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INLEIDING 

 
 
 

Voorwoord. 

 

De indeling van het schoolplan 2015-2019 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van 

de Stichting Scholengroep Holland en de beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze 

schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de focus voor onze kwaliteitszorg. Dit 

betekent, dat wij de beleidsterreinen beschrijven (to plan: wat beloven we?), periodiek 

beoordelen (to check: doen we wat we beloven?) en borgen of verbeteren (to act).  

 

De onderscheiden beleidsterreinen in dit schoolplan komen (deels) overeen met de 

kwaliteitsaspecten die de Inspectie van het Onderwijs onderscheidt in haar toezichtkader. 

 

Wij zijn een Jenaplanschool en hebben daarom de 21
e
 eeuwse vaardigheden vertaald naar 

de 7 Jenaplanessenties uit het boek  “ Jenaplan, school waar je leert samenleven” van 

Velthausz en Winters. 

 
 
 
 
 

Doelen en functie. 

 

Ons schoolplan beschrijft, binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van Stichting 

Scholengroep Holland, in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de 

daaraan gekoppelde doelen.  

 

Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen 

op onze sterke en zwakke punten en daarmee op onze verbeterdoelen (fase ‘to check) voor 

de komende vier jaar. Het schoolplan functioneert daardoor als een 

verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de 

ouders en als een planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de 

planperiode 2016-2020. Deze planning wordt uitgewerkt in de jaarlijks op te stellen 

werkplannen.  

 

De inhoud van dit schoolplan heeft de richting aan waarin wij ons willen ontwikkelen. 

Jaarlijks wordt in de jaarplannen uitgewerkt aan welke doelen we willen gaan werken in het 

komende schooljaar. 

 

In een jaarverslag zullen we steeds terugblikken of de gestelde verbeterdoelen gerealiseerd 

zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.  

 

 
 
 
 
 

Procedures voor het opstellen en vaststellen van het schoolplan. 

 

Het schoolplan is ontwikkeld met team en oudergeleding van de MR. 

Onder de titel van dromen naar doen hebben  we vanuit onze missie en onze visie een 

toekomstbeeld geschetst waar we over 5 jaar willen zijn ten aanzien van de volgende 

onderwerpen: 

1. Zorg, kwaliteitsbewaking en passend onderwijs 
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2. 21
e
 eeuwse vaardigheden 

3. I.C.T. 

Na een eerste sessie werd de geconcludeerd dat veel van de 21
e
 eeuwse vaardigheden al 

verwerkt zijn in het Jenaplanconcept maar wel nadere uitwerking behoeven en dat de ICT 

niet meer is dan een middel en ook op die manier verder uitgewerkt zal worden. 

 

We beperken ons dus tot de volgende twee hoofdonderwerpen: 

1. De moderne Jenaplanschool 

2. Zorg, kwaliteitsbewaking en passend onderwijs 

 

De moderne Jenaplanschool hebben we uitgewerkt in 7 essenties met daarbij 7 indicatoren 

per essentie. Aan de hand daarvan hebben we een 0-meting gehouden en daaruit zullen we 

het plan van aanpak verder formuleren en uitwerken in dit schoolplan. 

 

Datzelfde hebben we ook gedaan ten aanzien van punt 2 de zorg, kwaliteitsbewaking en 

passend onderwijs. Er is een nieuwe schoolondersteuningsprofiel vastgesteld wat de 

aanleiding was om zowel de basiszorg als het passend onderwijs opnieuw  in kaart te 

brengen en te beoordelen. 

Dit schoolindersteuningsprofiel wordt jaarlijks geëvalueerd en aangepast. 

 

De komende vier jaar zullen we aan het einde van ieder schooljaar het jaarplan voor het 

komend jaar samen vaststellen. Ieder jaar kijken we met het team ook terug: hebben we 

onze verbeterdoelen in voldoende mate gerealiseerd? Tenslotte dragen we zorg voor een 

cyclische evaluatie van de beleidsterreinen, zoals beschreven in dit schoolplan.  

 
 
 
 
 

Verwijzingen. 

 

Ons schoolplan is een rompplan. Daarom verwijzen we naar de volgende beleidsstukken:  

 

1. De schoolgids  

2. Het zorgplan  

3. Het schoolondersteuningsprofiel  

4. Het strategisch beleidsplan van de Stichting Scholengroep Holland 

5. Het inspectierapport d.d. 01-02-2016 

6. De uitslagen van de Oudervragenlijst  

7. De uitslagen van de Leerlingenvragenlijst  

8. De uitslagen van de Lerarenvragenlijst  

9. Overgang po - vo 

10. De toetskalender 

11. De notitie Personeelsbeleid  

12. Regeling Functioneringsgesprekken 

13. Regeling Beoordelingsgesprekken  
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SCHOOLBESCHRIJVING 

 

 

 

Schoolgegevens. 

 

Gegevens van de Stichting: 

 

Naam stichting:  Stichting Scholengroep Holland 

Algemeen directeur: dhr. C. Fikenscher 

Adres + nr:  Raadhuisplein 41 

postcode + plaats: 2914 KM Nieuwerkerk ad IJssel 

telefoonnummer: 0180-399673 

E-mail adres:  info@scholengroepholland.nl 

Website adres:  www.scholengroepholland.nl 

 

Gegevens van de school: 

 

Naam school:  openbare jenaplanschool de Terp 

Directeur:  dhr. P. Timmermans 

Adres + nr.:  Dorpsstraat 6 

Postcode + plaats: 2912CB Nieuwerkerk ad IJssel 

telefoonnummer: 0180 313907 

E-mail adres:  info@jbs-deterp.nl 

Website adres:  www.jbs-deterp.nl 

 

 

 
 

Kenmerken van het personeel. 

 

Ons team bestaat uit een directeur, een intern begeleidster, een aantal groepsleerkrachten, 

een onderwijsassistent en een conciërge. Daarnaast komen er nog mensen de school 

binnen die niet uit de formatie betaald worden. Zo is er een vakleerkracht Spaans en een 

leerkracht voor humanistische vorming.  

 

Het team bestaat uit: 

7 voltijd groepsleerkrachten 

4 deeltijd groepsleerkrachten 

1 intern begeleider 

1 onderwijsassistent 

1 directeur 

1 conciërge 

 

Van de 15 medewerkers zijn er 12 vrouw en 3 man. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in 

onderstaand schema (stand van zaken per 1-9-2015).  
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Per 1-9-2015 

MT OP OOP 

Ouder dan 60 jaar  1     

Tussen 50 en 60 jaar   5 1 

Tussen 40 en 50 jaar 
 

5 1 

Tussen 30 en 40 jaar 
 

2   

Tussen 20 en 30 jaar 
   

Jonger dan 20 jaar       

Totaal 1 12 2 

  

 

 
 

Kenmerken van de leerlingen 

 

Onze school telt momenteel 206 leerlingen. Deze kinderen komen niet alleen uit 

Nieuwerkerk ad IJssel. We hebben leerlingen uit Rotterdam, Capelle ad IJssel en 

Moordrecht.  

Het aantal leerlingen loopt terug. Er zijn minder vierjarigen in de gemeente. Ons aandeel is 

niet teruggelopen ( laatste meting van januari 2014 is 11,4%) maar het aantal kinderen is 

drastisch verminderd. Er zijn minder gezinnen met jonge kinderen. 

Door de invoering van passend onderwijs hebben we afgelopen jaar veel tussentijdse 

instroom gehad uit vooral Capelle ad IJssel en Rotterdam. 

Over het algemeen komen onze leerlingen uit gezinnen waarvan de ouders zelf een 

opleiding hebben genoten. De grote meerderheid telt voor 1. De laatste jaren zien we wel 

een lichte verschuiving naar gezinnen waarvan de ouders minder opleiding hebben 

genoten. 

Gezien de veranderende kenmerken van onze leerlingen zal er steeds meer aandacht 

aan  taal, lezen, spelling en woordenschat besteed moeten worden. 

Datum Leerling gewicht 0,3 Leerling gewicht 1,2 

01-10-2012 6 5 

01-10-2013 5 6 

01-10-2014 9 8 

01-10-2015 10 8 

01-01-2016 10 13 
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Kenmerken van de ouders en de omgeving 

 

Wij zijn een Jenaplanschool. Een groot gedeelte van de ouders kiest deze vorm van 

onderwijs bewust. Dit is over het algemeen het goed opgeleide gedeelte van de ouders. 

De laatste tijd zien we de instroom veranderen. Dit komt o.a. omdat er een tweede 

openbare school die in de buurt stond naar een andere wijk verhuisd is. Ouders uit de buurt 

die voor openbaar onderwijs gaan, komen nu bij ons terecht.  

Iets minder dan 10% van de ouders heeft een opleiding tot MBO niveau. 

 

In de gemeente Nieuwerkerk zijn er twee openbare scholen, 1 katholieke school, 2 

protestant christelijke scholen en 1 bijzondere school. 

Onze school staat in het Oude Dorp van Nieuwerkerk ad IJssel. Het is de enige 

Jenaplanschool in de gemeente. De dichtstbijzijnde andere Jenaplanschool is te vinden in 

de wijk Ommoord in Rotterdam. 

 

Zoals hierboven al vermeld is, is de andere openbare school uit de wijk verhuisd naar een 

nieuwe school in de nieuwbouwwijk Esse. Het gevolg voor ons was dat we bijna geen 

kinderen meer kregen uit deze nieuwbouwwijk maar dat we meer kinderen kregen uit de 

directe omgeving. 

Daarbij komt dat deze ouders minder bewust kiezen voor het Jenaplanonderwijs. 

