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Inleiding 
Voor u ligt het schoolplan van Goejanverwelleschool van stichting De Vier Windstreken. Dit schoolplan 

weergeeft de visie van de school op diverse onderwijsgebieden, biedt inzicht in de ambities en doelen die wij 

hebben voor onze school in de beleidsperiode 2020-2024.  

 

Een schoolplan heeft een belangrijke functie ter bevordering van de koers van de school. Bij het nemen van 

beslissingen en daaruit voortkomende activiteiten toetsen we of deze bijdragen aan de ambities die in dit plan 

staan en in het koersdocument van Stichting De Vier Windstreken. 

Het schoolplan is een horizontaal én verticaal verantwoordingsdocument, welke gebruikt kan worden als basis 

voor de diverse gesprekken die wij voeren over de kwaliteit van ons onderwijs. Dit schoolplan geeft weer hoe 

wij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Het is vooral een belangrijk middel om onze eigen ambities en 

aspecten van kwaliteit weer te geven. Het is het kader waaruit wij kiezen en dagelijks vol energie werken aan 

ontwikkeling. 

 

Dit schoolplan is het resultaat van een gezamenlijk proces van team en directie. Tijdens dit proces hebben wij 

meerdere (team)sessies georganiseerd en besprekingen gevoerd. Wij hebben hierbij gebruik gemaakt van de 

resultaten van ons vorige schoolplan. In de vorige beleidsperiode hebben wij mooie resultaten geboekt en 

reizen daarom verder op de ingezette weg. Dit is geëvalueerd en besproken met het team, dit past in onze 

gedachte dat een schoolplan succesvol is als het plan gezamenlijk is opgesteld. 

 

Ten behoeve van de sturing en het inbedden van de schoolplandoelen in onze school hebben wij dit 

schoolplan ook samengevat in een beknopte versie en verwoord op één A3. Zo zorgen wij ervoor dat onze 

ambities op diverse manieren zichtbaar worden en continu besproken worden. Dit A3 zien wij als belangrijk 

document voor de dialoog over onze ambities, de schoolontwikkeling. Dit schoolplan zien wij als 

brondocument voor de komende jaren. Jaarlijks stellen wij het A3 bij, op basis van de meerjarenvisie in dit 

schoolplan (zie bijv. de verschillende doelen per jaar). 

 

De school is en blijft volop in ontwikkeling. Op basis van het meerjarenperspectief in dit schoolplan en een 

jaarlijkse evaluatie stellen we jaarplannen op, waarin we de doelen en daden voor het betreffende schooljaar 

nader uitwerken. Jaarlijks evalueren wij de ontwikkelingen. Deze jaarplannen en de schoolgids zijn belangrijke 

bijlagen bij dit schoolplan om daarmee een actueel beeld te geven van de stand van zaken en de 

opbrengsten. 

 

Een schoolplan staat vol met woorden. Het krijgt betekenis in ons dagelijks handelen. U bent welkom op onze  

school om te ervaren hoe wij wat wij beschrijven in praktijk tot uitvoering brengen. 

 

 

Marleen Baas,  

Directeur  
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Leeswijzer 
Dit schoolplan is een belangrijk brondocument ten behoeve van de onderwijskwaliteit binnen 

Goejanverwelleschool en De Vier Windstreken. Dit document maakt integraal onderdeel uit van het 

kwaliteitssysteem. De opbouw van het schoolplan is in lijn de strategische ambities van stichting De Vier 

Windstreken.  

 

 Doelstellingen 

• Hoofdstuk 1 geeft weer een beknopte beschrijving van de stichting en de school; 

• Hoofdstuk 2 beschrijft de koers van Stichting De Vier Windstreken, de visie van de school en de 

ambities die hieruit volgen; 

• Hoofdstuk 3, 4, 5 en 6 werkt de kernthema’s van het koersdocument van De Vier Windsteken op 

schoolniveau uit. Dit zijn hoofdstukken met de thema’s: 

o onderwijsinhoud 

o medewerkers 

o ouders en partners 

o verbinding in kwaliteit en middelen. 

 

Elk hoofdstuk start met een weergave van de organisatie van het betreffende thema, waarna bijbehorende 

ambities worden uitgewerkt in doelen en acties. Wij kiezen ervoor om deze acties specifiek uit te werken voor 

de komende twee jaar en meer globaal voor de komende vier jaar. Dit biedt ruimte om elk jaar na evaluatie 

acties nader uit te werken in de jaarplannen. Verder verwijzen wij naar de schoolgids, het 

schoolondersteuningsprofiel en het jaarplan. Deze documenten zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en 

dienen als gezamenlijk verantwoordingsdocument. 
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H.1 School en context 
1.1 Beschrijving De Vier Windstreken  

De Vier Windstreken zien we als een bundeling van krachten van de individuele scholen die ons maken tot de 
organisatie die we zijn. Scholen kunnen als onderdeel van De Vier Windstreken van en met elkaar leren, 
samen met elkaar ontwikkelen, samen met elkaar de toekomst verkennen. We zijn met elkaar van 
toegevoegde waarde en maken het verschil voor kinderen, ouders en medewerkers.  
 
Bij De Vier Windstreken hebben we oog voor elk kind en voor elkaar. Met kwalitatief sterke en gedreven 
medewerkers zetten we samen goed onderwijs neer waarbij kinderen zich gekend en gewaardeerd weten. 
Vanuit onze christelijke identiteit begeleiden we kinderen naar een toekomst waarin ze leren er voor een ander 
te mogen zijn en oog te hebben voor elkaar. Dit doen we vanuit de waarden: vertrouwen, verbinding, 
samenwerking en talentontwikkeling. 
 

De basisschoolperiode is een mooie ontdekkingstocht waarbij kinderen kennis en vaardigheden opdoen om 
zelfstandig, sociaal en vol vertrouwen de wereld in te gaan. We geven kinderen een kompas, waarmee ze 
door het leven kunnen reizen. Voor onszelf is deze koers ook een kompas die richting geeft aan onze 
toekomst. Het hart van de windroos wordt gevormd door ons motto: ‘Oog voor elkaar’, passend bij onze 
christelijke identiteit. Door oog te hebben voor de ander, zien we hoe de ander zich kan ontplooien tot de 
mens waartoe hij bedoeld is. Waarden als autonomie, relatie en competentie zijn daarbij ondersteunend. 
 

Onze vier richtingen zijn: 
 Samen verbinden 

 Samen leren 

 Samen ontwikkelen 

 Samen gericht op de toekomst 

 

Als stichting ligt onze kracht in het ‘samen verbinden’ van alle scholen die deel uitmaken van De Vier 
Windstreken. Daarbij benutten we optimaal elkaars kennis en kwaliteiten. Ook verbinding met partners in de 
omgeving is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van kinderen. 
 

In het kader van ‘samen leren’ willen we onze gezamenlijke professionalisering verder vormgeven. Dit doen 
we door expliciet vorm en inhoud te geven aan ‘leren van en met elkaar’. Dit geldt voor alle geledingen in onze 
organisatie, dus voor zowel medewerkers als kinderen. Bij ‘samen ontwikkelen’ ligt het speerpunt bij het in 
gezamenlijkheid verder inhoud geven van ons onderwijs en het door ontwikkelen. Hierin kunnen we onze 
gezamenlijke kracht benutten. Het samen verbinden, leren en ontwikkelen leidt ten slotte tot het ‘samen 
gericht op de toekomst’ profileren en positioneren van onze scholen en onze stichting. Als doel hebben we het 
toekomstbestendig maken van onze scholen en stichting in het belang van de kinderen. In het kader van 
toekomstbestendigheid vraagt het lerarentekort van ons dat we ons ontwikkelen tot een sterke werkgever en 

dat we zoeken naar andere organisatievormen om goed onderwijs te realiseren. 
 

We bieden onderwijs waarbij ieder kind zijn of haar talenten kan benutten, aanspreken en verder ontwikkelen. 
Onze medewerkers doen hierin hun uiterste best en kunnen dit alleen doen als zij zelf ook hun talenten 
benutten en ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat om kinderen tot groei en ontwikkeling te brengen, onze 
medewerkers in hun kracht moeten staan. In onze visie richten we ons dus zowel op de ontwikkeling van 
kinderen als medewerkers. In ons onderwijs geven we kinderen kennis en vaardigheden mee om zich te 
ontwikkelen tot deelnemers aan de samenleving van de toekomst. Hierin staat niet alleen de individuele 
ontwikkeling van kinderen, maar vooral ook de ontwikkeling van kinderen in relatie tot hun naaste centraal.
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1.2 Beschrijving school binnen de stichting. 

 

De Goejanverwelleschool is een Protestants Christelijke basisschool in de gemeente Gouda. De school valt 
onder het bevoegd gezag 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, zij legt verantwoording van het gevoerde beleid af aan een 
Raad van Toezicht.  
 
De Goejanverwelleschool streeft ernaar een christelijke school te zijn waar protestants-christelijke ouders met 
overtuiging voor kiezen. Tevens willen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en daarom 
streven we naar een leerlingenpopulatie die in redelijke mate een afspiegeling vormt van de bevolking in de 
wijk. Samen met de peutergroep en de BSO van Quadrant vormen wij het kindcentrum Goejanverwelle. 
 
