken 2015-2016 

 

5.2 Toetsinstrumenten 

Voor de toetsen van leerstof maken wij gebruik van methodeonafhankelijke en methodegebonden 
toetsen. Afname van methodeonafhankelijke toetsen vindt plaats aan de hand van een 
toetskalender die jaarlijks door de intern begeleider wordt opgesteld. 
 
Beoordeling 

Kwaliteitskaart Zorg en begeleiding (en toetsinstrumenten) ieder jaar 
Prestatieboxplan 
 
Ontwikkelbeleid 

 

Nr.  Schooljaar 

1.  Vaardiger worden in het analyseren en plannen van uitslagen  (Data, 
duiden en doen) 

2015-2016 

2.  Vaardiger worden in het evalueren en bijstellen door de leerkrachten 
van de handelingsplannen 

2015-2016 

3.  Vernieuwing van de Cito toetsen door Cito 3.0  2015  
en verder 
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Hoofdstuk 6 Financieel beleid  

6.1 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. 
 

6.2 De materiële baten 

 De materiële baten bestaan voor het grootste deel uit de VELO-vergoeding (deels 

leerlingafhankelijk en deels gebouw-afhankelijk) 

6.3 De materiële lasten 

 De school stelt een eigen jaarbegroting op. 
 De school verwerkt in de jaarbegroting de gegevens van de meerjareninvesteringsstaat. 
 De school beschikt over een meerjaren investeringsbegroting (10 jaar). 
 De investeringen worden afgeschreven; de afschrijvingen zijn te vinden op de 

schoolbegroting. 
 Er zijn de volgende afschrijvingstermijnen afgesproken: ICT 5 jaar; OLP 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. 
 Afspraak is dat de school haar uitgaven binnen de afgesproken begroting houdt. 

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

 Gezamenlijk inkopen leidt tot behoorlijke kortingen. Er zijn  binnen de stichting afspraken 
gemaakt over gezamenlijke aanschaf van leermiddelen, kopieerapparaten, onderhoud van 
speel- en gymtoestellen, brandblusapparatuur en beveiliging. 

 Inkopen kunnen worden gedaan binnen de kaders van het inkoopbeleid, rekening houdend 
met wet- en regelgeving omtrent (Europese en nationale) aanbestedingen.  

 De school kan zelf volgen in hoeverre zij de begroting heeft gerealiseerd. 

6.4 De personele baten 

 De school krijgt de personele baten van het ministerie toebedeeld op basis van de 
berekeningscomponenten (leerlingen, schoolgewicht en directietoeslag). 

 Andere personele baten bestaan uit inkomsten Passend Onderwijs, eventuele vergoedingen 
van de gemeente, ICO-vergoeding, vergoedingen UWV en overige inkomsten. 

6.5 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 ander deel wordt gedekt 
door het Personeels- en Arbeidsmarktbeleid (PAB-budget). 

 Het grootste deel van het PAB-budget wordt op basis van beleidsafspraken verdeeld over een 
aantal centraal te bekostigen lasten (ouderschapsverlof, BAPO-kosten, kosten stafbureau, 
Arbo kosten, e.d.) en een schooldeel dat per school kan worden aangewend voor personele 

lasten op de school (nascholing, leerlingbegeleiding, overige personele lasten). 
 Een ander deel van het schoolbudget wordt aangewend voor personele knelpunten 

(frictiebudget, kosten RDDF-ers, onvoorzien personele lasten). 

 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 
moet zijn.  
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6.6 Overige financiële aspecten 

6.6.1 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, sinterklaasfeest, spel, 

sport, creamiddagen en dergelijke. Ons beleid rond ouderbijdragen hebben we afgestemd op de 
brochure “Ouderbijdrage: verplicht vrijwillig” van het ministerie van Onderwijs Cultuur en 
Wetenschap. 
Eén keer per jaar worden de ouderbijdragen in de financiële administratie verwerkt. 

6.6.2 Overblijfgelden 

De stichting is verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang. De stichting 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). 

6.6.3 Personeelspot 

De school beschikt over een z.g. personeelspot. Hiervoor krijgt de school in december van het 
bestuur een vergoeding voor teamactiviteiten en koffie. 

6.6.4 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. 

6.7 Gemeentelijke vergoedingen 

In het kader van leerlingenzorg en bestrijding van achterstanden ontvangen wij subsidie van de 
gemeente. Bijvoorbeeld: Brede School-activiteiten, cultuureducatie en sportclinics. 