 

Het Oude Dorp ligt aan de rand van de gemeente tegen de Rotterdamse nieuwbouwwijk 

Nesselande aan. In Nesselande staan drie hele grote basisscholen. Ouders die deze scholen 

te massaal vinden, hebben belangstelling voor onze school. Concurrentie bij deze groep 

ouders ervaren we van het Montessori. Deze school ligt ongeveer 150 meter van onze 

school vandaan. 

 

 

 

 

Sterkte- zwakteanalyse. 

 

In onze optiek heeft de school een aantal sterke kanten maar ook een aantal kanten die 

verder ontwikkeld moeten worden. 

 

We hebben onze school bekeken in het kader van onze plannen voor de komende vijf jaar 

en onze droom hoe ons onderwijs er over vijf jaar uit moet zien. We hebben ons daarbij 

gericht op de volgende drie hoofdzaken. 

 

1. 21e eeuwse vaardigheden. 

2. Jenaplanonderwijs 

3. de zorg en passend onderwijs. 

 

Na een analyse van onze dromen kwamen tot de conclusie dat we ons kunnen beperken tot 

2 hoofditems waar we ons de komende 5 jaar verder in willen ontwikkelen. 

 

1. De moderner Jenaplanschool 

2. De zorg en passend onderwijs 
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Sterkte- zwakte analyse 

 

In onze visie van het Jenaplanonderwijs op onze school zijn er al veel dingen gerealiseerd 

die ook terug te vinden zijn in de schijf van 21e eeuwse vaardigheden zoals die is 

ontwikkeld door het Kennisnet. 

In de schijf staan uitspraken over samenwerken, probleem oplossend vermogen, ICT 

geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren, sociale en culturele 

vaardigheden.  

 

In de visie van onze school staan onder andere uitspraken over samenwerken en samen 

leren, er zijn meerdere oplossingen mogelijk, fouten maken mag, creatief denken, 

mensbeeld en wereld oriëntatie. 

Veel van deze uitspraken overlappen de uitspraken op de schijf van Kennisnet.  

Veel is al gerealiseerd in de dagelijkse praktijk of is al een start mee gemaakt. Maar nog niet 

alles even ver ontwikkeld. 

 

Wat zijn de sterke en zwakke kanten van de school ten aanzien van  

het moderne Jenaplanonderwijs? 

STERK ZWAK 

plannen ondernemen 

samenwerken creëren 

presenteren reflecteren 

verantwoorden  

 

Wat zijn de kansen? 

1. Meer tijd vrij maken binnen het rooster om de kinderen zelfstandig te laten 

werken. 

2. De rol van de leerkracht verandert naar die van coach. 

 

Wat zijn de bedreigingen? 

1. De balans tussen JP essenties en de opbrengsten moet in evenwicht blijven. 

 

 

Wat zijn de sterke en zwakke kanten van de school ten aanzien van  

De zorg en passend onderwijs? 

STERK ZWAK 

De basiszorg is op orde Analyseren van de opbrengsten 

Er is een goed aanbod voor hoog 

intelligente en hoog begaafde kinderen 

Schriftelijke verantwoording van een 

beredeneerd aanbod in de onderbouw 

We werken met HGW en OGW Duidelijke criteria voor de overgang van 2 

naar 3 

Er is een veilig en stimulerend klimaat  

Er is veel expertise op het gebied van 

kinderen met Down 

 

 

Wat zijn de kansen? 

1. Door verdere scholing een breder aanbod voor kinderen met een specifieke 

zorgvraag. 

2. Meer inzicht in eigen kunne. 

3. Een beter beargumenteerde  doorstroom van 2 naar 3. 

 

Wat zijn de bedreigingen? 

1. De balans tussen JP essenties en de opbrengsten moet in evenwicht blijven 
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Wat zijn de sterke en zwakke kanten van de school ten aanzien van  

De school als geheel? 

STERK ZWAK 

een team dat zich optimaal inzet          een oud gebouw 

een breed gedragen visie op onderwijs er is geen speellokaal 

er is verbinding binnen het team er is weinig ruimte rond de school 

er wordt goed en gevarieerd les gegeven  

kinderen voelen zich veilig in de hele school  

 

Wat zijn de kansen? 

1. Gestalte geven aan de moderne Jenaplanschool. Alle voorwaarden zijn aanwezig. 

 

Wat zijn de bedreigingen? 

2. terugloop van het aantal leerlingen 

3. en daarmee ook de terugloop van de beschikbare financiën en formatie. 

4. de staat van onderhoud van het schoolgebouw 

 

 

 

Landelijke ontwikkelingen. 

 

De school maakt keuzes welke ontwikkelingen zij noodzakelijk acht vanuit de visie van de 

school. 

In een eerder hoofdstuk is al aangegeven welke ontwikkelingen wij van belang achten voor 

onze school. 

Wij hebben er voor gekozen om de volgende ontwikkelingen op onze school verder uit te 

werken. 

1. 21st Century Skills 

2. Passend onderwijs 

 

We hebben uiteraard een eigen visie op deze ontwikkelingen in vanuit die visie willen we 

deze ontwikkelingen op onze school uitwerken. 

 

1. 21st Century Skills. Veel van deze vaardigheden sluiten naadloos aan op de Jenaplanvisie 

volgens welke de school werkt. De Jenaplanessenties zijn: ondernemen, plannen, 

samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren en verantwoorden. ( zie ook sterkte-

zwakte analyse) 

We willen dit verder uitwerken tot de moderne Jenaplanschool 

 

2. Passend Onderwijs. Er is binnen de school veel  aandacht voor handelingsgericht werken, 

opbrengst gericht werken, directe instructie model en coöperatieve werkvormen. Er wordt 

gevarieerd en adaptief les gegeven. Er worden ambitieuze maar reële doelen  geformuleerd 

ten aanzien van de opbrengsten.  

 

 

 
 

Verbeterpunten en voorwaarden. 

 

Ten aanzien van de twee gekozen zwaartepunten in de komende ontwikkelingen hebben 

we de verbeterpunten geformuleerd en de voorwaarden. De verdere uitwerking en het 

tijdpad wordt elders in het schoolplan toegelicht. 
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De moderne Jenaplanschool. 

Bij een nul-meting van de Jenaplan essenties van de moderne Jenaplanschool kregen we de 

volgende uitslag. 

 

ESSENTIES VAN HET JENAPLAN 

  

  

OB MB BB 

 ONDERNEMEN       

 

  

      

 PLANNEN       

 

  

      

 SAMENWERKEN       

 

  

      

 CREEREN         

 

  

      

 PRESENTEREN       

 

  

      

 REFLECTEREN       

 

  

      

 VERANTWOORDEN       

 

      goed   

    

      beter   

    

      best   

     

Afgesproken is om eerst die zaken aan te pakken waar we het minst tevreden over zijn. 

Onze verbeterpunten. 

1. Ondernemen 

2. Creëren 

3. Reflecteren 

 

Voorwaarden daartoe zijn: 

1. Opbouw van een rijke leeromgeving. In en om de school. 

2. Tijd en ruimte creëren voor eigen onderzoek 

3. Aanleggen van een portfolio 

4. Betekenisvolle lessen/kringen ( bijv verhalend ontwerpen) 

5. Aandacht voor creatief denken 

6. De leerkracht is ook coach 

7. De leerkracht is ICT vaardig 

 

 

 

Passend onderwijs en de zorg. 

We hebben deze opgedeeld in een visie op passend onderwijs,  OGW en communicatie en 

samenwerking op dit vlak naar de ouders. Hieronder wordt per item verbeterpunten 

aangegeven en de voorwaarden. 

 

Passend onderwijs. 

Bij de 0-meting kwam onderstaande naar voren. 

 



 

 12

1. We willen een duidelijk zorgbeleid over de zorgleerlingen, wat iedere leerkracht 

kent en waar hij/zij naar handelt.  

2. Iedere leerkracht kent de weg naar extra ondersteuning en maakt hier ook gebruik 

van (indien nodig) 

3. Handelingsplannen & groepsplannen worden altijd (volgens de normen) opgesteld 

én uitgevoerd. 

4. Op school is een ondersteuningsteam met kennis van verschillende types 

zorgleerlingen. 

5. Er zijn klassenassistentes op school die de leerkrachten ondersteunen. 

 

Voorwaardes daartoe zijn: 

 

1. Zorgbeleid: een vaste IB’er die de leerkrachten ondersteunt en het zorgbeleid 

bewaakt. 

2. Extra ondersteuning: Scholing leerkrachten over de verschillende mogelijkheden 

van externe hulp / arrangementen 

3. Handelingsplannen:  Er wordt tijd gemaakt voor leerkrachten om hier aan te 

werken. 

4. Zorgteam: Er wordt gekeken waar behoefte aan is, leerkrachten die interesse 

hebben melden zich aan en scholen zich. 

5. Klassenassistentes: Er is ruimte in de formatie voor het aanstellen van 

klassenassistentes.  

 

Opbrengst Gericht Werken. 

We hebben als team onze ambities vastgesteld. Onder ambities verstaan we de onderdelen 

die we het meeste van belang vinden. Die daardoor onze aandacht heeft en waar we ons in 

ieder geval constant willen verbeteren. 

 

AMBITIES 

 

in de betekenis van:   

      

  

Het zo goed mogelijk willen doen. Jezelf op dit gebied blijven verbeteren. 

            1. De leraren werken doelgericht, vanuit een gesteld doel 

  2. De leraren beschikken over kennis van het "goed lesgeven", ze weten wat er toe 

 

doet. 