Ouderbetrokkenheid is van groot belang binnen onze school, dit o.a. gewaarborgd met 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 bestuursbureau zorgt voor ondersteuning van College van Bestuur en schoolmanagement. 
 

1.3 Onze leerlingen 

De kinderen van de school komen uit twee wijken: 

• Goverwelle: Een wijk uit de jaren 90, met veel variatie in het type woningen, wat leidt tot diversiteit in 
de bevolkingsopbouw. Er zijn 3 basisscholen (Openbaar, R.K. en P.C). De wijk is aan het vergrijzen. 

• Oosterwei: een wijk die verandert er zijn flats en sociale woningbouw maar ook sinds een paar jaar 
nieuwbouw. De school in deze wijk heeft voornamelijk kinderen van buitenlandse afkomst 
(taalopvang), reden voor ouders om te kiezen voor een school in Goverwelle.  

 

De gezinnen waar de leerlingen uit komen, kunnen gezien worden als een doorsnee van onze samenleving: 
hoogopgeleide ouders, maar ook leerlingen uit achterstandssituaties en allochtone gezinnen. Ongeveer 6% 
van onze leerlingen heeft een leerlingengewicht.  
 
In onze schoolgids en op Vensters PO is ons leerlingenaantal en opbouw over de leeftijdsgroepen in te zien. 
Jaarlijks updaten wij deze gegevens. 
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H.2 Koers, visie en speerpunten 
2.1 Koers van De Vier Windstreken 

Als stichting ligt onze kracht in het ‘samen verbinden’ van alle scholen die deel uitmaken van De Vier 
Windstreken. Daarbij benutten we optimaal elkaars kennis en kwaliteiten. Ook verbinding met partners in de 
omgeving is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van kinderen.  
 

Wij hebben onze koers visueel weergegeven: 
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In de komende vier jaar kunnen we als stichting en alle scholen aangesproken worden op de volgende 
punten: 

1. We werken vanuit het fundament van Oog voor elkaar aan ontwikkelingen, waarbij onze vier waarden 
(vertrouwen, verbinding, samenwerking en talentontwikkeling) duidelijk herkenbaar zijn. 

2. Alle D4W-scholen scoren ‘goed’ op de indicator pedagogisch klimaat, waarbij veiligheid een belangrijk 
uitgangspunt is. 

3. We bieden onderwijs van een hoog kwalitatief niveau. Elke D4W school realiseert eindopbrengsten 
die minimaal op het landelijk gemiddelde liggen. 

4. Iedere school beschikt over een handboek met kwaliteitskaarten voor onder andere didactisch en 
pedagogisch handelen en zicht op ontwikkeling. 

5. We zetten kinderen in hun kracht en ontwikkelen hen tot sterke persoonlijkheden die van betekenis 
zijn voor anderen. 

6. We bieden een goede werkomgeving voor medewerkers en een goede leeromgeving voor kinderen 
waarin zij zich beiden veilig voelen, voldoende ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen en zich 
gelukkig voelen. 

7. Medewerkers leren met en van elkaar via kenniskringen, leergemeenschappen, intervisiegroepen en 
leernetwerken. 

8. We gaan verbindingen aan met onze omgeving, waardoor we als stichting, maar ook als scholen 
midden in de maatschappij staan en verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van wijken, 
buurten en kerken. Daarnaast zorgen deze verbindingen ervoor dat we gezamenlijk de juiste 
ondersteuning aan kinderen kunnen bieden. 

9. We bieden voor alle kinderen een rijke leeromgeving, voor kinderen die liever heel praktisch aan de 
slag gaan, maar ook voor kinderen die cognitief meer uitgedaagd willen worden. 

10. We dagen alle kinderen uit om te groeien en vorderingen te maken in hun ontwikkeling. 
 

In de volgende hoofdstukken geven wij aan het begin van het hoofdstuk weer waar wij als school onze 
prioriteit willen geven, vanuit onze vier richtingen zijn: 

 Samen verbinden 

 Samen leren 

 Samen ontwikkelen 

 Samen gericht op de toekomst 

 

2.2. Identiteit van de school 

Iedereen is welkom op onze school. Kinderen mogen zijn wie ze zijn en hoe ze zijn. Door een sfeer van 
sociale en fysieke veiligheid te creëren, kunnen zij zich optimaal ontwikkelen in hun zijn. We zijn een open 
christelijke school en verwachten van medewerkers, kinderen en ouders een open houding waarin er respect 
is voor onze christelijke identiteit en deze ook mee willen uitdragen. Ons gezamenlijk fundament zijn de 
waarden en normen uit de Bijbel en het voorbeeld dat Jezus zelf geeft in hoe Hij omgaat met de mensen om 
zich heen. Daarbij heeft Hij ons laten zien dat het ontwikkelen van talenten heel belangrijk is en daaraan willen 
we betekenis geven in onze scholen en onze organisatie  

 

2.3 Het motto van de school  

Het motto van de Goejanverwelle is “Samen sterk werkt” 

 

2.4 Missie van de school 

Op het Kindcentrum Goejanverwelle willen we vanuit onze protestants-christelijke geloofsovertuiging en 
daaruit voortvloeiende levenshouding aan ieder ons toevertrouwd kind binnen een veilig schoolklimaat, 
kwalitatief goed onderwijs bieden. 
 

2.5 Visie van de school 

Ieder kind is een uniek schepsel van Gods hand. De protestants-christelijke levenshouding impliceert voor 
ons:   

• de rijkdom van de individuele en gezamenlijke beleving van leerkracht en kind 

• een grote sociale bewogenheid (dichtbij en ver weg) 

• een respectvolle houding ten opzichte van ieder medemens en Gods schepping 
 



 

 

Pagina 10 

Kwalitatief goed onderwijs houdt rekening met de behoeften uit de samenleving en speelt daarop in.  

Wij streven ernaar dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in de vaardigheden die de toekomst 
van hen verwacht, in een veilige omgeving waarin zij kunnen samenwerken en die uitdaagt en inspireert.  
 

Naast kwalitatief goed onderwijs, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met verschillen in aanleg, 
tempo en belangstelling van de kinderen willen we hen gelegenheid geven zich te ontwikkelen in een houding 
van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Dit betekent dat  

• We proberen de kinderen een fijne schooltijd te geven 

• We  de kinderen in hun spel en werk zoveel mogelijk succeservaringen willen geven en zo weinig 
mogelijk gevoelens van falen om hen zo de kans te geven een positief zelfbeeld te ontwikkelen 

• We hen leren om met anderen samen te werken 

• We de kinderen regels en afspraken willen leren maar hen  vooral ook willen leren zich daaraan te 
houden (waarde- en normbesef) 

 

2.6 Kernwaarden 

Om onze missie en visie te bereiken, werken wij dagelijks vanuit de volgende vijf kernwaarden: 
• Respect 

• Veiligheid 

• Verantwoordelijkheid 

• Samenwerking 

• Ontwikkeling 

 
Belangrijke bouwstenen zijn voor ons: 

• tegemoetkomen aan verschillen tussen kinderen in aanleg en ontwikkeling en 

• ruimte geven voor plezier en creativiteit.  
 

2.7 Onze kernwaarden uitgewerkt  

De kernwaarden van de missie en visie zijn zowel intern als extern beschreven en als volgt uitgewerkt: 

 
Respect 
Intern 

In een respectvolle sfeer kan een op ontwikkeling gerichte dialoog plaatsvinden. Of het nu gaat om 
communicatie met ouders, kinderen of collega’s: respect is de basis waarop je met elkaar kunt bouwen. In de 
ontmoeting tussen teamleden staat wat je bindt centraal en worden verschillen in persoonlijke opvatting die 
niet direct van invloed zijn op de gezamenlijke koers van school met begrip besproken. Omdat er niet zo 
ongelijk is dan ervan uitgaan, dat we allemaal gelijk zijn, erkennen we ruiterlijk dat we verschillend zijn. Hier 
wordt met respect naar elkaar toe over gesproken. Dezelfde respectvolle houding t.a.v. verschillen en 
eigenschappen van collega’s streven we na in het spreken over kinderen en ouders. Vanuit de grondhouding 
dat ieder kind wil ontwikkelen en iedere ouder het beste voor zijn/haar kind wil, gaan we op zoek naar hoe we 
samen op kunnen trekken in het bieden van passende begeleiding en onderwijs voor ieder kind. Begeleiding 
die door externe partijen worden geboden zien we als waardevolle bijdrage in dit proces. 
 

Extern 

In ons kindcentrum vinden we ontmoeting op basis van respect heel belangrijk. Respect helpt onze 
medewerkers, kinderen en ouders om in een open sfeer het gesprek over ontwikkeling van kinderen te laten 
plaats vinden. Kinderen en medewerkers spreken in onze groepen beleefd tegen elkaar en begroeten elkaar 
aan het begin van de dag. Omdat respect met name in de communicatie met elkaar tot uitdrukking komt, leren 
er kinderen om elkaar uit te laten spreken. Een respectvolle houding naar de andere en elkaars spullen helpt 
om de lokalen, gangen en het plein netjes te houden. We gebruiken deze ruimte met elkaar en iedereen werkt 
prettiger in een veilige opgeruimde omgeving. Vanuit onze christelijke identiteit vragen we kinderen op een 
open manier te spreken over andere geloven. Begrip voor elkaar voorkomt vooroordelen. 
 