6.8 Schoolbegroting 

Jaarlijks wordt binnen de stichting en op school een begroting opgesteld. De directie legt 

meermalen per jaar middels een managementrapportage verantwoording af naar de algemene 
directie. 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. 
 
Beoordeling 

Kwaliteitskaart Inzet van middelen 1 x per 4 jr. 
 
Ontwikkelbeleid 
Het financieel beleid ondersteunt de keuzes die gemaakt worden t.a.v. onderwijsontwikkeling. Zo 
worden er extra gelden begroot om de veranderingen in het ICT onderwijs te kunnen doorvoeren. 
Ook wordt er extra geld gereserveerd voor culturele activiteiten. T.a.v. de aanschaf van 

methoden wordt gekeken naar de actualiteit en de toekomst. Zo is de vervanging van de 
methode Engels naar voren gehaald en kan het zijn dat de aanschaf van de methoden voor de 
zaakvakken wordt aangepast aan de uitkomst van het onderzoek naar een nieuw schoolconcept.  
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Hoofdstuk 7 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 Primair Onderwijs  

Midden-Holland, PO2814  www.swv-po-mh.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.swv-po-mh.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 OB: Startpunt 
BB: Leven met de 
toekomst 

Jaarlijks abonnement   

Taal/spelling Taal op maat 2013-2014 Gr. 3 t/m 5 

2014-2015 Gr. 6 t/m 8 

2023 

2024 

Aanvankelijk lezen Lijn 3 2015-2016 2025-2026 

Technisch lezen Station Zuid 2015-2016 2020 

Begrijpend lezen Overal tekst 2013 2021 

Schrijven Schrijven in de 
basisschool 

2009 2019 

Rekenen Wereld in getallen 2014-2015 Gr. 3 t/m 5 

2015-2016 Gr. 6 t/m 8  

2024-2025 

Geschiedenis  Zee van tijd 2007 2017 

Natuuronderwijs Leefwereld 2008 2018 

Aardrijkskunde Hier en daar 2006 2016 

Engels Our discovery island 2015-2016 2025-2026 

Handvaardigheid Uit de kunst  2017 

Tekenen Uit de kunst  2017 

Verkeer Verkeerskrant / Op 
voeten en fietsen 

Jaarlijks abonnement   

Techniek Techniek torens Eenmalige aanschaf in 
2006-2007 

 

Burgerschapsvorming Geïntegreerd in de 
lessen van Leefstijl 

-nvt- -nvt- 

Lichamelijke 
opvoeding 

Basislessen 
bewegingsonderwijs 

2011-2012 2021-2022 

Muziek Moet je doen  2017 

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

Leefstijl 2011 2021 

ICT Geen methode 
aanwezig 

  

Cultuureducatie Geïntegreerd in 

overige lessen, 
uitstapjes en 
educatieve 
excursies 
In s. m. de cultuur-

educatrice van de 
gemeente Zuidplas 
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Bijlage 2  Overzicht van kwaliteitskaarten 

 

Kwaliteitskaart 
Score nav 
qiuckscan d.d. 
26-05-2015: 

DEV Eerstvolgende 
afname in 
schooljaar: 

GIP 2.85 0.66 2016 

Kwaliteitszorg 2.99 0.72 2016 

Aanbod (actief) burgerschap en 
(sociale) integratie 

2.96 0.83 2016 

Tijd 3.59 0.49 2016 

Pedagogisch handelen 3.63 0.48 2016 

Didactisch handelen 3.32 0.58 2016 

Afstemming 3.54 0.57 2016 

Actieve en zelfstandige rol van 

de leerlingen 
2.07 0.60 2016 

Schoolklimaat 2.98 0.65 2016 

Zorg en begeleiding (en 
toetsinstrumenten) 

3.62 0.62 2016 

Opbrengsten 3.38 0.53 2016 

Interne communicatie 3.65 0.52 2016 

De schoolleiding 2.83 0.74 2016 

Beroepshouding 3.34 0.61 2016 

Handelingsgericht werken 3.47 0.45 2016 

Levensbeschouwelijke identiteit 3.73 0.48 2016 

ICT 2.21 0.83 2016 

Contacten met ouders 2.86 0.64 2016 

 
In het kader van het verhogen van de opbrengsten en het professioneel handelen is er in het 
jaarplan opgenomen dat alle kwaliteitskaarten ieder jaar worden afgenomen. Tijdens de 
evaluatievergadering wordt deze in tweetallen ingevuld en met het hele team geëvalueerd. Door 

de kaarten op deze manier af te nemen komen tot een diepere analyse dan wanneer er alleen 
naar de scores wordt gekeken. Het gesprek met elkaar is uiterst waardevol. 
 