          3. De leraren richten hun aanbod op het realiseren van de doelen van de les. 

4. De leraren richten hun instructie op de doelen van de les. 

  5. De leraren betrekken de leerlingen bij het vaststellen van de doelen. 

 6. De leraren zorgen voor een leeromgeving die de doelen ondersteunt. 

 7. De leraren kunnen de toetsgegevens adequaat analyseren. 

  8. De leraren zijn sterk gericht op het bijstellen van het eigen lesgedrag. 

  

 

Bovenstaande punten zijn al in een grotendeels gerealiseerd en zijn we ook tevreden over. 

Waar we zelf verbeterpunten zien zijn: 

1. Aanbod is gericht op het realiseren van het doel. (Extra opdrachten weglaten) 

2. Leerlingen worden betrokken bij het gestelde doel. 

3. De toetsgegevens worden adequaat geanalyseerd en er worden ambitieuze doelen 

aan verbonden. 

 

Voorwaarden zijn: 

1. Het doel van de les moet bekend zijn. 

2. Regelmatig wordt en een vorderingsgesprek gevoerd met de leerling 
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Communicatie naar de ouders. 

Samen met de oudergeleding van de MR is er onderzocht waar de school zich kon 

verbeteren op dit punt. Eerst is vastgesteld welke zaken we van belang vinden en 

vervolgens zijn bij een aantal verbeterpunten geformuleerd.. 

 

Wat wij vooral van belang vinden en waar we ons constant in willen ontwikkelen: 

1. We informeren ouders over de ontwikkeling van hun kind 

2. We laten ons door ouders informeren over hun kind 

3. We bevragen ouders regelmatig over de sociale veiligheid op school 

4. We organiseren jaarlijks een informatieavond over de groep waarin hun kind zit 

5. We bevragen de ouders regelmatig over hun tevredenheid 

6. We beschouwen ouders als partners 

7. Leraren stimuleren ouders tot onderwijsondersteunend gedrag  

8. We vinden het van belang dat ouders en school wederzijds hun verwachtingen 

uitspreken 

 

De verbeterpunten. 

1. We informeren ouders over de ontwikkeling van hun kind 

- Niet alle leerkrachten houden een voortgangsgesprek op dezelfde manier. 

- Ditzelfde geldt ook voor het kind-gesprek. 

- De leerkracht houdt in de eerste drie weken van het schooljaar een gesprek met de  

ouders van zijn/haar “nieuwe” kinderen.  

- Beleid aanscherpen en stappenplan ontwikkelen ten aanzien van doublures 

 

2. We laten ons door ouders informeren over hun kind 

- Voor de kinderen die geen bijzonder gedrag vertonen of bijzonder presteren is de 

periode tussen de gesprekken waarbij specifiek aan de ouders wordt gevraagd naar 

hun visie op de ontwikkeling van hun kind wel erg lang. 

- De ouders hebben behoefte aan een individueel gesprek over de ontwikkelingen  

van hun kind met de “nieuwe” leerkracht op het moment dat het kind met een 

nieuwe bouw begint. 

 

6. We beschouwen ouders als partners 

- We verwachten met de verbeterpunten onder 1 en 2 dat er geen verdere 

verbeterpunten noodzakelijk zullen zijn. 

 

7. Leraren stimuleren ouders tot onderwijsondersteunend gedrag. 

- Afspraken over het huiswerk structureel maken en communiceren naar ouders. 

 

8. We vinden het van belang dat ouders en school wederzijds hun verwachtingen 

uitspreken 

- De vraag wordt te weinig gesteld bij kinderen die zich normaal ontwikkelen. 

- De school vraagt wel wat de ouders verwachten van de school, maar de vraag wat 

de school verwacht van de ouders wordt onvoldoende beantwoord. 

 

 

 

 

Verbeterpunten de aanpak. 

 

In het vorige hoofdstuk heb ik de verbeterpunten genoemd die wij de komende jaren gaan 

aanpakken. 
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We zullen deze verbeterpunten steeds in de jaarplannen uitwerken en deze uitgewerkte 

jaarplannen toevoegen aan dit schoolplan. In het jaarplan benoemen we de doelen van dat 

schooljaar. Hoe we deze denken te bereiken. Wanneer er wordt geëvalueerd. Wie 

verantwoordelijk is voor dit proces en of het doel behaald is. 

 

De verbeteringen gaan de komende jaren plaatsvinden op het gebied van zorg en passend 

onderwijs en op het gebied van de Jenaplanessenties gerelateerd aan de moderne 

Jenaplanschool en de 21
ste

 eeuwse vaardigheden. 

 

Ten aanzien van de zorg is voor komend schooljaar gekozen voor een aantal 

verbeterpunten in de communicatie naar ouders. 

 

Ten aanzien van de Jenaplanessenties hebben we eerst een leerlijn vastgesteld ten aanzien 

van: Creëren, Reflecteren en Ondernemen ( zie het volgende hoofdstuk) 

 

Er is voor gekozen om creëren de hoogste prioriteit te geven en deze als eerste te 

verbeteren. 
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Contacten met ouders 

Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang omdat school en ouders dezelfde 

doelen nastreven: de algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) 

kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige gesprekspartners. Voor de leraren zijn 

de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden. En voor 

de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van 

hun kind.  

 

Wat wij vooral van belang vinden en waar we ons constant in willen ontwikkelen: 

9. We informeren ouders over de ontwikkeling van hun kind 

10. We laten ons door ouders informeren over hun kind 

11. We bevragen ouders regelmatig over de sociale veiligheid op school 

12. We organiseren jaarlijks een informatieavond over de groep waarin hun kind zit 

13. We bevragen de ouders regelmatig over hun tevredenheid 

14. We beschouwen ouders als partners 

15. Leraren stimuleren ouders tot onderwijsondersteunend gedrag  

16. We vinden het van belang dat ouders en school wederzijds hun verwachtingen 

uitspreken 

 

 

Inleiding bij de beoordeling. 

De ambities worden 1 keer per vier jaar beoordeeld door directie, team en oudergeleding 

MR. 

 

 

Beoordeling en verbeterpunten. 

3. We informeren ouders over de ontwikkeling van hun kind 

In de onderbouw vindt het eerste gesprek plaats  6 a 8 weken  voor de schoolloopbaan 

bergint. Het volgende gesprek is 6 weken na de start van de schoolloopbaan en daarna aan 

het eind van het eerste schooljaar in juni.  

Vanaf groep 2 bespreken we de ontwikkeling van de kinderen met de ouders twee maal per 

schooljaar. 

Eenmaal d.m.v. een kind-gesprek waarbij de ouder aanwezig is. 

Eenmaal aan de hand van de M-scores uit het Cito leerlingvolgsysteem zonder de kinderen 

en indien de resultaten daar aanleiding toe geven, vindt er nog een derde gesprek plaats 

aan het eind van het schooljaar. 

Indien zich plotseling wijzigingen aandienen in het schooljaar worden ouders uitgenodigd 

om dit te bespreken buiten de reguliere oudergesprekken. 

Ouders kunnen ten alle tijden een gesprek afspreken met de leerkracht van hun kind. 

 

 Verbeterpunten. 

- Niet alle leerkrachten houden een voortgangsgesprek op dezelfde manier. 

- Ditzelfde geldt ook voor het kind-gesprek. 

- De leerkracht houdt in de eerste drie weken van het schooljaar een gesprek met de  

ouders van zijn/haar “nieuwe” kinderen.  

- Beleid aanscherpen en stappenplan ontwikkelen ten aanzien van doublures 

 

Aanpak. 

•  In de jaarplannen werken we de verbeterpunten verder uit. Er gesprekpunten 

opgenomen in een agenda voor het kind-gesprek en het voortgangsgesprek 

• Er wordt ingevoerd dat de leerkracht in de eerste drie weken korte kennismakings- 

gesprekjes houdt met de ouder(s) van de nieuwe jongste jaars. Er komt een agenda 

met bespreekpunten. Op deze manier vinden er 4 gesprekken  plaats waarin 

specifiek gevraagd wordt aan de ouders naar informatie over de ontwikkeling hun 
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kind. In de onderbouw bij de schoolloopbaan. In de middenbouw  en bovenbouw 

bij de start in de nieuwe bouw en tijdens het adviesgesprek. 

• Er komt een duidelijk beleid ten aanzien van doublures en daaraan gekoppeld een 

praktisch stappenplan. 

 

 

4. We laten ons door ouders informeren over hun kind 

Met de ouder(s) van nieuwe kleuters vindt er een uitgebreid gesprek plaats met behulp van 

een vastgestelde vragenlijst over hun kind met als doel een zo goed mogelijk beeld te 

krijgen van het kind. 

Indien een kind tijdens zijn of haar schoolloopbaan plotseling ander gedrag vertoont of 

onverwachte scores haalt is dit aanleiding tot een gesprek met de ouders over mogelijke 

oorzaken. 

Tijdens de dossiergesprekken van  de 7
de

 jaars wordt  de ouders gevraagd naar hun 

verwachtingen ten aanzien van het voortgezet onderwijs en het uitstroom niveau.   

In januari/februari wordt bij de 8
ste

 jaars tijdens het dossiergesprek ook een advies v.o. 

gegeven.  

 

Verbeterpunten. 

- Voor de kinderen die geen bijzonder gedrag vertonen of bijzonder presteren is de 

periode tussen de gesprekken waarbij specifiek aan de ouders wordt gevraagd naar 

hun visie op de ontwikkeling van hun kind wel erg lang. 

- De ouders hebben behoefte aan een individueel gesprek over de ontwikkelingen  

van hun kind met de “nieuwe” leerkracht op het moment dat het kind met een 

nieuwe bouw begint. 

 

Aanpak. 

Zie ook punt 1 verbeterpunten en planning. 