Veiligheid 
Intern 

Vanuit de teambrede erkenning, dat iedereen een unieke bijdrage levert aan de organisatie is er veiligheid om 
elkaar als medewerkers feedback te geven op elkaar professionele handelen. Een grondhouding hierbij is, dat 
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we mét elkaar spreken, in plaats van over elkaar. De leiding speelt als het gaat om veiligheid een voorbeeldrol 
en staat pal voor de teamleden van het kindcentrum. Tevens is zij hitteschild voor wat er van buiten het 
Kindcentrum door derden op de organisatie afkomt. Persoonlijke gesprekken kunnen binnen het kindcentrum 
plaatsvinden op een veilige plek. Indien er dergelijke gesprekken met kinderen, ouders of collega’s 
plaatsvinden, zorgen teamleden ervoor, of gesprekspartners, dat zij voldoende veiligheid ervaren. 
 

Extern 

Veiligheid is een basisbehoefte van ieder mens. Als je je veilig weet kun je ontspannen tot ontwikkeling 
komen. We laten kinderen ervaren dat ze ‘er mogen zijn’. Vanuit deze erkenning leren we kinderen met begrip 
voor de anders spelen en werken met elkaar. In ons Kindcentrum bieden we veiligheid aan kinderen door 
middel van de vastgestelde Positive Behaviour Support (PBS) regels en afspraken. Hierbij staat het door 
medewerkers stimuleren van positief gedrag van kinderen centraal. Hierdoor bieden we structuur en 
voorspelbaarheid die leiden tot duidelijkheid voor kinderen, teamleden en ouders. Bij het realiseren van 
veiligheid gaan we uit van het positieve, dat wat goed gaat. Dit is te zien in de groepen omdat beurtelings 
ieder kind op een positieve manier in het middelpunt staat en kinderen waarderend leren spreken over een 
ander. 
 

Verantwoordelijkheid 
Intern 

Teamleden ondersteunen elkaar en de kinderen bij het vormgeven van het leerproces. Hierbij doen ze een 
beroep op coachende vaardigheden, waarover ieder teamlid beschikt. Het is voor iedereen duidelijk, op welke 
manier je kinderen en collega’s voorziet van feedback en op welke manier je feedback ontvangt. 
Professionals die binnen het kindcentrum werkzaam zijn, dragen verantwoordelijkheid voor ieder kind binnen 
de organisatie. Zo vergroten we elkaars draagkracht en voorzien we elkaar van ondersteuning. Ook ouders 
betrekken we met oog op elkaars verschillende rol in dit proces van gedeelde verantwoordelijkheid. Een 
professional in het kindcentrum legt veel van zichzelf in zijn/haar werk. Om wederzijdse verantwoordelijkheid 
te kunnen realiseren is er sprake van een open houding tussen collega’s. Met respect voor persoonlijke 
grenzen wordt geïnformeerd naar elkaars welzijn en redelijkerwijs rekening gehouden met tijdelijke 
belemmeringen. De verzorging en het opruimen van het gebouw is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, 
waarbij medewerkers een voorbeeldrol vervullen. Samen zorgen zij voor het netjes houden van algemene 
(voorraad) ruimten en het afsluiten van vandalismegevoelige ruimten. 
 

Extern 

Verantwoordelijkheid voor elkaar wordt binnen ons kindcentrum gevoed vanuit onze identiteit. Iedereen werkt 
graag in een veilige opgeruimde omgeving. We zijn zuinig op elkaar en onze spullen. Hierbij dragen 
medewerkers, kinderen en ouders samen verantwoordelijkheid.  Teamleden stimuleren een veilig klimaat, 
kinderen dragen bij aan opgeruimde lokalen waarin wordt samengewerkt en ouders spelen een wezenlijke rol 
in het ondersteunen van een brede ontwikkeling van kinderen. 
Binnen het kindcentrum worden kinderen actief betrokken in hun eigen leerproces. Ze leren 
verantwoordelijkheid dragen voor het behalen van mede door henzelf gestelde doelen en gaan met 
medewerkers en ouders in gesprek over wat hen bij het leren stimuleert en belemmert. Bij het leren en 
verwerken van de lesstof stimuleren we kinderen om hun werk verzorgd te presenteren. We besteden binnen 
ons kindcentrum aandacht aan een goede werkhouding. Dit komt tot uiting in de manier waarop kinderen 
omgaan met leermiddelen, maar ook hoe zij omgaan met elkaar. Om verantwoordelijk met elkaar te kunnen 
samenwerken hanteren we de PBS-afspraken. Hierbij staat het stimuleren van positief gedrag centraal. 
 

Samenwerking 
Intern 

Als team benutten we elkaars talenten en gaan we structureel bij elkaar langs om advies en ondersteuning te 
krijgen. We doen dit, net als richting ouders, vanuit een open en begripvolle houding. Samenwerking gaat 
verder dan wat de praktijk van iedere dag van ons vraagt. Het komt tot uiting in de zorgende houding naar 
elkaar. Het kindcentrum is van ons samen, dus we staan er samen voor. Soms als steuntje in de rug en 
andere keren naast elkaar om een klus te klaren. Door samen op te trekken bij invoering en uitvoering van 
nieuwe concepten neemt de werkdruk af en delen we succesvolle interventies die ons kunnen helpen in de 
dagelijkse praktijk. 
 

Extern 

Wij stimuleren binnen ons kindcentrum samenwerking, door gebruik te maken van talenten van kinderen, 
teamleden en ouders. Door uit te gaan van talenten leren kinderen ontdekken waar zij goed in zijn en hoe zij 
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een ander kunnen helpen. Dit leren we kinderen toepassen door hen gezamenlijke opdrachten te geven en de 
mogelijkheid in lessen te geven om elkaar volgens afspraak te helpen bij mogelijke vragen. Omdat u als 
ouders heel veel van uw kind(eren) weten kunt u teamleden helpen om zicht te krijgen op wat hen helpt en 
belemmert in het leren en ontwikkelen. We zien u als ouder dan ook als partner in het leerproces en gaan 
graag vanuit erkenning voor elkaars unieke bijdrage met u in overleg over hoe we uw kind kunnen helpen 
opbloeien en ontwikkelen. 
 

Ontwikkeling 
Intern 

Als medewerkers weten we ons vanuit onderscheiden verantwoordelijkheden verbonden met ouders als het 
gaat om ontwikkeling van kinderen. Kinderen worden in samenspraak met ouders betrokken om erachter te 
komen, waar stimulerende en belemmerende factoren in hun ontwikkeling liggen. Om kinderen tot 
ontwikkeling te laten komen, wordt bij hen beredeneerd een beroep gedaan op verschillende manieren van 
leren (meervoudige intelligentie), dit doen we door ook de onderscheiden (in verder te ontwikkelen) talenten 
van individuele teamleden te benutten. 
Als team staan we open voor vernieuwing van het leerproces door gebruik van nieuwe inzichten of nieuwe 
ondersteunende (digitale) middelen. Wanneer deze ontwikkelingen bijdragen aan het verwezenlijken van onze 
missie, zet ieder teamlid zich in om deze vernieuwing op te nemen in zijn/haar handelingsrepertoire. Hierbij 
leren we van en met elkaar en wordt de mogelijkheid geboden om bij elkaar te kijken in de groep. 
Binnen het team is er vanuit ‘ erkende ongelijkheid’ openheid over zaken die individuele teamleden voor 
uitdagingen stelt. Er is veiligheid om elkaar om hulp en ondersteuning te vragen, wanneer je er als 
professional in relatie met leerlingen niet uitkomt, of bij het realiseren van onderwijsvernieuwing ondersteuning 
wenst. Om ontwikkeling te stimuleren wordt er binnen het kindcentrum gewerkt met zgn. mini-teams. Hierin 
opereren diverse professionals en ouders op basis van specifieke interesse en/of expertise. De opbrengsten 
van wat er in miniteams wordt ontwikkeld zal dienstbaar worden ingezet in de breedte van de organisatie. 
 

Extern 

Binnen ons kindcentrum maken we kinderen zoveel mogelijk mede-eigenaar van hun ontwikkeling. Dit doen 
we door hen en u als ouders en verzorgers te vragen naar wat hen helpt en belemmert bij het leren. We 
vinden het dan ook belangrijk om juist met hen te praten over de ontwikkeling die de kinderen doormaken. 
We erkennen dat kinderen op verschillende manieren voorkeuren hebben om te leren. De één heeft veel 
gevoel voor taal, waar een ander denkt in beelden. Samen met u als ouders willen we aansluiten bij de sterke 
kanten van uw kind en de juiste ondersteuning bieden, waar dit nodig is. We hebben binnen deze zoektocht 
een eigen verantwoordelijkheid, maar overleggen hier regelmatig over. 
WE vinden het binnen ons kindcentrum belangrijk om aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen in de 
maatschappij en leren kinderen gebruik te maken van technische ontwikkelingen. Dit komt tot uiting in de 
lessen die we geven met en over nieuwe media en devices (digiborden, tablets etc.).Media mogelijkheden 
gebruiken we om u als ouders en verzorgers op de hoogte te stellen van de ontwikkeling van uw kind. 
Ontwikkelen doe je niet in je eentje. Om samenhang en samenwerking te bevorderen werken we binnen ons 
kindcentrum structureel met coöperatieve werkvormen. Hierbij leren kinderen met verschillende 
samenwerkingsvormen gebruik maken van elkaars kennis en vaardigheden. 
Het kindcentrum is niet alleen een plek om kennis voor het hoofd te verzamelen, maar ook om creativiteit te 
ontwikkelen op het gebied van sport, muziek en cultuur. Tijdens en na de lessen worden er diverse activiteiten 
ingezet die kinderen ruimte geven hun talenten optimaal te ontplooien. 
 