De kaarten worden gescoord op een schaal van 1 t/m 4, waarbij een score van 3 in principe 
voldoende is. Als Stichting De 4 Windstreken stellen we hoge eisen aan kwaliteit, daarom hebben 
we de norm voor voldoende op 3,2 gelegd. 
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Bijlage 3  jaarplan 2015-2016 

 
Onderstaand jaarplan wordt ieder jaar geëvalueerd en bijgesteld. De basis is ons uitgangspunt 

voor de schoolontwikkeling van 2015 tot 2019.  
    
 

Ambitie 

Onze ambitie is om met dit document het schooljaar planmatig en integraal in te richten 
waardoor er in toenemende mate aandacht voor de proceskant aan schoolontwikkeling ontstaat.     
 

Kernwaarden van de Vier Windstreken 

Talent - Professioneel – Kwaliteit– Liefde – Open 
Plezier – Betrokken - Samenwerken 

 

Kernwaarden van de school 
Liefde – Relatie – Competentie – Autonomie – Samenwerken - Open   

 

Missie van de school 
Eendragtig naar jouw hoogste top! 

 

Visie van de school 
We stellen het kind centraal: 

 We gaan uit van het gebod van de Liefde 
 Kinderen leren met plezier in een veilige omgeving 
 We gaan uit van de belangstelling van de kinderen 

 Kinderen leren reflecteren op eigen handelen 
 Structurele aandacht voor talentontwikkeling 

 Elk kind krijgt de kans zich te ontwikkelen op zijn/haar A-niveau 
 Samenwerken met ouders 

 

 

Strategie 

Eigenaarschap 
   

Thema  1 Thema 2 Thema 3 
 

Ouderbetrokkenheid Eigenaarschap leerlingen Professionele cultuur 

 
Versterken van de samenwerking met 

ouders. Kernwaarden hierbij zijn: 
vertrouwen, integriteit, 
gelijkwaardigheid, openheid. 
 
 
 

 
Iedere leerling voelt zich eigenaar van 

zijn leerproces. Kernwaarden zijn; 
zelfstandigheid, planning, vertrouwen, 
ruimte, uitdaging, reflectie, feedback 
 
 
 

 
Het team wil zich ontwikkelen naar 

een professioneel team. 
Kernwaarden zijn; 
verantwoordelijkheid nemen, 
vertrouwen, openheid, kwaliteit, 
feedback, reflectie. 
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Tactiek en actie 

Thema 1: Ouderbetrokkenheid 

PDSA Onderdeel Concretisering 

   

P
la

n
 

Samenwerken met ouders Sinds 2 jaar is de Eendragt actief om de betrokkenheid 
en samenwerking met ouders te vergroten.  
 Er is een nieuwe cyclus van gesprekken ingevoerd. 

Daarbij is een eerste 10 minuten gesprek gepland in 
de tweede schoolweek waar we ouders de 
gelegenheid geven om aan de leerkrachten te 
vertellen wat hun kind nodig heeft om te komen tot 
goede prestaties.  

 De uitkomsten van ‘Zien’ worden in oktober met de 
ouders besproken. (tweede 10 min. gesprek) 

 Er is een ‘Kom in de klas’ week gepland, waar ouders 
lessen in de klas kunnen meemaken. 

 De Cito grafieken gaan mee met de rapportfolio’s in 

januari (derde 10 min. gesprek).  
 Er is een ‘binnenloopweek’ gepland, waar kinderen 

aan ouders hun werk kunnen laten zien. 

 
Relatie naar visie 
We zijn ervan overtuigd dat een goede samenwerking 
met ouders het welbevinden én de resultaten van de 
kinderen bevordert. Daarom zien wij ouders als partners, 
samen verantwoordelijk.  
We zijn een open christelijke school, waarbij we uitgaan 

van de Liefde van God voor iedereen en daaruit 
voortvloeiend de liefde voor elkaar, c.q. het kind.  
Een open houding en een open mind ligt in de 
fundamenten van onze visie.  
 

Motief  Ouders geven aan dat ze meer betrokken willen 

worden bij de ontwikkeling van hun kind. 