• We voeren in dat de leerkracht in de eerste drie weken korte kennismakings- 

gesprekjes houdt met de ouder(s) van de nieuwe jongste jaars. Er komt een agenda 

met bespreekpunten. Op deze manier vinden er 4 gesprekken  plaats waarin 

specifiek gevraagd wordt aan de ouders naar informatie over de ontwikkeling hun 

kind. In de onderbouw bij de schoolloopbaan. In de middenbouw  en bovenbouw 

bij de start in de nieuwe bouw en tijdens het adviesgesprek. 

 

 

5. We bevragen ouders regelmatig over de sociale veiligheid op school 

Deze vraag wordt gesteld binnen de oudertevredenheidspeiling. Wij werken met een cyclus 

van vier jaar en gebruiken de oudertevredenheidspeiling van “Scholen met Succes.” 

Mocht er aanleiding toe zijn dan wordt de sociale veiligheid eerder besproken. Dit staat 

beschreven in het anti-pest protocol. 

Ook resultaten vanuit het sociaal emotionele leerlingvolgsysteem, “Zien” , kan aanleiding 

zijn om de veiligheid te bespreken. 

 

Verbeterpunten. 

Er is momenteel geen aanleiding om bovenstaande aanpak te verbeteren. 

 

 

6. We organiseren jaarlijks een informatieavond over de groep waarin hun kind zit 

Binnen de eerste vijf weken wordt er een informatieavond  voor de ouders georganiseerd 

door de groep van het kind. Deze informatieavond bestaat uit twee delen. Een deel betreft 

de stamgroep en het tweede deel gaat specifiek over de jaargroep. 

De avond is zo georganiseerd dat ouders de mogelijkheid hebben om naar meerdere 

groepen te gaan. 
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Verbeterpunten. 

Er is momenteel geen aanleiding om bovenstaande aanpak te verbeteren. 

 

 

7. We bevragen de ouders regelmatig over hun tevredenheid 

Deze vraag wordt gesteld binnen de oudertevredenheidspeiling. Wij werken met een cyclus 

van vier jaar en gebruiken de oudertevredenheidspeiling van “Scholen met Succes.” 

 

Verbeterpunten. 

Er is momenteel geen aanleiding om bovenstaande aanpak te verbeteren. 

 

 

8. We beschouwen ouders als partners 

In de visie van de school is opgenomen dat wij ouders beschouwen als partners in de 

ontwikkeling van hun kind. Ouders en school hebben hetzelfde belang.  De punten 1 en 2 

sluiten hier nauw bij aan de verbeterpunten die daar genoemd zijn, hebben ook hun 

weerslag op deze ambitie. 

 

Verbeterpunten. 

We verwachten met de verbeterpunten onder 1 en 2 dat er geen verdere verbeterpunten 

noodzakelijk zullen zijn. 

 

 

9. Leraren stimuleren ouders tot onderwijsondersteunend gedrag. 

In de schoolgids staat vermeld dat wij verwachten van ouders dat zij 

onderwijsondersteunend gedrag vertonen. Dat kan zijn door activiteiten op school, hulp bij 

huiswerk, hulp bij begeleiding tijdens uitstapjes, in gesprek gaan met de school, 

belangstelling tonen voor het werk van hun kind ( kijk half uurtjes).  

In de bovenbouw is er de afspraak dat kinderen naarmate zij ouder worden, vaker werk 

mee krijgen voor thuis. Dit om te wennen aan het huiswerk op het v.o. 

 

Verbeterpunt. 

Afspraken over het huiswerk structureel maken en communiceren naar ouders. 

 

Aanpak. 

• Het huiswerkbeleid op schrift zetten en communiceren naar ouders o.a. via de 

schoolgids. 

• De discussie voeren of en hoe dit huiswerkbeleid uitgebreid moet worden naar de 

middenbouw. 

 

 

10. We vinden het van belang dat ouders en school wederzijds hun verwachtingen 

uitspreken 

Bij zij-instromers die met problemen van hun vorige school vetrekken wordt standaard de 

vraag gesteld wat de verwachtingen zijn van deze school. 

Bij gesprekken met ouders over hun kind als zij zich anders ontwikkelen dan verwacht 

wordt deze vraag standaard gesteld. 

 

Verbeterpunten. 

- De vraag wordt te weinig gesteld bij kinderen die zich normaal ontwikkelen. 

- De school vraagt wel wat de ouders verwachten van de school, maar de vraag wat 

de school verwacht van de ouders wordt onvoldoende beantwoord. 
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Aanpak. 

• Er worden agenda’s opgesteld voor de oudergesprekken. De verwachtingen 

worden daarin meegenomen. 

• De tekst in de schoolgids wordt aangepast om de vraag: Wat verwacht de school 

van de ouders? Duidelijker te omschrijven.  
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Creëren. 

 

In het jaarplan voor 16-17  willen we het volgende opnemen ten aanzien van reflecteren. 

 

 Onderbouw (1 / 2) Middenbouw ( 3 / 4 / 

5) 

Bovenbouw (6 / 7 / 8) 

CREEREN Ik verwacht dat het kind 
zijn eigen inbreng heeft 
bij verschillende 
activiteiten/ situaties 
 
Ik verwacht dat het kind 
open en verwonderd 
naar de wereld om hem 
heen kijkt. 
 
Ik verwacht dat het kind 
zelf oplossingen bedenkt 
voor probleempjes en 
geleerde vaardigheden 
kan toepassen. 
 
Ik verwacht dat het kind 
de intentie heeft om zijn 
werk af te maken en 
doorzettingsvermogen 
ontwikkeld. 
 
Ik verwacht dat het kind 
het beste uit zichzelf en 
de ander haalt. 
 
Ik verwacht dat het kind 
zo nodig zijn plan kan 
aanpassen als een 
ander kind een ander 
plan heeft. 
 
Ik verwacht dat het kind 
actief luistert naar een 
ander. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik verwacht dat een kind 
een plan/idee heeft en 
deze kan overbrengen 
aan een ander kind, 
groep of leerkracht.  
 
Ik verwacht dat een kind 
vragen over een 
onderwerp kan stellen 
als hij of zij problemen 
ondervindt. 
 
Ik verwacht dat een kind 
een oplossing zoekt als 
hij of zij het niet meer 
weet.  
 
Ik verwacht van een kind 
dat het 
doorzettingsvermogen 
toont. Een bedacht 
plan/idee kan 
doorzetten.  
 
Ik verwacht dat een kind 
zijn plan/idee kan 
bijstellen als een iemand 
een beter, of ander, 
idee/plan heeft.  

 

Ik verwacht dat een kind 
een motivatie ontwikkelt 
om zelf op zoek te gaan 
naar nieuwe dingen, 
informatie. 
 
Ik verwacht dat een kind 
in staat is om zelf 
onderzoekende vragen 
te stellen. 
 
Ik verwacht dat een kind 
op zoek gaat naar 
alternatieven om een 
probleem of een 
vraagstuk op te kunnen 
lossen. 
 
Ik verwacht van een kind 
dat het 
doorzettingsvermogen 
heeft. 
 
Ik verwacht dat een kind 
het beste uit zichzelf 
haalt door eisen te 
stellen, door te zetten en 
op onderzoek uit te 
gaan. 
 
Ik verwacht dat een kind 
in staat is om vlot te 
kunnen schakelen 
tussen de verschillende 
manieren waarop iets 
gecreëerd kan worden. 
 
Ik verwacht dat  een 
kind in staat is om voort 
te borduren op 
aanwezige kennis en 
deze verder uit diepen. 
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 Onderbouw (1 / 2) Middenbouw ( 3 / 4 

/ 5) 

Bovenbouw (6 / 7 / 

8) 

ONDERNEMEN Ik verwacht dat het 
kind zich openstelt om 
te leren om samen te 
werken/ te ontdekken 
 
Ik verwacht dat het 
kind zijn eigen 
mogelijkheden gaat 
ontdekken. 
 
Ik verwacht dat het 
kind leert om die 
mogelijkheden te 
gebruiken. 
 
Ik verwacht dat het 
kind deze 
mogelijkheden met 
anderen leert delen 
. 
Ik verwacht dat het 
kind zijn talenten leert 
ontdekken. 
 
Ik verwacht dat het 
kind initiatief toont en 
mee doet in de groep.  
 
Ik verwacht dat het 
kind zijn 
zelfredzaamheid heeft 
ontwikkeld. 
 
Ik verwacht dat het 
kind een natuurlijke en 
open houding heeft in 
het ontdekken. 
 
Ik verwacht dat het 
kind gebruik maakt 
van de aangeboden 
mogelijkheden. 
 
Ik verwacht dat het 
kind zijn omgeving 
durft te ontdekken en 
open staat voor zijn 
omgeving en de 
mensen om zich heen. 
 
Ik verwacht dat het 
kind in een veilige 
omgeving durft te laten 
zien wie hij is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik verwacht dat het 
kind kan 
samenwerken. 
 
Ik verwacht dat het 
kind zijn eigen talent 
gaat ontdekken. 
 
Ik verwacht dat het 
kind gebruik maakt 
van zijn eigen 
talenten.  
 
Ik verwacht dat een 
kind initiatieven 
vertoont om eigen 
onderzoek te starten.  
 
Ik verwacht van een 
kind dat het afspraken 
kan maken met een 
medeleerling(en) en 
zich aan de afspraken 
houdt. 
 
Ik verwacht dat een 
kind een de google 
pagina kan openen en 
daarin een vraag, wat 
met het onderwerp te 
maken heeft, kan 
stellen. 

 

Ik verwacht dat een 
kind initiatieven 
vertoont om eigen 
onderzoek te starten. 
 
Ik verwacht dat een 
kind gebruik maakt 
van zijn eigen talenten 
en ambities. 
 
Ik verwacht dat een 
kind een eigen 
leerdoel kan 
formuleren en de juiste 
bij het doel behorende 
zoekvragen kan 
formuleren. 
 