 

2.8 Terugblik afgelopen schoolplanperiode en belangrijkste trends 

Successen afgelopen jaren zijn:: 

• PBS: De erkenning op groen in 2019 heeft ons laten zien dat PBS goed geïmplementeerd is en 
onderhouden blijft. 

• Kindgesprekken: De gesprekkencyclus hebben we uitgebreid met start – en voortgangsgesprekken 
waarbij kind, ouders en leerkracht aanwezig zijn 

• Digitale ontwikkelingen: Het werken in de drive zorgt voor duidelijkheid en de periode thuisonderwijs 
tijdens Corona heeft geleid tot een versnelling van het ICT bekwaamheid van medewerkers en digitaal 
lesaanbod voor onze leerlingen 

• Weekplanning: Schoolbreed werken met een weekplanning is de afgelopen jaren ingevoerd. Dit 
draagt bij aan de gewenste doorgaande lijn binnen de school.  

Dilemma’s: 

• Willen meer werken vanuit doelen en minder methodes 
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• Autonomie bij kinderen, hoe kunnen wij hen nog meer regie geven over de eigen ontwikkeling. 

• Groepsdoorbrekend werken komt nog niets zoals gewenst uit te verf. 

• Hoe geven wij vorm aan het schoolbreed van en met elkaar leren. 

• De doorgaande lijn binnen de school kan verder versterkt worden. Dit moet niet afhankelijk zijn van 
medewerkers (bijv. bij vertrek van collega’s). 

 

2.9 Onze ambities voor de komende jaren. 

Hiervoor beschreven we de visie en de context van de school. Samen met de visie en de koers/ambities van 
onze stichting levert dat voor onze school voor de komende vier jaar de volgende speerpunten op, verwerkt in 
ambities. Deze ambities werken wij uit in betreffende hoofdstukken, waarbij wij ook een korte weergave geven 
hoe wij deze koppelen aan de richting van onze stichting. 
 
In het volgende hoofdstuk werken we deze speerpunten op de verschillende beleidsterreinen verder uit in 

ambities en doelen. 
1. Ambitie – onderwijsaanbod 

In 2024 scoren wij op de gebieden taal, begrijpend lezen en rekenen boven het landelijk gemiddelde.  
In 2024 zijn kinderen zichtbaar eigenaar van (delen van) hun leer- en ontwikkelproces m.b.v. van een 
rijke leeromgeving (binnen en buiten de school) en een jaarlijks aanbod van groepsdoorbroken 
activiteiten. In deze omgeving werken kinderen samen gericht aan hun toekomst m.b.v. coöperatieve 
werkvormen. 
 

2. Ambitie – vakmanschap 
In 2024 leren medewerkers  samen van en met elkaar, delen op diverse wijze kennis met elkaar en 
ontwikkelen samen het onderwijs 
 

3. Ambitie – ouders en partners 
In 2024 werken wij intensief met ouders samen t.b.v. de ontwikkeling van hun zoon/dochter en zetten 
hierin passende middelen voor in. 
De doorlopende lijn met partners is geborgd op relevante gebieden van inhoud en kwaliteit, t.b.v. een 
doorgaande lijn van 2 t/m 12 jaar, voor/ tijdens en na school, zodat school en opvang samen 
verbonden zijn. 
 

4. Ambitie – kwaliteit en middelen 
In 2024 is een samenhangend onderwijskwaliteitssysteem, dat elke medewerker gebruikt. De 
medewerker kent de afspraken, past deze toe en kan deze in geval dat het nodig is snel vinden. 
D.m.v. het kwaliteitssysteem kunnen medewerkers zelf dagelijks hun onderwijs verbeteren. 
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H.3 Onderwijs 
3.1 Onze visie op het pedagogisch & didactisch handelen/ klimaat 

Leren gebeurt wanneer het pedagogisch klimaat op orde is. Onze doelgroep is zeer divers en zorgt regelmatig 
voor dynamiek. Als medewerkers zorgen wij ervoor dat deze dynamiek er mag zijn en de leerling ondersteund 
wordt vanuit een passende pedagogische en didactische aanpak. Onze visie hierop wordt binnen onze school 
zichtbaar in de omgang met elkaar en het handelen van medewerkers 
 

Visie pedagogisch handelen 
Onze pedagogische relatie met de kinderen wordt mede ingekleurd door onze protestants christelijke 
levensvisie. Centraal staan het bieden van een veilig leef- en werkklimaat in de school, respect voor elkaar en 
het werken aan een positief zelfbeeld bij elk kind, o.a. door positieve feedback van de leerkracht.  
 
In de groepen proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met verschillen in aanleg, tempo en 
belangstelling van kinderen. We willen hen gelegenheid geven zich te ontwikkelen in een houding van 

zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. 
 
Visie didactisch handelen: 

Centraal staat dat we in ons didactisch handelen willen aansluiten bij de belangstelling en de mogelijkheden 
van elk kind en bij de al aanwezige kennis van een kind. Daarnaast streven we er naar het onderwijs te laten 
aansluiten op de zone van naaste ontwikkeling (Vygotsky)  We willen met ons onderwijs opbrengsten behalen 
die liggen op of boven het niveau dat geldt voor de scholengroep waar wij toe behoren. 
 

 

3.2 Onze belofte vanuit onze visie op pedagogisch en didactisch handelen 

Wij beloven onze leerlingen d.m.v. ons didactisch en pedagogisch handelen dat:  

• je wordt door ons gezien;  

• je bij ons heb je fijne schooltijd hebt;  

• tijdens spel en werk doe je succeservaringen op en ervaar je zo weinig mogelijk gevoelens van falen; 

• wij ondersteunen je bij de ontwikkeling van een positief zelfbeeld; 

• dat je leert om met anderen samen te werken  

• dat je regels en afspraken leert en hoe hieraan te houden(waarden- en normbesef).  
 

3.3 Onderwijsinhoud en benadering 

In de kleuterafdeling werken we thematisch. De didactische invulling van het onderwijs in deze groepen is 
geïnspireerd op een jarenlange ervaring met ontwikkelingsgericht onderwijs. Het onderwijs in groep 1 en 2 
heeft echter niet meer de strakke kaders van OGO. Andere onderwijskundige inzichten (zoals t.a.v. 
voorbereidend technisch lezen, voorbereidend rekenen en VVE) hebben een plek in het programma.   
Kenmerkend voor ons thematisch onderwijs is dat we gebruik willen maken van de belangstelling en de 
motivatie van elk kind door samen met hen een thema uit te werken.  
In de groepen 3 en 4 zijn we de afgelopen jaren teruggekomen van het werken volgens de OGO didactiek. De 
nieuwe leesmethode heeft een duidelijk gestructureerde aanpak, gebaseerd is op klassikale instructie met 
differentiatie (Veilig Leren Lezen). 
In de midden- en bovenbouw van de school hanteren we een leerstofjaarklassensysteem met differentiatie 
waar dat mogelijk en noodzakelijk is.  
Binnen het leerstofjaarklassensysteem gebruiken we het “model van directe instructie”. In alle groepen wordt 
het zelfstandig werken van de leerlingen bevorderd; in de midden en bovenbouwgroepen mede door het 
gebruik van het GIP-model als model voor klassenmanagement, waardoor de leerkrachten in staat zijn 
instructie op verschillende niveaus te geven en aandacht te besteden aan zorgleerlingen. Daarnaast wordt er 
vanaf groep 6 bij verschillende vakgebieden groepsdoorbroken instructie gegeven en gewerkt (o.a. begrijpend 
lezen).  
 

 

Onze keuze voor een klassikale benadering is gebaseerd op de volgende argumenten: 
- bij onderwijs op het niveau van de zone van naaste ontwikkeling (Vygotsky) zullen de meeste 

leerlingen in een klas hun best doen aan te haken bij het gemiddelde niveau van groep. 
- kinderen willen over het algemeen behoren tot de sociale groep (de klas), en meedoen met de 
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activiteiten die gedaan worden. Ze hebben over het algemeen de wens om aansluiting te houden bij 
het niveau van de groep. 

- Leerkrachten zijn over het algemeen in staat les te geven op 2 á 3 niveaus. Na de instructie aan de 
grote groep is er tijd voor kinderen die minder of meer aankunnen (instructie aan de instructietafel).  

 

 

3.4 Passend Onderwijs 

Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden Holland (zie swv-po-
mh.nl). Wij hechten waarde aan hoge opbrengsten op elk niveau, passend bij de leerling op basis van 
zijn/haar ontwikkelingsperspectief. Wij bieden in lijn met het ondersteuningsplan van onze SWV passend 
onderwijs binnen onze school, gericht op specifieke doelgroepen. In de komende jaren zullen wij ons als 
school doorontwikkelen als expertisepunt binnen het SWV en intensieve verbindingen leggen met onze 
collega’s binnen Stichting De Vier Windstreken en de omgeving. Zo kunnen wij elkaars expertise benutten ter 
bevordering van passend onderwijs binnen Stichting De Vier Windstreken, onze gemeente en 
samenwerkingsverband.  
 