 Ouders willen ook meer ingelicht worden over de 
leerresultaten en de leerlijnen van het betreffende 
leerjaar. 

 Ouders willen graag feedback op  wat thuis geoefend 
wordt.  

 Ouders vragen om mede-eigenaar te mogen zijn van 
het onderwijsproces van hun kind. 

 Het team heeft de behoefte om ouders meer te 
betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. 

 

Procesdoelstelling  Leerkrachten informeren ouders proactief en adequaat, 

conform afspraken uit het gespreksarrangement. 
 Zowel ouders als leerkrachten ervaren een structurele 

samenwerking waardoor de kinderen zich competenter 
voelen en de leerresultaten verhogen. 

 De leerkrachten staan open voor de inbreng van 
ouders. 

 

Indicator  Tevreden ouders 
 Competente kinderen  
 Hogere leerresultaten 
 

Productdoelstelling 1. Tijdens de eerste 10 min. gesprekken is er een 
gespreksarrangement afgesproken. 

2. Bij de leerkrachten is een besef van een gedeelde 
verantwoordelijkheid met de ouders omtrent het 
leerproces van de kinderen. 
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Indicator 1. De afspraken met ouders staan in parnassys 
2. Ouderenquête min. 3,2 

3. Geen klachten van ouders met betrekking tot het 
mede-eigenaar zijn van het leerproces van hun kind. 

4. Zien (betrokkenheid en welbevinden) Een score van 
80% op betrokkenheid en welbevinden van de 
kinderen. 

5. Opbrengsten conform prestatiebox 
6. Een ombuiging van de neerwaartse lijn met betrekking 

tot het leerlingenaantal. 180 per 1-10-2016 
 

Activiteiten-beschrijving 
proeftuin 

 Komend schooljaar gaan we starten met het afspreken 
van gespreksarrangementen. 

 Bij de inloopmomenten (voorstel Janine) wordt aan 
ouders informatie verstrekt over de leerlijnen. 

 De mail en website wordt nog meer door leerkrachten 

zelf als communicatiemiddel gebruikt. 
 N.a.v. achterblijvende leerresultaten worden ouders 

direct ingeschakeld om thuis extra te oefenen.  

 Met ouders duidelijke afspraken maken over het geven 
van feedback over wat er thuis wordt geoefend.  

 

   

D
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Organisatie do-fase Tijdens het 10 min. gesprek in sept. wordt afgestemd 
hoe en wanneer de ouders contact hebben met de 
leerkracht over de ontwikkeling van hun kind.  Dan 
krijgen de ouders ook de algemene informatie van het 
betreffende jaar mee. 
Tijdens het inloopmoment wordt de informatie omtrent 

de leerlijnen verteld. 
Vervolgens zal gedurende het jaar tijdens allerlei overleg 
momenten de afstemming en de evaluatie met ouders 
plaatsvinden. Verslaglegging daarvan is in Parnassys te 
lezen.  
 

Sturingsaspecten Om eigenaarschap op alle niveaus te ontwikkelen is het 
nodig dat er leiding gegeven wordt vanuit vertrouwen. 
Randvoorwaarden omtrent samenwerken met ouders, 
helder maken en feedback geven op de wijze waarop 
samengewerkt wordt met ouders.  
Intervisie momenten gebruiken om lastige situaties met 
ouders te bespreken. 

 
Welke leiderschapsstijl is gewenst? Van wie? Op welke 
wijze is individueel en collectief  leren georganiseerd? Op 
welke wijze worden successen gezien en gevierd? 

Tijdspad  Actie Periode Wie 

 
 

Afstemming contact 
ouders en leerkrachten 

Sept.  Lkr en ouders 

 Algemene informatie 
betreffende leerjaar 

sept  

 Informatie omtrent 

leerlijnen 

Sept? lkr 

 Mail en website benutten Hele jaar Lkr en ouders 

 

 
 

Feed back geven over 

thuis geoefend werk 

Hele jaar Lkr en ouders 

 
 

Intervisie gericht op 
samenwerken met 
ouders 

21-10-‘16 
19-2-‘16 
6-4-‘16 
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S
tu
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 Evaluatie Planning met sparringgroep ouders. 