Ik verwacht dat een 
kind een onderzoek 
kan verrichten naar 
een gesteld leerdoel 
en de gevonden 
informatie kan 
verwerken 
 
Ik verwacht dat het 
kind kan 
samenwerken. In 
overleg kan treden 
met een medeleerling. 
Daarbij concrete 
afspraken met deze 
medeleerling kan 
maken en de ander 
daarbij in zijn of haar 
waarde laat. 
 
Ik verwacht dat een 
kind uit eigen 
beweging een relevant 
netwerk kan 
opbouwen. 
 
Ik verwacht van een 
kind dat het 
doorzettingsvermogen 
heeft. 
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 Onderbouw (1 / 2) Middenbouw ( 3 / 4 

/ 5) 

Bovenbouw (6 / 7 / 

8) 

CREEREN Ik verwacht dat het 
kind zijn eigen inbreng 
heeft bij verschillende 
activiteiten/ situaties 
 
Ik verwacht dat het 
kind open en 
verwonderd naar de 
wereld om hem heen 
kijkt. 
 
Ik verwacht dat het 
kind zelf oplossingen 
bedenkt voor 
probleempjes en 
geleerde 
vaardigheden kan 
toepassen. 
 
Ik verwacht dat het 
kind de intentie heeft 
om zijn werk af te 
maken en 
doorzettingsvermogen 
ontwikkeld. 
 
Ik verwacht dat het 
kind het beste uit 
zichzelf en de ander 
haalt. 
 
Ik verwacht dat het 
kind zo nodig zijn plan 
kan aanpassen als 
een ander kind een 
ander plan heeft. 
 
Ik verwacht dat het 
kind actief luistert naar 
een ander. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik verwacht dat een 
kind een plan/idee 
heeft en deze kan 
overbrengen aan een 
ander kind, groep of 
leerkracht.  
 
Ik verwacht dat een 
kind vragen over een 
onderwerp kan stellen 
als hij of zij problemen 
ondervindt. 
 
Ik verwacht dat een 
kind een oplossing 
zoekt als hij of zij het 
niet meer weet.  
 
Ik verwacht van een 
kind dat het 
doorzettingsvermogen 
toont. Een bedacht 
plan/idee kan 
doorzetten.  
 
Ik verwacht dat een 
kind zijn plan/idee kan 
bijstellen als een 
iemand een beter, of 
ander, idee/plan heeft.  

 

Ik verwacht dat een 
kind een motivatie 
ontwikkelt om zelf op 
zoek te gaan naar 
nieuwe dingen, 
informatie. 
 
Ik verwacht dat een 
kind in staat is om zelf 
onderzoekende 
vragen te stellen. 
 
Ik verwacht dat een 
kind op zoek gaat naar 
alternatieven om een 
probleem of een 
vraagstuk op te 
kunnen lossen. 
 
Ik verwacht van een 
kind dat het 
doorzettingsvermogen 
heeft. 
 
Ik verwacht dat een 
kind het beste uit 
zichzelf haalt door 
eisen te stellen, door 
te zetten en op 
onderzoek uit te gaan. 
 
Ik verwacht dat een 
kind in staat is om vlot 
te kunnen schakelen 
tussen de 
verschillende 
manieren waarop iets 
gecreëerd kan 
worden. 
 
Ik verwacht dat  een 
kind in staat is om 
voort te borduren op 
aanwezige kennis en 
deze verder uit diepen. 
 

 
 
 

 Onderbouw (1 / 2) Middenbouw ( 3 / 4 / 

5) 

Bovenbouw (6 / 

7 / 8) 

REFLECTEREN Ik verwacht dat het 
kind kan vertellen 
wat er gebeurd is. 
 
Ik verwacht dat het 
kind over zijn eigen 
handelen en 
presteren kan 
vertellen 
 
Ik verwacht dat het 

Ik verwacht dat een kind 
kan vertellen wat er is 
gebeurd.  
 
Ik verwacht dat een kind 
kan vertellen wat hij of zij 
heeft geleerd. En wat 
“de weg” is geweest.  
  
Ik verwacht van een kind 
dat hij van zijn fouten 

Ik verwacht dat 
een kind kan 
benoemen wat er 
tijdens het 
leerproces is 
gebeurd en kan 
evalueren hoe dat 
proces is 
verlopen.       
   
Ik verwacht dat 
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kind weet dat het 
van zijn fouten kan 
en mag leren. 
 
Ik verwacht dat het 
kind een ander kan 
helpen en empathie 
ontwikkelt 
 
Ik verwacht dat het 
kind goed en niet 
goed kan 
onderscheiden. 
 
Ik verwacht dat het 
kind eerst zelf kijkt of 
het iets kan, of dat 
een ander hem kan 
helpen voor het de 
hulp van de 
leerkracht inroept. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mag leren.  
 
Ik verwacht dat de 
kinderen elkaar tips en 
tops kunnen geven en 
deze ook kunnen 
ontvangen.  
 
Ik verwacht dat een kind 
zijn eigen 
verantwoordelijkheid 
neemt als het om gedrag 
gaat.  
 
Ik verwacht dat een kind 
eerlijk zijn werk nakijkt.  
 
Ik verwacht dat een kind 
een product kan 
presenteren. 
Bijvoorbeeld een 
muurkrant. Nog geen 
proces.  

 

een kind kan 
benoemen wat en 
hoe hij/zij geleerd 
heeft.  
 
Ik verwacht dat 
een kind positieve 
feedback kan 
geven aan een 
ander kind 
 
Ik verwacht  dat 
een kind feedback 
van een ander kind 
of een leerkracht 
kan ontvangen 
 
Ik verwacht dat 
een kind zijn eigen 
gedrag kan 
evalueren, sterke 
en minder sterke 
kanten kan 
benoemen. 
 
Ik verwacht dat 
een kind zijn eigen 
werk kan nakijken, 
verbeteren en 
indien nodig 
verlengde 
instructie vraagt. 
 
Ik verwacht dat 
ieder kind zich op 
zijn eigen kan en 
mag ontwikkelen 
tot op een niveau 
dat voor dit kind 
het beste past bij 
zijn/haar 
ontwikkeling 
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ONDERWIJSKLUNDIG BELEID 

 

 

 

De missie van de school. 

 

 

Voor de missie zijn eerst de kernwaarden van de school vastgesteld. Vanuit deze waarden 

is de missie geformuleerd.  

Waarden en missie leiden uiteindelijk tot de visie van de school en bepaalt hoe wij hier 

werken. 

Onze waarden zijn:  

1. Ieder mens is uniek en mag er zijn;  

2. Wederzijds respect:  

3. Vertrouwen in elkaar en jezelf;  

4. Openheid; 

5. Betrokkenheid 

6. Samen onderwijs maken;  

7. Veiligheid en welbevinden is de basis;  

8. Elkaar inspireren;  

9. Ieder mens heeft recht op zijn eigen ontwikkeling;  

10. Betrokkenheid;  

11. Kameraadschap;  

12. Verbondenheid.  
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Deze kernwaarden leiden tot de volgende missie. 

Op onze school werken we volgens het Jenaplan concept. Dit is Jenaplanonderwijs in een 

veilig pedagogisch klimaat met aandacht voor optimale ontwikkeling voor ieder kind binnen 

de leef- en werkgemeenschap waarin je er mag zijn en de ander ook.  

                                Samen groeien op eigen wijze.  

 

 

 

De visie van de school. 

 

Vanuit de missie is onze visie geformuleerd. Deze visie is uiteindelijk neergelegd in een 

place-mat die we ook daadwerklelijk aan nieuwe ouders meegeven na uitleg over onze kijk 

op het onderwijs. 

Naast de basisvaardigheden ten aanzien van taal en rekenen ( het paarse vak), hebben wij 

vanuit onze kijk op onderwijs nog 5 aandachtspunten geformuleerd waar wij groot belang 

aan hechten. 

Er dient ten alle tijde een goede balans te zijn tussen de kerndoelen zoals die bij het SLO 

zijn geformuleerd en  de andere voorwaarden die wij noodzakelijk achten om een goede 

basis te leggen voor hun verdere leven. 

 

 
 

 

Bij ons op school:  

1. Durven kinderen zichzelf te ontwikkelen in een veilige omgeving in hun eigen tempo met 

behulp van een eigen talenten.  

2. Leren kinderen van en met elkaar in heterogene stamgroepen.  
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3. Worden kinderen voorbereid op de toekomst doordat ze naast de reguliere vakken ook 

leren om – verantwoordelijk te zijn over hun eigen leerproces - er altijd meerdere 

oplossingen zijn - fouten maken is noodzakelijk om iets te leren - “out of the box” te denken  

4. Hebben kinderen de gezamenlijke verantwoordelijkheid over de omgangsregels en de 

directe omgeving.  

5. Gaan we uit van ieders talenten en spreken we die talenten ook aan.  

 

Waar staan wij voor? Wat garanderen we de ouders dat hun kind gaat meemaken bij ons 

op school? Waar zijn we trots op?  

1. Samen werken, samen leren, samen leven – Een mens wordt pas volledig mens samen 

met anderen.  

2. Veiligheid – Je mag jezelf zijn. Je mag je ontwikkelen. We gaan respectvol met elkaar om.  

3. Plezier – Het is leuk op school. De school daagt je uit. Je gaat er graag naar toe.  

4. Creativiteit – In denken en doen is er aandacht voor, wordt gebruikt gemaakt van en 

uitgedaagd tot creativiteit.  

5. Ontwikkeling op eigen wijze – Je eigen talenten worden benut. Je wordt uitgedaagd je 

talenten te ontwikkelen. Ieder talent is gelijkwaardig.  

 

 
 

 

Levensbeschouwelijke identiteit. 