Onze visie op kwaliteit en passend onderwijs is dat dit begint in de groep, bij het handelen van de leerkracht. 
We passen het onderwijs waar mogelijk en noodzakelijk aan de mogelijkheden van individuele kinderen aan. 
Kinderen die moeite hebben met wat ze moeten leren, krijgen extra hulp en ondersteuning. Daarnaast krijgen 
kinderen die meer aan kunnen extra werk dat hen meer uitdaagt. Klassikale en minder klassikale momenten 
wisselen elkaar dan ook af. Wij geloven erin dat verschillen er mogen zijn en spelen hierop in. 
We werken ‘handelingsgericht’, dat wil onder andere zeggen: binnen één groep met kleinere groepen op drie 
niveaus. 
Voor kinderen die niet genoeg uitdaging vinden in plustaken en verdiepingswerk bij onze lesmethodes, en die 
meer aankunnen, hebben we een zogenoemde plusklas. Samen wordt vanuit reflectie besproken welke extra 
ondersteuningsbehoefte een leerling heeft. De wijze waarop we leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte 
begeleiden, hebben we beschreven in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Op basis daarvan stellen wij 
ons aanbod en aanpak bij waarin een passend pedagogisch klimaat en didactisch aanbod centraal staat. 
 

 

3.5 Monitoring pedagogisch beleid en veiligheid 

Vanuit de visie van de school op het pedagogisch klimaat werken wij dagelijks aan het behoud en eventueel 
vergroten van het welbevinden van onze leerlingen. Om de effecten van ons handelen te meten, onderzoeken 
wij jaarlijks in het voorjaar de veiligheidsbeleving van onze leerlingen met behulp van de veiligheidsmonitor: 
Na analyse bepalen wij als team of er eventuele verbetermaatregelen nodig zijn om daarmee de afspraken 
van onze school na te kunnen blijven komen.   
 

Door middel van onze schoolbrede aanpak van gewenst gedrag, willen we zorgen voor een evenwichtig en 
prettig klimaat in het kindcentrum. Hiervoor is PBS (positive behaviour support) ingevoerd. Dit heeft als doel 
om schoolbreed en vanuit gedeelde waarden een veilig en positief klimaat te creëren dat alle kinderen in staat 
stelt om zo goed mogelijk te profiteren van het geboden onderwijs. PBS richt zich op het versterken van 
gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Dit gebeurt doordat we de waarden van onze 
school hebben vertaald naar concrete gedragsverwachtingen voor alle ruimtes van de school, dit gedrag actief 
aan te leren en systematisch te waarderen en belonen. Daarnaast verzamelen we als school data over het 
gedrag van de kinderen. We gebruiken hier het programma SWIS voor. Deze data stelt ons in staat om 
gedragsvraagstukken (schoolbreed of op groepsniveau of op individueel niveau) in een vroeg stadium te 
signaleren, te analyseren en aan te pakken. Het samenwerken met ouders en de medewerkers van het 
kindcentrum vergroot de kans op een goede sociale en cognitieve ontwikkeling van het kind. 
 

Naast de jaarlijkse meting monitoren wij dagelijks het klimaat en bijbehorende veiligheid. Wij leren de kinderen 
dat er regels en afspraken zijn om goed met elkaar te communiceren. Van de kinderen die zich niet volgens 
de afspraken van de school gedragen, worden de ouders op de school uitgenodigd om samen over het 
voorval te spreken. Samen kijken wij naar de oplossingen en monitoren de effecten van de oplossingen. Onze 
afspraken rond veiligheid zijn geborgd in ons schoolveiligheidsplan. 
 

 

 

http://swv-po-mh.nl/
http://swv-po-mh.nl/
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3.6 Aanbod 

Kennisgebieden Aanpak (methodiek, methode etc.) 

Nederlandse taal Taal op Maat gr.3-4 / Snappet gr.5-8 

Rekenen en wiskunde Getal en ruimte Junior  gr 3-4 /  Snappet gr.5-8 

Engelse taal Take it easy 

De Natuur, waaronder biologie Faqta 

Geschiedenis Faqta 

Aardrijkskunde Faqta 

Maatschappelijke verhoudingen, waaronder 

staatsinrichting 

TV weekjournaal 

Faqta 

Geestelijke stromingen Startpunt en leskisten wereld godsdiensten 

Bevorderen actief burgerschap en sociale 

integratie, overdragen kennis over/kennismaking 

met de diversiteit van de samenleving 

Lentekriebels 

Expressie activiteiten Muziek moet je doen 

Drama moet je doen 

Naslagwerken 

Schoolveiligheid, welbevinden van de leerlingen PBS 

Beter omgaan met jezelf en de ander 

Bevorderen gezond gedrag  

Bevordering sociale redzaamheid, waaronder 

gedrag in het verkeer 

School op SEEF 

Op voeten en fietsen 

Jeugdverkeerskrant 

 

3.7 Schoolweging, streefniveau/referentieniveaus en onze ambities op dit gebied 

Geef hier een kort beeld van wat de ontwikkelingen zijn rond de opbrengsten van de school in relatie tot de 
schoolweging en referentieniveaus. Welke ambities heb je daarin als school.  
 

We willen met ons onderwijs opbrengsten behalen die liggen op of boven het niveau dat geldt voor de 
scholengroep waar wij toe behoren 
De afgelopen jaren zijn de leeropbrengsten van onze leerlingen op of net boven het landelijk gemiddelde. Dit 
ligt in lijn met onze verwachtingen van de populatie van onze leerlingen en hun achtergrond/thuissituatie.  
Voor rekenen, lezen en taalverzorging streven we naar het behalen van het fundamentele niveau 1F voor al 
onze leerlingen. De niveaus 2F (lezen en taalverzorging) en 1S (rekenen) willen we respectievelijk met 
70%(lezen), 50% (taalverzorging) en 40% (rekenen) van onze leerlingen bereiken.  
 
3.8 Zicht op ontwikkeling van de leerlingen  

Met behulp van de zorgcyclus zorgen wij ervoor dat onze leerlingen een doorgaande ontwikkelingslijn kunnen 
doorlopen. Wij vinden het van belang om de kinderen goed te kunnen volgen en zicht te hebben wat een 
leerling beheerst en hoe de hij/zij zich ontwikkelt. 
De vorderingen worden meerdere keren met de leerkracht en het hele team besproken.  Daar waar nodig 
worden tussentijdse besprekingen gehouden. Wij beschikken over een zorgplan waarin de procedures en 
afspraken binnen de leerlingenzorg en de zorgstructuur staan beschreven. Dit zorgplan is op te vragen bij de 
directie.  

 

3.9 LVS 

De vorderingen van kinderen worden op een systematische wijze geregistreerd in het digitaal leerlingdossier, 
ParnasSys geheten. De vorderingen worden vooral bekeken in het licht van de eigen ontwikkeling van het 
kind.  
 

3.10 Volgen van de ontwikkeling van kleuters 

Wij volgen de ontwikkeling van kinderen o.a. met ‘KIJK!.’ in de groepen 1/2. Dit instrument geeft een 
totaalbeeld van de ontwikkeling van kleuters.  
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3.11 Volgen van de cognitieve ontwikkeling van groep 3 t/m 8 

Voor de groepen 3 t/m 8 worden de volgende vakken middels methode-gebonden en – onafhankelijke toetsen 
getoetst: spelling, begrijpend lezen, rekenen en technisch lezen. De toetsresultaten worden door de leerkracht 
geanalyseerd en met de kinderen besproken. Aan de hand van een grafiek wordt er gekeken naar sterke 
kanten en aandachtspunten. De toetsresultaten worden in het schoolrapport opgenomen. Naar aanleiding van 
de gemaakte Cito-toetsen van midden en eind, wordt er een trendanalyse gemaakt. 
 

3.12 Volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling 

Ook in de midden- en bovenbouwgroepen blijven observatie, zoals in de kleuterperiodes belangrijk. Het 
sociaal-emotioneel volgsysteem is daarbij een geschikt instrument. Daarbij worden opvallende gegevens wat 
betreft betrokkenheid en welbevinden onderzocht, genoteerd en in leerlingdossiers vastgelegd. Als er zorgen 
zijn, nemen wij contact met ouders op. 
 

3.13 Volgen van de ontwikkeling 

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. 

 
Kennisgebieden Toets- en observatiegegevens 

Nederlandse taal Snappet rapportage en Cito 

Rekenen en wiskunde Snappet rapportage en Cito 

Engelse taal Methode toetsen 

De Natuur, waaronder biologie Faqta toetsen en inzet 

Geschiedenis Faqta toetsen en inzet 

Aardrijkskunde Faqta toetsen en inzet 

Maatschappelijke verhoudingen, waaronder staatsinrichting Geen specifieke toetsen  

Geestelijke stromingen Observatie door groepsleerkracht 

Bevorderen actief burgerschap en sociale integratie, 
overdragen kennis over/kennismaking met de diversiteit 
van de samenleving 

Observatie door groepsleerkracht 
Groep 8 bezoek Tweede Kamer 

Expressie activiteiten Geen  

Schoolveiligheid, welbevinden van de leerlingen VEMO groep 6 t/m 8 
Sociogram 

Bevorderen gezond gedrag  

Bevordering sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het 
verkeer 

Theoretisch en praktisch verkeersexamen 

 

3.14 Kader D4W en koppeling aan schoolambities gericht op onderwijs 

Vanuit de ambities van de stichting zien wij kansen op in ons onderwijs  invulling te geven aan de koers van 
D4W. Onderstaand is een eerste aanzet, waarbij jaarlijks wordt bekeken waar er verdere aanscherping of 
aanvulling nodig is om de koers van D4W door te vertalen in ons beleid. Mede op basis van de 
bestuursgesprekken worden de keuzes gemaakt en doelen eventueel aangepast. 
 