 

  

Tijdspad Actie Periode Wie 

 evaluatieverg.  17 mei Hele team 

 ouderenquête april Alle ouders 

 leerlingenquête april Gr. 5 t/m 8 

 Zien! okt/mrt Alle groepen 

 Intervisie  17 mei  

   

A
c
t 

Bijgestelde doelen Toetsing aan het motief  
Handel op basis van de bevindingen, borg de nieuwe 
aanpak in het kwaliteitssysteem. 
 

Indien nodig: 
Ga terug naar de plan-fase 
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Tactiek en actie 

Thema 2: Eigenaarschap leerlingen 

PDSA Onderdeel Concretisering 
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Relatie naar 
kernwaarden/missie en 
visie 

De kernwaarden vanuit onze visie zijn: zelfstandigheid, 
planning, vertrouwen, ruimte, uitdaging, reflectie. 
In onze visie staat: 

We leren de kinderen reflecteren op hun eigen handelen 
en het nemen van hun verantwoordelijkheid hiervoor. 

Motief In de praktijk lijkt het erop dat dit mooie idealen zijn, 
die we niet waar kunnen maken. Leerkrachten voelen 
zich handelingsverlegen om meer verantwoordelijkheid 
aan kinderen te geven. Tegelijkertijd ervaren de 

leerkrachten  onvrede door het gebrek aan motivatie en 
reflectievermogen van de kinderen.  

Procesdoelstelling De leerkrachten beschikken over vaardigheden om de  
leerlingen verantwoordelijk te maken voor hun leren 

met als doel dat de kinderen zich meer competent en 

autonoom gedragen en de kwaliteit van hun werk 
verbetert.  
En de leerkrachten beschikken over vaardigheden om 
kinderen te activeren door CL werkvormen. 

Indicator Leerkrachten richten het onderwijs zodanig in dat 
leerlingen zich actief en meer verantwoordelijk 

gedragen.  
Klassenbezoeken door MT met de kijkwijzer gericht op 
eigenaarschap en klassenbezoeken met begeleider 
gericht op CL.   

Productdoelstelling Ieder kind presteert op zijn eigen A-niveau.  

Leerlingen laten in hun gedrag zien dat zij zich eigenaar 
voelen van hun eigen leerproces.  
Kinderen gaan blij en gemotiveerd naar school.  

Indicator Zien m.n. welbevinden, betrokken en autonomie met 
een score van 80% voor lln lijst en lkr lijst. 

Leerlingenquête score 3,2 

Leerlingenraad 
Hogere opbrengsten conform prestatiebox schema 

Activiteiten-
beschrijving proeftuin 

- Korte gedifferentieerde instructies 
- Interactief lesgeven 
- Lesdoel en feedback aan elkaar koppelen 

- Kinderen laten reflecteren op lesdoel 
- Laat kinderen leren door procesgerichte feedback 
- Coöperatieve werkvormen gebruiken bij instructie, 

verwerken en evalueren. 
- Werken met weektaken 
- Leer de kinderen te plannen 
- ICT mogelijkheden benutten, ook hier leren van 

elkaar. 2 collega’s gaan hierin een voortrekkersrol 
vervullen. Starten met tablets e.d. 

- Klasbezoeken en feedback en leren van elkaar 

   

D
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Organisatie do-fase Bovenstaande activiteiten moeten worden ingeoefend. 

Klassenbezoeken van MT of collega met een gerichte 
kijkwijzer zal dit inoefenen helpen. Ook gebruik van 
filmpjes (focusleren) en die bespreken op de 
teamvergaderingen zijn manieren die gebruikt zullen 
gaan worden. Collegiale consultaties staan 2 x gepland 

Sturingsaspecten Rapport van de visitatiecommissie bespreken en 
opnemen in de agenda 
Verantwoording bij de leerkrachten leggen en sturen op 
randvoorwaarden. 
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Team moet op inhoud, procedures en proces 
afstemming met elkaar vinden.  

Klassenbezoeken met kijkwijzer 

Tijdspad  Actie Periode Wie 

 weektaken Elke week lkr 

 docu 15-9-‘15 

7-3-‘16 

 

 ICT 12-10-‘15 
6-1-‘16 
7-3-‘16 

 

 leerlingenraad 6x per jaar   

 Kindpop gesprek 15-9-‘15 
1-2-‘16 

 

 feedback Hele jaar  

 Interactieve 
instructie 

Hele jaar  

 Klassenbezoeken 
met kijkwijzer 

Oktober 
Januari  

Maart  
Mei 

directie 

 Focusleren Elke teamverg 10 
min. 

directie 

 Coöperatief Leren 23-9-‘15 
17-11-‘15 

12-1-‘16 
16-3-‘16 
2-6-‘16 
observatiemomenten 
in de groep 

Bernice 
Keerveld en 

team 
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Organisatie study-fase De bespreking en het evalueren van genoemde 
activiteiten wordt gedurende het jaar opgenomen in de 
agenda van de teamvergaderingen.  