 

Een Jenaplanschool staat midden in de samenleving. De school maakt daar ook een deel 

van uit. Maatschappelijke ontwikkelingen spelen vanzelfsprekend een rol binnen de school. 

Ontwikkelingen kunnen worden besproken ( de kring) of onderzocht ( wereld oriëntatie). 

Ook de kinderen hebben hier een inbreng in. 

 

Het Jenaplan is een pedagogisch concept. Dat wil zeggen dat we er zorg voor dragen dat er 

binnen de school een goed pedagogisch klimaat heerst. Een kind moet zich veilig voelen, 

voelen dat zij er toe doen, een inbreng hebben in de besluitvorming, leren omgaan met 

verschillen en deel nemen aan het democratisch proces. Kinderen leren 

zelfverantwoordelijkheid maar ook verantwoording voor elkaar. 

 

Bovenstaande vind je in de praktijk terug  

 

in de organisatie: 

- de stamgroep - jongste, middelste en oudste, 

- bouwdoorbrekende activiteiten - verschillende bouwen werken gezamenlijk naar 

vermogen aan projecten. 

 

in de besluitvorming: 

- stamgroep vergaderingen 

- besluitvorming vanuit de kinderen 

- stamgroepleider staat open voor kritiek 

- afspraak is afspraak 
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Sociaal-emotionele ontwikkeling 

 

In het vorige hoofdstuk is al beschreven dat we veel belang hechten aan het pedagogische 

karakter van onze school. In al de facetten die daar beschreven zijn, staat steeds de dialoog 

met de ander centraal. 

 

Samenwerken moet je leren. Een mens kan alleen ten volle mens worden samen met de 

ander. Voor een sociaal emotionele ontwikkeling is het dan ook van belang dat je leert met 

anderen omgaan, elkaar leert respecteren, je open staat voor andere culturen en culturele 

uitingen. Je leert om hulp te geven en hulp te ontvangen. Je leert samen te werken, 

afspraken te maken en je daar ook aan te houden. Je leert te reflecteren op zowel je werk 

als je gedrag. Je leert elkaars kwaliteiten kennen en waarderen. 

 

Om bovenstaande te volgen observeren de leerkrachten hun leerlingen regelmatig. Dit 

doen zij in praktijksituaties zoals samenwerken tijdens project opdrachten, blokuur, 

gebonden en vrij spel.  

Hoe om te gaan met elkaar, hoe te komen tot respect, elkaar in de waarde laten, begrip 

voor elkaars mening, hoe werkt besluitvorming, hoe spreek je zaken met elkaar af en hou je 

e er aan? Al dit soort aspecten van de sociaal-emotionele ontwikkeling komen bijna 

dagelijks terug in de kringen die we houden en de kind-gesprekken. 

 

Om de ontwikkeling te kunnen volgen worden er twee observatie programma’s gebruikt. 

De onderbouw gebruikt BOSOS en vanaf groep 3 gebruiken we Zien. De leerlingen vanaf 

groep 6 vullen daarnaast nog een eigen vragenlijst in, in Zien. 

 

Zowel Bosos als  Zien geven suggesties om de sociaal-emotionele ontwikkeling te 

verbeteren. 

 

 

 
 

Actief burgerschap en sociale cohesie. 

 

Een Jenaplanschool werkt volgens een pedagogisch concept. 

Tussen de verschillende Jenaplanscholen zitten op detail verschillen. Dit komt door de 

plaats waar de school is gevestigd, de populatie de school bezoekt en de visie die het team 

heeft om het onderwijs zo goed mogelijk gestalte te geven. 

 

Op de Terp werken we met stamgroepen van drie leerjaren. 

Dit doen we omdat we vinden dat deze organisatievorm zo goed mogelijk de natuurlijke 

manier van leren benaderd. De jongsten leren van de oudsten.  

Er zijn verschillende rollen in de stamgroep. Je leert hulp te vragen en te krijgen. Je leert 

hulp te geven. In onze optiek is de kans op  van een negatieve concurrentie binnen de 

groep groter bij een twee-jarige stamgroep. Zeker in de laatste twee jaar ligt dat gevaar op 

de loer.  

Ook het aspect “leren van elkaar’  is beter te realiseren in een stamgroep met 3 leerjaren. 

Een 5
de

 jaars zal minder concurrentie voelen van een 3
e
 jaars. Ditzelfde geldt ook voor een 

8
ste

 jaars ten opzichte van een 6
de

 jaars. Het leeftijdsverschil en verschil in ontwikkeling zal 

eerder een beschermende of verzorgende reactie oproepen. 

 

Vanuit onze visie gaan de leerlingen veel in gesprek met elkaar, worden er vergaderingen 

gehouden waarbij de leerlingen de agenda opstellen, het voorzitterschap hebben en de 

notulen bijhouden. Er wordt aandacht besteed aan verschillen tussen mensen en 
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verschillen tussen meningen. Er wordt bewust een beroep gedaan op inlevingsvermogen 

van elkaar. 

Beslissingen worden altijd met elkaar genomen via een democratisch proces. 

Waarbij iedereen gehoord wordt en er serieus naar zijn of haar mening wordt geluisterd. 

Ieder kind moet ervaren dat het er toe doet, een inbreng heeft, serieus wordt genomen en 

gerespecteerd wordt. 

We volgen hierin de pedagogische visie van Mischa de Winter die pleit voor het belang van 

een democratische opvoeding. 

 

Kinderen werken en leren bewust met elkaar en van elkaar. In een drie-jarige stamgroep 

werken de kinderen schooljaar doorbrekend met elkaar aan eenzelfde project binnen de 

wereld oriëntatie. Er wordt gebruik gemaakt van elkaars kennis en talenten. Er is een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. Vooraf maken de kinderen afspraken binnen hun 

werkgroep en na afloop wordt gereflecteerd op de eigen inbreng en geëvalueerd hoe het 

groepswerk is verlopen. 

Kinderen leren met respect met elkaar omgaan, maar ook om feed back te geven en te 

ontvangen. 

 

De school is de plek waar je veilig het democratisch proces kunt oefenen. 

 

 

De school is een leef- en werkgemeenschap. Niet alleen binnen de eigen stamgroep maar 

binnen de hele school leren kinderen elkaar te helpen den te respecteren. Zo zijn de 

groepen uit de verschillende bouwen ook verticaal aan elkaar gekoppeld en zijn er ook 

werkgroepjes die bestaan uit onderbouw, middenbouw en bovenbouw leerlingen.  

Helpen bovenbouwers in “hun” onderbouw- of  middenbouwgroep. Organiseren de 

bovenbouwers jaarlijks een sport- en speldag voor de andere bouwen en is er jaarlijks een 

Goede doel dag. 
 

 

 

 

Leerstof aanbod. 

 

Op onze school gebruiken we  methodes voor aanvankelijk lezen, technisch lezen, 

begrijpend lezen, spelling en rekenen die voldoen aan de kerndoelen. De methodes worden 

bij de hoofdvakken integraal gebruikt door de leraren en daar waar nodig aangevuld met 

extra stof. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode-onafhankelijke 

(Cito) en methodegebonden toetsen.  

 

Ten aanzien van leerstofaanbod hebben we de volgende ambities vastgesteld  

1. Onze methodes voldoen aan de kerndoelen (zie overzicht)  

2. Wij gebruiken voor spelling, aanvankelijk- en technisch lezen, begrijpend lezen 

en rekenen methodegebonden toetsen (zie overzicht)  

3. Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn 

4. Het leerstofaanbod is gedifferentieerd 

5. Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele 

ontwikkeling 

6. De school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap 

7. Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT 

8. Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor intercultureel onderwijs 

9. Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs 
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Op de Terp hanteren we een ritmisch dag- en weekplan waarbij inspanning en ontspanning 

elkaar afwisselen. We gaan uit van vier basisactiviteiten: Gesprek, Werk, Spel en Viering die 

elkaar afwisselen gedurende de dag / week. 

 

De Terp biedt het onderwijs, waar mogelijk, geïntegreerd aan. De wereld oriënterende 

vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en natuur & techniek worden daarom 

niet apart behandeld, maar veelal in relatie tot elkaar aangeboden in projecten. 

Voorwaardelijke kennis wordt apart in een cursus gegeven. Bijvoorbeeld topografie, 

werken met een register, zoekopdrachten en dergelijke. Hieronder wordt dit verder 

uitgewerkt.  

 

De groepen 1 tot en met 8 hebben thema’s en onderwerpen gekozen voor de projecten 

Wereld Oriëntatie. Daarbij is schoolbreed gekozen om de SLO mappen wereld oriëntatie als 

uitgangspunt te nemen in de schoolprojecten. De map “ Het jaar rond” komt ieder 

schooljaar aan bod. Daarnaast worden er per jaar steeds twee andere mappen als 

uitgangspunt gekozen.  

Naast de mappen is er ruimte voor andere projecten die per bouw worden afgesproken. 

Onze projecten worden steeds meer ontwikkeld volgens de meervoudige intelligentie.  

 

Los van de projecten staan de cursussen geschiedenis, biologie/natuurkunde, techniek en 

topografie. Deze zijn in drie perioden verdeeld die in een drie-jaren cyclus worden 

aangeboden.  

 

De geschiedenis is verdeeld in:  

1. prehistorie tot Middeleeuwen.  

2. Middeleeuwen tot Franse Revolutie  

3. Franse Revolutie tot heden.  

 

De biologie/natuurkunde in:  

1. planten  

2. dieren  

3. de mens  

4. de techniektorens worden ieder jaar ingezet. 

 

 

 

De aardrijkskunde is verdeeld in:  

1. Nederland.  

2. Europa.  

3. De wereld.  

 

Wereld oriëntatie SLO mappen.  