Ambities, doelen en acties voor kwaliteit onderwijs 

Ambities 

In 2024 scoren wij op de gebieden taal, begrijpend lezen en rekenen boven het landelijk gemiddelde. 
 
In 2024 zijn leerlingen zichtbaar eigenaar van (delen van) hun leer en ontwikkelproces m.b.v. van een rijke 
leeromgeving (binnen en buiten de school) en een jaarlijks aanbod van groepsdoorbroken activiteiten, In 
deze omgeving werken leerlingen samen gericht aan hun toekomst m.b.v. coöperatieve werkvormen. 
 

 

Om bovenstaande ambities te realiseren, stellen we ons de volgende doelen: 

1. Doel:  Over vier jaar bereiken wij jaarlijks bovengemiddelde opbrengsten  
d.m.v. een versterkte doorgaande lijnen binnen de school 

 

Jaar 
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Actie: De afspraken t.b.v. didactisch handelen zijn geborgd en er is een doorgaande 
lijn vastgesteld. 

2020-2021 

Actie: De visie op kleuteronderwijs wordt besproken en vastgesteld. Op basis van 
deze bespreking wordt een plan van aanpak opgesteld voor 2021-2024. 

2020-2021 

Actie: Wij hebben een startmoment om de gezamenlijke afspraken door te nemen 
rond GIP. Op  basis hiervan voeren wij groepsbezoeken bij elkaar en bespreken deze 
teambreed .Vanuit deze bijeenkomsten stellen wij verbeterpunten voor 2021-2022 
vast. 
 

2020-2021 

Actie: N.a.v. de evaluatie 2019-2020 ligt de voorkeur het team om te gaan werken 
met een taal/lezenspecialist om de gestelde ambitie te behalen. In 2020-2021  gaan 
wij  concrete invulling geven aan de invulling van de experttaak. Deze expert heeft 
een plan van aanpak opgesteld voor de komende jaren 
 

2020-2021 

Actie: Wij voeren het plan van aanpak Taal/lezen  uit 2020-2021 uit. M.b.v. deze 
verbeterpunten willen wij gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de 
schoolopbrengsten. 
 

2021-2022 

Actie: Op basis van het halfjaarlijkse teambrede bespreekmoment van de 
opbrengsten worden eventuele verbetermaatregelen opgesteld en na een half jaar 
met elkaar weer besproken. Dit betreft zowel een plan van aanpak op groepsniveau 
als op schoolniveau (t.b.v. doorgaande lijn). 
 

Jaarlijks 

Actie Uitvoer geven aan plan van aanpak kleuterbouw t.b.v. de visie en doorgaande 
lijn. 

2021-2024 

 
 

2. Doel:  De rijke leeromgeving wordt verder uitgebreid binnen en buiten de 
school 

 

Jaar 

Actie: De afspraken die de afgelopen twee jaar zijn gemaakt  t.b.v. de rijke 
leeromgeving zijn vastgelegd en worden zichtbaar toegepast in de groepen. 
 

2020-2021 

Actie: Met de leerlingen wordt mede besproken wat zij nodig hebben in een rijke 
leeromgeving om te werken aan doelen (groei autonomie en regie) 
 

 

Actie: Wij oriënteren ons dit jaar in een werkgroep op het aanbod Wetenschap en 
techniek als aanvulling op de rijke leeromgeving. 
 

2020-2021 

Actie: Op basis van input van bovenstaande doelen wordt het plan van aanpak 2021-
2024 opgesteld 
 

2020-2021 

Actie: Binnen de werkgroep ouderparticipatie zijn concrete momenten georganiseerd 
waarbinnen ouders mede invulling geven aan de rijke leeromgeving binnen de school 
(mede link met ambitie relatie met ouders). 
 

2020-2021 

Actie: De samenwerking met ouders t.b.v. de rijke leeromgeving voor leerlingen zijn 
uitgebreid en daarnaast geborgd in een kwaliteitskaart. 
 

2021-2023 

Actie: basis van advies van werkgroep t.b.v. Wetenschap en techniek wordt bepaald 
of en wanneer in deze beleidsperiode acties verder worden uitgezet. 
 

2021-2022 

 
 

3. Doel:  De opbrengsten van begrijpend lezen gaan schoolbreed omhoog. 
 

Jaar 
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Actie: Scholing van team t.b.v. de aanpak en uitvoering Begrijpend Luisteren (groep 1 
t/m 3 en methode Nieuwsbegrip (groep 4 tot 8). 
 

2020-2021 

Actie: Wij evalueren of de verwachte opbrengsten n.a.v. de afspraken uit 2020-2021 
hebben geleid tot de verwachte groei van de opbrengsten, op basis van vooraf 
gestelde ambities per groep en school. Zo niet analyseren wij nader welke 
verbetermaatregelen nodig zijn. 
 

2021-2022 

 
4. Doel:  De opbrengsten van lezen worden vergroot 

 
Jaar 

Actie: De nieuwe methode wordt geïmplementeerd in groep 3 2020-2021 

Actie: De afspraken na implementatieperiode worden geborgd in een kwaliteitskaart. 

 

2021-2021 

 

5. Doel:  De ingezette koers t.b.v. identiteit van onze school wordt geborgd. 

 

Jaar 

Actie: De acties uit de vorige beleidsperiode worden geagendeerd op 

teamoverleggen, waarmee de afspraken van 2019-2020 worden geborgd in de 

school. 

 

2020-2021 

Actie: De afspraken rond identiteit worden vastgesteld in de drive 

 

2020-2021 

 

H.4 Medewerkers 
4.1 Onze medewerkers in een aantal kernzinnen. 

Wie zijn wij als team en hoe verhouden wij elkaar tot elkaar (experts, werkgroepen etc.) 
Welke samenwerking is exemplarisch voor ons team? 
 

De Goejanverwelleschool werkt  met een integraal verantwoordelijke directeur die beleidsmatig en 
organisatorisch samenwerkt met drie IB-ers. 
Het team bestaat op dit moment uit 31 teamleden. In de afgelopen jaren is het team diverse keren gewijzigd 
onder invloed krimp van leerlingenaantallen of omdat men al vele jaren werkzaam was op de Goejanverwelle 
en op zoek was naar een nieuwe uitdaging. Bij de samenstelling van het team streven we naar een 
evenwichtige samenstelling van mannen en vrouwen en van oudere en jongere collega’s. Binnen het team 
werkt ongeveer 30% als OOP en 70% als OP.  
Teamleden die de afgelopen jaren door ziekte langdurig zijn uitgevallen had dit vrijwel alle keren een niet werk 
gerelateerde oorzaak.  

 

Als team benutten we elkaars talenten en gaan we structureel bij elkaar langs om advies en ondersteuning te 
krijgen. We doen dit, net als richting ouders, vanuit een open en begripvolle houding. Samenwerking gaat 
verder dan wat de praktijk van iedere dag van ons vraagt. Het komt tot uiting in de zorgende houding naar 
elkaar. Het kindcentrum is van ons samen, dus we staan er samen voor. Soms als steuntje in de rug en 
andere keren naast elkaar om een klus te klaren. Door samen op te trekken bij invoering en uitvoering van 
nieuwe concepten neemt de werkdruk af en delen we succesvolle interventies die ons kunnen helpen in de 
dagelijkse praktijk. 

 

 

 

 

4.2 Onze visie op professionele medewerkers en hun pedagogisch handelen 

Op de Goejanverwelle hanteren wij onze PBS afspraken mbt het pedagogisch handelen.  
Alle PBS afspraken zijn in elke groep te vinden in de PBS-map hierin is o.a. opgenomen de waarden en 
gedragsverwachtingen, systeem van positief bekrachtigen/belonen, matrix van gedragsverwachtingen 
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onderwijssituaties en de reactieprocedure.  

 

4.3 Visie op professionele medewerkers en hun didactisch handelen 
We hebben bij ons op school er voor gekozen om met name bij instructielessen (rekenen, spelling, e.d.) het  
model van directe instructie als leidraad te hanteren. Ook bij andere lessen zullen we aspecten van dit model 
goed kunnen gebruiken. 
Het model zal wel met de nodige flexibiliteit gebruikt moeten kunnen worden. We zullen namelijk naast dit 
model ook regelmatig vormen van instructie moeten gebruiken, die meer een beroep doen op het 
zelfverantwoordelijk leren en samenwerkend leren. 
De afspraken die wij hanteren zijn o.a.: je bent als leerkracht voorspelbaar, loopt vaste ronden, gebruik van 
instructietafel, gebruik stoplicht en rooster staat op bord genoteerd. 
 