Tijdspad Actie Periode Wie 

 3e ronde 

klassenbezoeken 
met kijkwijzer als 
evaluatiemoment 
bespreken in de 
teamvergadering. 

Klasbezoeken maart 

Teamverg. 6-4-‘16 

 

 Evaluatieverg. 17 mei  

 CL studiedagdeel 
evaluatie 

2-6-‘16  

   

A
c
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Bijgestelde doelen   
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Tactiek en actie 

Thema 3: Professionele cultuur 

PDSA Onderdeel Concretisering 
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Relatie naar 
kernwaarden/missie en 
visie 

Kernwaarden zijn; verantwoordelijkheid nemen, 
vertrouwen, openheid, kwaliteit, feedback, reflectie. 
 

Motief  Groeien naar een professioneel team. 
 Vanuit wederzijds vertrouwen kunnen werken in 

zelfstandigheid en autonomie.  
 Ruimte voor eigen inbreng.  
 Verantwoordelijk kunnen en mogen zijn voor 

eigen handelen.  

Procesdoelstelling  Leerkrachten denken en handelen proactief.  
 Leerkrachten nemen verantwoordelijkheid voor 

eigen bijdrage aan het geheel. Zij nemen 
verantwoordelijkheid voor interactie, sfeer, 

werkprocessen en resultaat.   

 Leerkrachten leren van elkaar door collegiale 
consultaties . 

 Leerkrachten geven elkaar feedback. 
 Er is een houding gericht op ontwikkeling. 
 De werkgroepen werken volgens het principe van 

een leerwerkgemeenschap.  
 

Indicator  Tijdens vergaderingen en cursussen is er een 
volwassen  interactie zichtbaar: er wordt goed 
naar elkaar geluisterd, er wordt feedback 
gegeven en het gezamenlijke doel is voor 
iedereen duidelijk.  

 Leerkrachten tonen duidelijk commitment met de 
gekozen ontwikkelingen omtrent eigenaarschap/ 
het gezamenlijke doel.  

 Leerkrachten komen zelf met oplossingen en 

voorstellen om de ontwikkelingen verder vorm te 
geven. 

 Er is vertrouwen om hier en nu situaties te 

benoemen. 

Productdoelstelling Van M2 naar M3 Van een ontwikkelend team naar 
een team.  
 

Indicator Vragenlijst Marijke Lingsma 

Leerkracht enquête, score min. 3,2 

 Hogere opbrengsten conform prestatiebox norm 

 Goede analyses, plannen van aanpak, 
groepsplannen en groepsoverzichten. 

 Administratie in parnassys is actueel 

 Samenwerking met ouders is proactief en open 

 Goed ped. en did. klimaat 

 Kennis van de leerlijnen 

Activiteiten-beschrijving 

proeftuin 

 Vergaderen met het complete team, waarbij aan 

het eind van elke vergadering afspraken gemaakt 
worden en gereflecteerd wordt op eigen 
verantwoordelijkheid, sfeer, werkprocessen en 

resultaat. 
 De voorzitter van de vergadering zorgt er voor 

dat agendapunten een  interactieve werkvorm 
hebben 

 Normen en impliciete omgangsregels worden in 
de vergadering van 21-8-‘15 expliciet gemaakt en 
opgehangen in de teamkamer  
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 Eigen verantwoordelijkheid benoemen. Op de 
startvergadering van 19 aug. stellen we vast wat 

er van een leerkracht verwacht mag worden in 
een prof cultuur.  

 Leren van elkaar- feedback geven tijdens de 
collegiale consultaties en op de vergaderingen 
tijdens het bespreken van bijv. een filmpje 
gemaakt in het kader van focusleren.  

 Coöperatieve werkvormen toepassen bij het 
vergaderen 

 

   

D
o

 

Organisatie do-fase  Iedere leerkracht maakt deel uit van een 
werkgroep, die werkt volgens het principe van 
een leerwerkgemeenschap. Hierbij kunnen 

stagiaires van de Marnix ook aanschuiven, indien 
mogelijk met een docent van de Marnix. 