- Het jaar rond ieder jaar.  

1. Communicatie en Omgeving en Landschap.  

2. Samen Leven en Maken en Gebruiken  

3. Mijn leven en Techniek  

 

Voor de kinderen die wat meer aan kunnen hebben we ervoor gekozen om niet te 

versnellen maar te verbreden of andere stof aan te bieden. Zo is er de mogelijkheid om 

Spaanse lessen te volgen op onze school. Voor de leerlingen die meer of andere 

uitdagingen nodig hebben , is er een plusgroep samengesteld die een maal per week bij 

elkaar komt. 

Deze plusgroep is samengesteld uit bovenbouw leerlingen. Een van onze teamleden heeft 

zich door nascholingen gespecialiseerd in de specifieke zorgvraag van deze leerlingen en zij 
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begeleid deze plusgroep. Ook begeleid ze de leerkrachten uit onder-  en middenbouw die 

deze kinderen natuurlijk ook in hun groep hebben. 

 

Binnen de plusgroep werken de kinderen aan eigen projecten en is er meer aandacht voor 

filosoferen, omgang met andere kinderen en leren leren. 

 
 

 

 

Vakken, methodes en toetsinstrumenten. 

 
Vak Methodes Toetsinstrumenten Vervangen

Taal 

 

Cito-toetsen Taal voor 

kleuters  

(M-2) 

  

  Veilig Leren Lezen 

Methodegebonden toetsen  

(groep 3) 

 X 

  

 

Cito-toetsen DMT groep 3 

 

  Dat is andere taal. Cito-eindtoets   

Technisch lezen Estafette Cito-DMT   

    
Protocol Leesproblemen - 

Dyslexie 
  

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip 

Methode toetsen      

Cito-toetsen Begrijpend 

lezen 

  

    Cito-eindtoets   

Spelling Taalactief 
Methode toetsen      

Cito-toetsen Spelling 
  

    Cito-eindtoets   

Schrijven Pennestreken     

Engels 

mb- Take it easy 

bb-Step up 

 

Methodegebonden toetsen  

Rekenen 

Reken Zeker 

bovenbouw 

Snappet/Alles Telt 

Methode toetsen      

Cito-toetsen Rekenen en 

Wiskunde 

  

    
Cito-toetsen Rekenen voor 

kleuters (M-2) 
  

    Cito-eindtoets   
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Vak Methodes Toetsinstrumenten Vervangen

Wereld oriëntatie  SLO mappen 
 

  

Aardrijkskunde Bosatlas topoboekjes Methodegebonden toetsen 
 

   
  

Techniek Techniektorens 
 

  

Verkeer 
Veilig Verkeer 

Nederland 
Methodegebonden toetsen   

Tekenen 
 

    

Handvaardigheid 
 

    

Muziek Zang express     

Drama 
 

    

Bewegingsonderwijs 
 

    

Sociaal-emotionele 

ontwikkeling  

 Bosos                      

 Zien 
  

Godsdienst/ Humanistische 

vorming   
  

 
 
 
 

Taalleesonderwijs 

 

Op de Terp geven we het taal onderwijs aan de hand van de leerlijnen zoals die in "Dat is 

andere taal" uitgebreid beschreven worden. De taallessen worden zoveel mogelijk aan de 

projecten verbonden. Deze taalblokken zijn voor de groepen 1 t/m 8. 

 

De inhoud van de taallessen worden per blok van ongeveer 6 weken met het team 

besproken door de taal coördinator. Vervolgens gaan de bouwen in overleg over de 

invulling en maken gezamenlijk de taallessen die bij de verschillende onderwerpen horen. 

Na afloop van een periode wordt er geëvalueerd en wordt gekeken of de gestelde doelen 

zijn behaald. Vervolgens herhaalt de cyclus zich. Er zijn per schooljaar 5 blokken. 

 

Het (aanvankelijk)lezen, begrijpend lezen en de spelling zijn anders georganiseerd. 

 

In de middenbouw wordt het fundament gelegd voor het lezen en spellen. 

We constateerden dat onze populatie in de middenbouw gebaat was bij veel aandacht bij 

het (aanvankelijk) lezen, de spelling en het begrijpend lezen met daaraan gekoppeld het 

woordenschatonderwijs. Meer aandacht dan wij konden geven binnen de 

middenbouwstamgroep. We hebben er daarom voor gekozen om deze vakken in 

niveaugroepen te geven in deze bouw. Iedere dag gaan de middenbouwgroepen 1 ½ uur in 

niveaugroepen aan de slag met aanvankelijk, technisch en begrijpend lezen, spelling en 

woordenschat. 

We zijn daar schooljaar 14 - 15 mee begonnen en verwachten betere resultaten in de 

opvolgende schooljaren. 

 

In de bovenbouw werken de leerlingen met Snappet voor de onderdelen technisch lezen, 

begrijpend lezen, woordenschat en spelling. 
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Rekenen en wiskunde 

 

Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt dat we expliciet 

aandacht besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. 

We constateren dat de opdrachten bij rekenen in toenemende mate taliger zijn geworden 

en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richten we ons bij het 

rekenen tot en met groep 5 vooral op de basisvaardigheden van het rekenen. We gebruiken 

daarom tot en met groep 5 de methode Reken Zeker. We gebruiken de methodetoetsen en 

Cito-toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. We werken bij rekenen met 

groepsplannen.  

 

n groep 6 tot en met 8 rekenen de kinderen met Snappet tablets volgens de methodiek van 

Alles Telt. deze methodiek is veel taliger dan Reken Zeker zodat het beter aansluit bij de 

Cito normen. 

 

Snappet geeft ook de mogelijkheid om te werken op doelen. De software past het niveau 

dan automatisch aan, aan het niveau van de leerling en leidt ze via oefeningen naar het 

gestelde doel. Kinderen met een eigen ontwikkelingsplan werken op deze manier. Zowel de 

kinderen die ruim onder als ruim boven de norm scoren.  

 

Onze ambities zijn:  

1. Wij beschikken over een moderne, eigentijdse methode (groep 1 t/m 8)  

2. In groep 1 en 2 wordt er les gegeven aan de hand van een beredeneerd aanbod en 

de doelen van Bosos 

3. Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-LVS en de observaties 

uit Bosos. 

4. Wij gebruiken de methodegebonden toetsen systematisch 

5. De leraren beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne 

rekendidactiek (ze zijn op de hoogte van de nieuwste inzichten)  

6. De leraren werken bij rekenen en wiskunde met groepsplannen (HGW) en stellen 

ambitieuze maar realistische doelen (O.G.W.) 

7. Vanaf groep 6 werken de kinderen met Snappet tablets. Dit geeft de mogelijkheid 

om de werken op doelen en werken op niveau. 

8. We streven naar een ononderbroken ontwikkelingslijn.  

 

 

 

 

Wereld oriëntatie 

 

Wereldoriëntatie is het hart van het onderwijs.  

Kinderen zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen heen en gaan deze ontdekken. Dat 

proces wijzigt zich niet als een kind vier wordt maar gaat gewoon door. Het is aan de school 

om die nieuwsgierigheid vast te houden, ze te blijven uitdagen en de ontdekkingstocht te 

begeleiden. De wereld om hen heen wordt steeds groter. 

 

De wereld laat zich niet opsplitsen in partjes. Alles heeft invloed op elkaar en heeft met 

elkaar te maken. We geven de wereld oriëntatie dan ook zo veel mogelijk geïntegreerd. 

Ook taal en rekenen staan ten diensten van de wereld oriëntatie.  

 

Er zijn natuurlijk onderdelen van de wereld die in de voorwaardelijke sfeer liggen. Taal en 

rekenen horen daar bijvoorbeeld bij. Je kunt immers niets opzoeken als je niet kunt lezen. 

Deze onderdelen geven we in aparte cursussen. Voorbeelden zijn: Hoe werkt een register, 

een rtv gids, een tijdlijn?  
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( Zie hoofdstuk Leerstofaanbod). 

 

Binnen de wereld oriëntatie is er veel aandacht voor het leren leren en reflectie. Daarnaast 

is er veel aandacht voor die andere vaardigheden die nodig zijn voor kennisverwerving:  

Wat weet ik al? Welke leervraag stel ik mij? Hoe kom ik aan het antwoord? Hoe presenteer 

ik wat ik heb gevonden? Hoe geef ik feed-back en ontvang ik feed-back? Hoe werk ik het 

beste samen met anderen?  

Je leert nadenken over de mening van anderen en aansluiten op gedachteprocessen van 

anderen. Je leert elkaars talenten waarderen en gebruiken. Je ervaart dat je er toe doet. 

Dat je een inbreng hebt in het proces. Dat niet iedereen hetzelfde is. 

 

Binnen de wereld oriëntatie valt uiteraard ook de culturele vorming die je in aanraking 

brengt met cultuuruitingen en andere culturen en gebruiken. Ieder mens is een 

cultuurdrager ( basisprincipe 5). 

 

Waar we voor gaan:  

Kinderen uitdagen en prikkelen om de wereld te verkennen. 

Kinderen leren uit hun eigen leervragen te stellen. 

Kinderen leren om samen te werken. 

Kinderen leren om positief kritisch te denken. 

Kinderen leren te reflecteren 

Kinderen leren feedback te geven en te ontvangen. 

Kinderen leren planmatig te werken. 

Kinderen leren te presenteren 

Kinderen leren te ondernemen 

Kinderen ervaren dat zij er toe doen 

Kinderen ervaren dat zij een inbreng hebben 

Kinderen leren verantwoordelijkheid voor zichzelf, je werk en de ander. 

Een rijke leeromgeving te creëren.  