4.4 In gesprek met en zicht hebben op medewerker  

In de afgelopen jaren hebben alle leerkrachten en ondersteunend personeel jaarlijks een 
functioneringsgesprek gehad. Vanaf september 2020 worden er ambitiegesprekken gevoerd met de 
teamleden. De leerkrachten houden zelf hun bekwaamheidsdossier bij. Wij sluiten hierbij aan op het 
stichtingsbeleid. 
 

4.5 Bevoegdheid zijn en bekwaamheid blijven. (Wijze van professionaliseren) Middelen om vakmanschap uit 
te kunnen oefenen  
Op school wordt jaarlijks een nascholingsplan 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 plan op. In dit plan geeft 
het teamlid aan waarin hij/zij zich verder wil ontwikkelen naast de schoolontwikkeling. Andersom wordt ook in 
het nascholingsplan van de school rekening gehouden met de ontwikkelingswensen van de medewerkers. Om 
van en met elkaar te leren werken wij met werkgroepen. 
 

4.6 Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding  
Gelet de huidige samenstelling binnen onze school en de stichting voldoen wij aan evenredige 
vertegenwoordiging in de schoolleiding. 
 
4.7 Kader D4W en koppeling aan schoolambities gericht op medewerkers 

Vanuit de ambities van de stichting zien wij kansen op in ons onderwijs  invulling te geven aan de koers van 
D4W. Onderstaand is een eerste aanzet, waarbij jaarlijks wordt bekeken waar er verdere aanscherping of 
aanvulling nodig is om de koers van D4W door te vertalen in ons beleid. Mede op basis van de 
bestuursgesprekken worden de keuzes gemaakt en doelen eventueel aangepast. 
 

Ambities, doelen en acties voor medewerkers. 

Ambities 

In 2024 leren medewerkers  samen van en met elkaar, delen op diverse wijze kennis met elkaar en 
ontwikkelen samen het onderwijs 
 

 

Om bovenstaande ambities te realiseren, stellen we ons de volgende doelen: 
 

1. Doel:  Onze medewerkers gaan meer van en met elkaar leren om het 
primaire proces verder te versterken. 
 

Jaar 

Actie: Wij nemen een besluit over de methode Leerkracht. Het onderdeel 
bordsessies is afgelopen periode uitgeprobeerd. 
 

2020-2021 

Actie: In 2020-2021 worden door het team momenten georganiseerd waarin van en 
met elkaar worden geleerd (bijvoorbeeld tijdens vergaderingen Good pratices), 
mede gericht op coöperatieve werkvormen. 
 

2020-2021 

Actie: Er wordt besproken op welke wijze coöperatieve werkvormen door 
leerkrachten worden ingezet (eenmaal per dag). Samen worden successen gedeeld 
en feedback gevraagd of hoe deze worden ingezet. 

2020-2022 
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Actie Er wordt in het team besproken op welke wijze het teamleren een plek kan 
krijgen, bijv. intervisie, groepsbezoeken, collegiale consultatie. 
 

2020-2021 

Actie: In de jaarkalender 2021-2024 zijn vaste momenten geborgd voor teamleren, 
welke mede zijn vastgesteld in een kwaliteitskaart.  ( Zo doen wij het) 
 

2021-2024 

 
 

2. Doel:  Het professioneel statuut D4W wordt opgesteld. 
 

Jaar 

Actie: Kader D4W professioneel statuut is gereed 
 

2020 

Actie: Door het team, in samenspraak met MR is het professioneel statuut per 
school beschikbaar 
 

Juni 2021 

Actie Jaarlijks wordt het professioneel statuut geëvalueerd. Verbeterpunten worden 
opgenomen in het jaarplan (zie tevens schoolplan op A3’ 
 

Jaarlijks 
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H.5 Ouders en Partners 
5.1 Visie op samenwerking met ouders 

Samenwerking tussen ouders/verzorgers en school op het gebied van opvoeding en onderwijs vinden we erg 
belangrijk. Binnen het kindcentrum stimuleren we deze samenwerking door gebruik te maken van talenten van 
kinderen, teamleden en ouders. Omdat ouders veel van hun kinderen weten kunnen zij teamleden helpen om 
zicht te krijgen op wat hun kind helpt en belemmert in het leren en ontwikkelen. De ouder wordt dan ook als 
partner in het leerproces gezien. Het kindcentrum gaat uit van erkenning van elkaars unieke bijdrage over hoe 
ouders en leerkrachten de kinderen helpen opbloeien en ontwikkelen.  

 
We hechten veel waarde aan de ervaringen en verwachtingen, die ouders/verzorgers van de school hebben. 
Van onze kant proberen we er veel aan te doen om de drempel naar de school zo laag mogelijk te maken. 

 

5.2 Overleg met de medezeggenschapsraad 

Wij hechten veel waarde aan de samenwerking met ouders. Een belangrijk onderdeel in deze samenwerking 
is de dialoog binnen de medezeggenschapsraad, waarbinnen ouders en medewerkers de achterban 
vertegenwoordigen. De MR overlegt met de schoolleiding over de organisatie en inrichting van de school in 
algemene zin. In het jaarverslag van de MR (zie website ) is te lezen wat binnen de MR is besproken. 

 
5.3 De kracht van samenwerken in de keten (onze partners) 

We willen een sterkere verbinding maken met samenwerkingspartners door met hen in welke vorm dan ook 
strategische dilemma’s te delen. We zoeken naar meer verbinding met organisaties rondom onze scholen en 
gaan samenwerkingsrelaties aan.  
Een voorbeeld hiervan kan zijn jaarlijkse ontmoetingen organiseren met partners in de wijk.  
De samenwerking met de CJG) 
Maar ook het deelnemen in bijvoorbeeld ontwikkelgroepen bij de PABO, om op de hoogte te blijven van 
nieuwe ontwikkelingen en samen kennis te delen. Hierdoor zijn we met elkaar verantwoordelijk voor de 
maatschappij waarin onze kinderen leren en waarin onze kinderen straks werken en samen met ons de 
wereld vormgeven. 

 
5.4  Kader D4W en koppeling aan schoolambities gericht op ouders en partner3s 

Vanuit de ambities van de stichting zien wij kansen op in ons onderwijs  invulling te geven aan de koers van 
D4W. Onderstaand is een eerste aanzet, waarbij jaarlijks wordt bekeken waar er verdere aanscherping of 
aanvulling nodig is om de koers van D4W door te vertalen in ons beleid. Mede op basis van de 
bestuursgesprekken worden de keuzes gemaakt en doelen eventueel aangepast. 
 
Ambities, doelen en acties voor ouders en partners 

Ambities 

In 2024 werken wij intensief met ouders samen t.b.v. de ontwikkeling hun zoon/dochter en zetten hierin 
passende middelen voor in. 
 

De doorlopende lijn met partners is geborgd op relevante gebieden van inhoud en kwaliteit, t.b.v. een 
doorgaande lijn van 2 t/m 12 jaar, voor/tijdens en na school) , zodat school en opvang samen verbonden 
zijn. 
 

 
Om bovenstaande ambities te realiseren, stellen we ons de volgende doelen: 

1. Doel:  Er is duidelijkheid over wanneer ouders welkom zijn in de groep  

 

Jaar 

Actie: N.a.v.de opbrengsten van het traject Actief Ouderschap 2019-2020 wordt 
besproken met de met de werkgroep bestaande uit ouders, teamlid en directie hoe 
en wanneer ouders welkom zijn in de groepen. Afspraken worden geborgd in een 
kwaliteitskaart 
 

2020-2021 

Actie: Op basis van input bovenstaande doel wordt het plan van aanpak 2021-2024 
opgesteld 

2020 2021 
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2. Doel:  Samenwerking verstevigen met samenwerkingspartner Quadrant  
 

Jaar 

Actie: Bepreken hoe we de samenwerking kunnen intensiveren  2020-2021 

Actie: Op basis van input bovenstaande doel wordt het plan van aanpak 2021-2024 

opgesteld 

2020 2021 
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H.6 Kwaliteit en middelen 
6.1 Onze visie op kwaliteit 

Wat is onze visie op kwaliteit binnen onze school, welk cyclisch proces zie je  binnen de school? En hoe 
maken wij dit zichtbaar in de school in  de overleggen om zo dagelijks de het onderwijs te verbeteren. 
 
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 een PDCA-cyclus 

• Eenmaal per 2 jaar de ouderenquête en 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 

• Minimaal jaarlijks brengt de voorzitter van het CvB een bezoek aan de school. 
5. Onderlinge kennisuitwisseling 

• Kenniscafés 

• Intervisiegroepen van directeuren 
 
6.2 Zicht op de ontwikkeling en resultaten van de kinderen 

Het volgen van de ontwikkelingen en resultaten is van groot belang. Onze kwaliteitssysteem dient als middel 
om de ontwikkeling en de resultaten goed te kunnen volgen, gelet het belang van een doorgaande 
ontwikkellijn en te zorgen dat er snel geanticipeerd kan worden als een ontwikkeling niet gaat zoals verwacht 
of gepland. 
 

Om de kinderen goed te kunnen volgen is het daarom van belang om precies te weten wat een kind beheerst. 
De vorderingen van kinderen worden op een systematische wijze geregistreerd in het digitaal leerlingdossier. 
De vorderingen worden vooral bekeken in het licht van de eigen ontwikkeling van het kind en aan te sluiten 
daar waar de ontwikkeling van een kind zich bevindt.  
 