 De directie organiseert  minimaal 2x per jaar een 
collegiale consultatieronde. (planning zie 

jaarkalender). Vooraf wordt in een 
teamvergadering aandacht gegeven aan het 
geven en ontvangen van feedback. 

 Vergaderen met het hele team, interactief, leren 
van elkaar (focusleren e.d.) en met input vanuit 
het team voor de agenda. 

 Teamleren omtrent het geven/ontvangen van 
feedback.  

 

Sturingsaspecten  Sturen op randvoorwaarden. Bij de startverg. 
Bespreken we wat  de randvoorwaarden zijn. 

 De inhoud ligt bij het team. Net als de procedures 
(hoe stemmen we bijv. doorgaande lijnen af) en 
het proces (hoe is de onderlinge interactie, hoe is 
de informele communicatie 

 De directie spreekt leraren aan op eigen 
verantwoordelijkheid. De directie stimuleert dat 

collega’s elkaar aanspreken. 
 Tijdens de vergaderingen stimuleert  de directeur 

een positieve  onderlinge interactie. 

Tijdspad  Actie Periode Wie 

 Focusleren en terug 
zien in de verg.  

Blokken van 6 
weken per 
onderwerp 

Directie 
en IB 

 Leren feedback te 

geven en te 
ontvangen 

teamvergadering 

24-11-’15  
7-3-‘16 

 

 Werkgroepen: 
- Schoolconcept 

- ICT 

- PR 

- Docu 

- Coöp. Leren 

10 
bijeenkomsten 
in het jaar 

(jaarplanning) 

Lkr en dir 

 Coll.cons. Week 15 (7-12) 

Week 26 (14-3) 

allen 

 Nascholing team: 
- Coöperatief Leren 
 
 

 
 
- Leerlijnen 
 
 

 
23-9-‘15 
17-11-‘15 
12-1-‘16 

16-3-‘16 
2-6-‘16 
7-9-‘15 
1-10-‘15 
5-11-‘15 

 
Allen 
 
 

 
 
Gr.1 en 2 
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Nascholing ind. 

Human Dynamics 

2-3-‘16 

 Gezamenlijk 
vergaderen 

Zie jaarplanning Allen  

   

S
tu

d
y
 

Organisatie study-fase Tijdens de startverg. bepalen we het doel hoe als 

team te functioneren. Hoe ziet een prof team eruit , 
wat zijn de randvoorwaarden om gezien te worden 
als een prof. team. 
Gedurende het jaar hangt dit jaarplan en de 
afspraken rond team functioneren aan de muur. Op 
de vergaderingen wordt gecheckt waar we staan, 
wat aandachtspunten zijn en hoe we verder gaan.  

Tijdens de studiedag in feb. een tussenevaluatie en 
in mei de eind evaluatie 

  

Tijdspad Actie Periode Wie 

 Doel vaststellen ‘hoe 

ziet een prof team 
eruit’ 
(randvoorwaarden) 

Startverg. 19 

aug 

allen 

 Tijdens de teamverg. 

oefenen 

Hele jaar allen 

 Tussen evaluatie 
gericht op 
vastgestelde doel 

19 -2-2016  

 Eind evaluatie 17-5-2016  

A
c
t 

Bijgestelde doelen   
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Bijlage 4 

 

Nascholingsplan 2015-2016 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

De Eendragt 

Postbus 84 
2760 AB Zevenhuizen 
tel.: 0180 631819 
e-mail: eendragt@d4w.nl 
www.d4w.nl/eendragt 

 

 

mailto:eendragt@d4w.nl
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Inleiding 

 

Dit nascholingsplan wordt opgesteld n.a.v. het meerjarenbeleidsplan. Dit plan wordt 

jaarlijks bijgesteld op basis van het evaluatieverslag en het jaarplan schoolontwikkeling. 

Voor dit schooljaar gaan we uit van het jaarplan 2015-2016. 

 

De professionalisering wordt gekoppeld de actiepunten vanuit de kwaliteitskaarten (zie 

ook het schoolplan) en de aandachtspunten die komen uit de evaluatie van het 

afgelopen jaar. Voor de individuele nascholing wordt ook gekeken welke afspraken er 

zijn gemaakt n.a.v. het POP en de PAP. 

 

Teamcursussen: 

1. In het kader van meer zelfstandigheid en eigenaarschap van de leerlingen is er 

binnen het team voor gekozen voor een cursus Coöperatief Leren die, na de 

introductie van vorig jaar, een duidelijke verdieping realiseert. 

2. Het leerlingenvolgsysteem van de Pravoo is vervangen door Leerlijnen. De 

leerkrachten voor gr. 1 en 2 krijgen daar een cursus voor.  

 

Omdat er extra wordt ingestoken op bovenstaande teamcursussen is er voor individuele 

cursussen nog beperkt budget beschikbaar. 

 

In het onderstaande overzicht geven we aan wat onze inkomsten zijn om deze 

nascholing te bekostigen. Wij geven ook een overzicht van de uitgaven t.b.v. deze 

nascholing.  

 

Nog niet alle collega’s hebben een keuze voor een cursus of een nascholing gemaakt. 

Dat zal in de loop van het jaar gebeuren. Wel zal het moeten passen binnen 

bovengenoemde speerpunten. 

 

Inkomsten nascholing: 

Gemeente/Rijk 

Vanaf januari 2008 ontvangen de scholen de gelden voor nascholing rechtstreeks vanuit 

het Rijk in de lumpsumvergoeding.  

Daarnaast is er een convenant met de gemeente gesloten die aanvullende gelden 

beschikbaar stelt. De gelden van de gemeente worden ingezet ten behoeve van 

leerlingbegeleiding. 

 

Prestatiebox 

Vanuit de overheid zijn gelden beschikbaar gesteld om de opbrengsten en de kwaliteit 

van ons onderwijs te verhogen. Deze gelden zijn verdeeld in een deel dat voor scholing 

van het team beschikbaar is en een deel is specifiek bedoeld voor professionalisering 

van de directie. Van deze gelden worden cursussen vergoed die de collega’s volgen en 

die betrekking hebben op het verhogen van de opbrengsten.  
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Inkomsten/Uitgaven nascholing  

Onderwerp  inkomsten uitgaven 

Schoolbegeleiding s €  4.037,14- (voor leerlingbegeleiding) € 4037,14 

Gemeentelijke 

bijdrage in inkomsten 

schoolbegeleiding 

s €  4.037,14,- (voor systeembegeleiding) € 4037,14 

(Coöp. Leren) 

 

Nascholing n €  5.000,- €  5080,32 

Prestatiebox  s €  5.500,- €   

vervanging   €  1000,00 

totaal  € 18.574.28 € 14.154,60 

 

 

 

Wie  Wat Waar dag aantal kosten 

 Nascholing individueel     

      

Hanneke Onderwijskundig expert 

Wetenschap en Techniek 

Marnix 

academie 

woe mi 

 

16 x € 2100,- 

Mirjam Haal meer uit Lijn 3   1x gratis 

Helen en 

Marcella 

ICC cursus Kunstpunt 

Gouda 

woe mi 8 x gratis 

Stephanie Opleiding tot tablet coach O&A do av 4x € 495,- 

Eelke Stoomcursus muiswerk    €   37,50 

Janine Train de trainer cursus 

'Motiveren van leerlingen' 

Lestijd 

Onderwijs 

advies 

za 1x  € 155,- 

      

    Totaal €2787,50 

      

 Nascholing team     

Teamcursus Coöperatief Leren O&A Planning 

jaarrooster 

5 x € 792,82 

Teamcursus Leerlijnen  Planning 

jaarrooster 

4 x € 1500,- 

    Totaal €2292,32 

 

 

    

Totaal 

 

€ 5080,32  

 

 

Behalve deze cursussen wordt er ook gebruik gemaakt van de gratis 

vrijdagmiddagmatinees op de Marnix die allen gericht zijn op Wetenschap en Techniek 

en een inspiratiemiddag Wetenschap en Techniek van Heutink.  

Gedurende het jaar komen er nog cursussen, passend bij de ontwikkeling van de 

school. Voor zover de financiën nog toereikend zijn. 



 

Deze school is onderdeel van De Vier Windstreken, Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs 

 

DE EENDRAGT - DE NESSEVLIET - DE MORGENSTER - IMMANUËLSCHOOL - PR. WILLEM-ALEXANDERSCHOOL -  

DE WEGWIJZER – PLASWIJCKSCHOOL - KON. WILHELMINASCHOOL - GOEJANVERWELLESCHOOL - PARK EN DIJK -   

PCB MEESTER LALLEMAN - DE REGENBOOG - WESTERSCHOOL - WWW.D4W.NL  

    

Bijlage 5  Presatiebox – Apart bijgevoegd. 