6.3 Zicht op (de ontwikkeling van) het pedagogisch/didactisch handelen van de leerkrachten/medewerker 

Leerkrachten zijn dé succesfactor t.b.v. hoge opbrengsten. Om zicht te hebben op de kwaliteit van 
leerkrachten voeren wij jaarlijks lesobservaties uit m.b.v. een observatieformulier. Verder motiveren wij 
medewerkers om elkaars lessen te observeren, samen te reflecteren en op basis hiervan met elkaar te leren 
en dagelijks het onderwijs te verbeteren. Samen met de leerkrachten wordt een analyse gemaakt van de 
observaties en worden verbetervoorstellen gemaakt, welke verwerkt worden in de jaarplannen. 

 

6.4 Reflectie op zelfevaluaties- en tevredenheidsgegevens van medewerkers, ouders en kinderen (waaronder 

monitoring sociale veiligheid) 

Om het effect van ons onderwijs te bepalen, vragen wij iedere vier jaar de mening van medewerkers, ouders 
en kinderen. Dit doen wij door een tevredenheidonderzoek. Elk jaar voeren wij een zelfevaluatie uit. Daarnaast 
brengen wij twee keer per jaar het sociaal emotioneel functioneren van de kinderen in kaart.  Ook werken wij 
met diverse kwaliteitskaarten binnen WMK (verder uitwerken per school!) 
 

De input uit deze onderzoeken gebruiken wij bij het opstellen van nieuw beleid en het schoolplan. Tevens 
bieden de onderzoeken belangrijke input om tussentijds beleid aan te scherpen, geborgd in de jaarplannen. In 
de bouwoverleggen bespreken wij de resultaten. De leerlingenraad is het platform om met kinderen in gesprek 
te gaan op basis van de analyse van de meting. Op MR-niveau worden onderzoeken en analyse besproken. 
Via onze ouderberichten koppelen wij uitkomst en analyse terug naar alle ouders en de ketenpartners. 

 

6.5 Evaluatie van ambities en behaalde doelen uit het jaarplan 

Goede kwaliteitszorg start met een goed plan. Ieder jaar maken we een inhoudelijk jaarplan waarin we 
ambities, doelen en activiteiten beschrijven die dat jaar richting geven aan de schoolontwikkeling. Elk 
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schooljaar verdeelt het team zelf de werkgroepen, waarmee de regie bij het team blijft liggen en gemonitord 
door de directie. Dit is mede geborgd in het werkverdelingsplan. 
 
In dit schoolplan borgen wij onze ambities en de doelen voor de komende jaren. Het schoolplan is een statisch 
document. De jaarplannen zijn de documenten waarin de ambities jaarlijks uitgewerkt worden. Wij evalueren 
de jaarplannen teambreed. Samen wordt bekeken welke doelen en acties nodig zijn om de gestelde ambities 
in het schoolplan te behalen. Daarnaast wordt jaarlijks het jaarplan geëvalueerd met de 
medezeggenschapsraad. Zo blijven de ambities uit het schoolplan elk jaar voorzien van nieuwe energie. De 
schoolgids en het jaarplan zijn voor ons dé belangrijkste bijlagen voor het schoolplan en zijn onlosmakelijk aan 
elkaar verbonden. 
 

6.6  Kwaliteitsontwikkeling binnen De Vier Windstreken 

Ook bovenschools werken we op een cyclische wijze aan kwaliteit. Dit doen we door enerzijds de kwaliteit op 
de scholen te monitoren en anderzijds de scholen te ondersteunen. Met het koersdocumenten en de 
gezamenlijke ambities geeft het bestuur richting aan wat van scholen verwacht wordt. Iedere directeur legt 
jaarlijks verantwoording af over de kwaliteit van het onderwijs op de eigen school en de wijze waarop de 
school invulling geeft aan het beleid van de stichting. 
Eens per vier jaar krijgt iedere school een interne audit om zo te reflecteren op de kwaliteit en eigen 
ontwikkeling. Door middel van deze instrumenten en besprekingen meten wij het effect van ons onderwijs en 
nemen wij besluiten wanneer de effecten anders zijn dan verwacht. 
 

6.7 Middelen om kwalitatief onderwijs te kunnen bieden 

Hierin kun je indien van toepassing nog specifieke zaken melden op schoolniveau op het gebied van 
middelen, die van invloed zijn op het onderwijs en de kwaliteit. Te denken valt aan ICT als middel (niet het 
aanbod. Een aanpak meld je in het hoofdstuk onderwijs), huisvesting (eventuele nieuwbouw of renovatie die 
van invloed is op de ontwikkelingen in de komende jaren), etc. 
 
6.8 Kader D4W en koppeling aan schoolambities Kwaliteit en Middelen 

Vanuit de ambities van de stichting zien wij kansen op in ons onderwijs  invulling te geven aan de koers van 
D4W. Onderstaand is een eerste aanzet, waarbij jaarlijks wordt bekeken waar er verdere aanscherping of 
aanvulling nodig is om de koers van D4W door te vertalen in ons beleid. Mede op basis van de 
bestuursgesprekken worden de keuzes gemaakt en doelen eventueel aangepast. 
 

Ambities, doelen en acties voor kwaliteit en middelen 

Ambities 

In 2024 is een samenhangend onderwijskwaliteitssysteem, dat elke medewerker gebruikt.  
De medewerker kent de afspraken, past deze toe en kan deze in geval dat het nodig is snel vinden. D.m.v 
het kwaliteitssysteem kunnen medewerkers zelf dagelijks hun onderwijs verbeteren. 
 

 
Om bovenstaande ambities te realiseren, stellen we ons de volgende doelen: 

1. Doel:  Als onderdeel van het kwaliteitssysteem zijn de belangrijkste 
kwaliteitskaarten ontwikkelt, welke door medewerkers daadwerkelijk 
worden uitgevoerd. 

Jaar 

Actie: De afspraken rond didactisch handelen worden geborgd in een 
kwaliteitskaart. 
 

2020-2021 

Actie: De afspraken rond PBS worden geborgd in een kwaliteitskaart. 
 

2020-2021 

Actie: In het team worden in 2020-2021 besproken welke kwaliteitskaarten er nader 
ontwikkeld worden in 2021-2024. 
 

2020-2021 

Actie: Wij evalueren kwaliteitskaart didactisch handelen en PBS. 
 

2021-2022 

Actie: Wij evalueren of wij teambreed daadwerkelijk de kwaliteitsafspraken naleven 
d.m.v. een audit 
 

2021-2022 

Actie: Volgens plan van aanpak vanuit het team worden jaarlijks kwaliteitskaarten 2021-2024 
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opgesteld. 
 

 
 

2. Doel: T.b.v. een samenhangend kwaliteitssysteem in relatie tot boven 
gemiddelde opbrengsten wordt ParnasSys optimaal ingezet. 
 

Jaar 

Actie: Er is een besluit genomen of er een teamscholing rond ParnasSys nodig is. 
 

2020-2021 

Actie: Door IB zijn de afspraken rond gebruik van ParnasSys door leerkrachten 
geborgd in een kwaliteitskaart. 
 

2020-2021 

Actie: Tijdens de jaarlijkse groepsbesprekingen worden de geborgde afspraken 
rond gebruik van ParnaSsys besproken en eventueel aangescherpt. 
 

2021-2024 

 

 

3. Doel: Samenhangend kwaliteitssysteem school en stichtingsbreed 
 

Jaar 

Actie: Er is een stichtingsbreed besluit genomen t.b.v. de inzet van WMK 
 

2020-2021 

Actie: Op basis van besluit wordt de planning gemaakt voor inzet WMK bij het 
realiseren van de ambities. 
 

2020-2021 

Actie: Jaarlijks wordt het A3 met het team besproken en zo nodig aangepast. 
 

2020-2024 

Actie: M.b.v. de kwaliteitsagenda D4W worden meningen gepeild en ontwikkelingen 
gemeten. Op basis hiervan wordt jaarlijks het A3 geëvalueerd en het jaarplan 
opgesteld. Jaarlijks wordt de keuze gemaakt of er nieuwe ontwikkelingen 
toegevoegd moeten worden en wat dit betekent voor de schooldoelen. 
 

2021-2024 

 
4. Doel: Wij kunnen ons onderwijs uitvoeren in een veilige omgeving 

 
Jaar 

Actie: Scholing over meldcode wordt gevolgd, onderdeel van het tweejarig traject, 
 

2020-2021 

Actie: De afspraken worden geborgd volgens D4W aanpak. 
 

2020-2021 

Actie: Plan van aanpak voor een veilig schoolplein is uitgevoerd 
 

2020-2021 

 
5. Doel: Ons leerlingaantal groeit Jaar 

Actie: Communicatieplan wordt opgesteld door externen (voor bijv. voor website). 
 

2020-2021 

Actie: Uitvoer van communicatie uitingen t.b.v. externe communicatie en PR 
 

2020-2024 
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BRONNEN: 

- Koersdocument De Vier Windstreken 2020-2024 

- Schoolgids 

- Schoolondersteuningsprofiel 

- Identiteitsplan 

- Zelfevaluatie De Vier Windstreken op schoolniveau. 

- Kwaliteitsonderzoeken 

- Nulmeting 2020 

- Inspectierapport 

- Nascholingsplan 

 

 