   

  

 

 

ICT 

 

ICT is niet meer dan een middel binnen ons onderwijs. Je moet wel met dat middel kunnen 

werken. Er zijn dan ook een aantal basisvaardigheden die we de kinderen aanleren voor 

zover zij dat nog niet kunnen. Onze ervaring is dat de meeste kinderen die 

basisvaardigheden al van huis uit meenemen.  

 

We gebruiken de computers bij oefenen. Hiervoor is er software die de nodige oefeningen 

leveren. Ook worden werkstukken en presentaties voorbereid op de computer. 

 

De tablets en laptops  maken gebruik van het wifi netwerk en worden meer bij wereld 

oriëntatie ingezet. Daarbij leren kinderen vooral de juiste zoekvragen te stellen en de 

gevonden informatie kritisch te lezen. Alle kennis is te vinden op het internet. Maar hoe 

vind ik daar mijn weg?  

 

De Snappet tablets zijn in feite digitale schriften waarop je je werk maakt. De tablet geeft 

direct response over het gemaakte werk en de leerkracht kan direct zien hoe de leerling het 

werk maakt en kan eventueel direct helpen. Ook is e de mogelijkheid om op doelen te 

werken waarbij de software zich aanpast aan het niveau van de individuele leerling. Dit 

laatste gebruiken we momenteel bij de kinderen met een eigen ontwikkelingsplan. 
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Een computer kun je ook op een negatieve manier gebruiken. Er is dus aandacht voor 

media wijsheid en omgaan met sociale media.  

 

Onze ambities: 

De leraren kunnen optimaal omgaan met de computer, laptop en het digibord 

De leerlingen beschikken over de basiskennis om met een computer om te kunnen gaan. 

Er zijn afspraken over het gebruik van internet en de omgang met sociale media. 

De school beschikt over een goed (draadloos) netwerk. 

De leraren houden de ontwikkelingen op ICT gebied bij. 

 

 

 

 

Kunstzinnige vorming 

 

Op een Jenaplanschool ontwikkelen we heel de mens. Er is dus ook aandacht voor 

kunstzinnige vorming. Ook hier geldt dat naast de cursussen de verschillende disciplines 

projectmatig worden toegepast. 

 

De cursussen zijn de aparte lessen tekenen, handvaardigheid en muziek. Binnen de 

weeksluiting is er aandacht voor dramatische expressie en dans. 

 

De ontmoetingen met diverse cultuuruitingen worden waar mogelijk ook verbonden aan de 

kunstzinnige vormingslessen. Een bezochte dansvoorstelling kan zijn weerslag hebben in de 

groep, in een viering of in een naschoolse activiteit. 

 

Binnen net taal aanbod is er ruimte voor verhalen schrijven, gedichten en andere vormen 

van taalexpressie. 

 

Om in aanraking te komen met de diverse cultuuruitingen hebben we een drie-jaren plan 

opgesteld waardoor je binnen de bouw jaarlijks met minimaal 2 en maximaal 3 

verschillende cultuuruitingen kennismaakt.  

 

De disciplines waar de kinderen mee in aanraking komen zijn:  

beeldende kunst,  

toneel,  

muziek,  

dans, 

literatuur,  

foto, film en nieuwe media 

cultureel erfgoed 

 

Binnen het beleid zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd; 

Het aanbod is waar mogelijk lokaal. 

De kinderen gaan minimaal 3 x gedurende hun schoolloopbaan naar een theater 

De kinderen gaan minimaal 1 x gedurende hun schoolloopbaan naar een museum 

 

Onze ambities zijn: 

Kinderen maken kennis met alle culturele disciplines. 

De kennismaking wordt voortgezet in lessen in de groep. 

Muziek speelt een belangrijke rol binnen de school. 

Waar mogelijk bieden we verdiepende cursussen aan na schooltijd. 

 

 



 

 34

 

 

 

 

 

Bewegingsonderwijs 

 

Helaas heeft de school niet de beschikking over een vakleerkracht gymnastiek. wegens 

leerling terugloop van de school hadden we geen ruimte meer voor de vakleerkracht. De 

gymnastieklessen worden door de leerkrachten zelf gegeven. De basis van die lessen is het 

boek dat de vakleerkracht voor ons heeft samengesteld voor haar vertrek. 

 

Niet alle leerkrachten mogen zelf gymnastiekles geven. Deze lessen worden opgevangen 

door collega's.  

 

De onderbouw beschikt niet over een volwaardig speellokaal. Het gebouw heeft geen 

ruimte hier voor. De onderbouw maakt nu gebruik van een gedeelte van het speellokaal. 

 

Er is geen gymzaal vlak bij de school. De school maakt gebruik een sporthal. De bovenbouw 

fietst daar naar toe. De middenbouw loopt en gaat aan het begin of eind van de dag. Ook 

gaan zij per keer wat langer. Waardoor er gym uren gespaard worden. Dit omdat er anders 

te veel effectieve leertijd verloren gaat aan heen en teruglopen. Nu hebben de 

middenbouwgroepen 1 x per week gymnastiek gedurende het hele schooljaar en een 2de 

gymles per week gedurende drie maanden. 

 

 

 

 

Wetenschap en techniek. 

 

Wetenschap en techniek wordt geïntegreerd gegeven binnen de wereld oriëntatie. (Zie 

de argumentatie hiervoor onder het hoofdstuk Wereld Oriëntatie). Voor de cursussen die 

bij dit onderdeel horen, maken we gebruik van de Techniek torens. 

 

Dezer Torens zijn zo opgebouwd dat zij een doorgaande lijn volgen voor wetenschap en 

techniek. 

 

In het verleden hebben we aparte cursussen wetenschap en techniek op een hoger niveau 

aangeboden voor geïnteresseerde leerlingen. Helaas hebben we dit moeten stoppen. Onze 

ambitie is wel om dit in de toekomst weer mogelijk te maken. 

 

 

 

 

Engelse taal. 

 

De school onderkent dat Engels steeds belangrijker wordt in de huidige maatschappij. We 

beginnen daarom al in de middenbouw met oefeningen uit de methode Take it easy als 

eerste kennismaking met het Engels. 

 

In de bovenbouw, vanaf groep 6, werken we met de methode Step up. Waardoor er een 

verschuiving plaatsvindt van ‘kennis maken met’ naar het ‘leren van’ de Engelse taal. 
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Gebruik leertijd. 

 

We hechten veel waarde aan het effectief besteden van de lestijd ( zie ook 

bewegingsonderwijs). 

De cursussen voor taalactiviteiten en rekenen staan zo veel mogelijk in de ochtenden 

gepland. De wereld oriënterende activiteiten in de middagen. 

 

Kinderen leren vanaf de onderbouw om hun werkzaamheden te plannen. In de onderbouw 

met een kiesbord dat in de middenbouw wordt vervangen door een papieren versie die 

uiteindelijk uitmondt in de bovenbouw een weekplan. 

 

In de middenbouw staan de keuzes veelal in het teken van taalverwerving, lezen en 

oefenen van bijvoorbeeld spelling of de tafels. De wereld oriënterende onderwerpen 

worden meestal in cursus vorm gegeven of de kinderen worden uitgedaagd om zelf te 

ontdekken. 

In de bovenbouw verschuift de inhoud van de weekplanning wat meer naar de wereld 

oriënterende onderdelen: ondernemen, onderzoeken, ontdekken, presenteren, reflecteren. 

Maar uiteraard wordt ook taal- en rekenactiviteiten gepland. 

 

Einddoel is dat de kinderen hun activiteiten binnen  de blokperiodes zelf plannen en ook 

uitvoeren. Zij maken afspraken met de leerkracht over het werk, wanneer het af is, hoe het 

er uit ziet, hoe het gepresenteerd wordt en met wie zij eventueel samenwerken. 

 

Grofweg is de indeling te maken dat in de ochtenduren de cursussen gegeven worden en in 

de middaguren de wereld oriënterende activiteiten plaatsvinden. In de middenbouw ligt 

daarbij de nadruk iets meer op taalactiviteiten dan in de bovenbouw. 

 

 

 

 

 

Pedagogisch handelen. 

 

Het Jenaplan is een pedagogisch leerconcept. Leren kan niet zonder opvoeden. We willen 

de leerlingen opvoeden tot zelfstandige volwaardige mensen. 

 

We gaan daarbij uit van de Jenaplan kernwaarden. We verwachten van onze leerkrachten 

dat zij ongeveer dezelfde normen en waarden hebben. Daarnaast kunnen zij leiding geven, 

weten zij veel, kunnen zij goed lesgeven en kunnen zij hun werk goed managen. Dit zijn de 

vier aandachtspunten van een stamgroepleider.  

 

Het onderwijs is georganiseerd vanuit van de basisprincipes van het Jenaplan. Deze 

basisprincipes zijn te verdelen in drie delen: 'de mens', de samenleving ' en de 'school'. 

 

De basisprincipes zijn: 

 

mens: 

• Elk mens is uniek 

• Elk mens heeft recht op het ontwikkelen van een eigen identiteit 

• Elk mens heeft voor die ontwikkeling persoonlijke relaties nodig 

• Elk mens wordt als totale persoon erkend en zo aangesproken 
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• Elk mens is een cultuurdrager en vernieuwer 

 

samenleving: 

• mensen werken aan een samenleving die ieders onvervangbare waarde respecteert 

• mensen werken aan een samenleving, die ruimte en stimulansen biedt voor ieders 

identiteitsontwikkeling 

• mensen werken aan een samenleving waarin men rechtvaardig, vreedzaam en 

constructief met verschillen en verandering omgaat 

• mensen werken aan een samenleving waar men respectvol en zorgvuldig de aarde 

beheert 

• mensen werken aan een samenleving waarin men de natuurlijke en culturele 

hulpbronnen verantwoordelijk gebruikt 

 

school: 

• de school is een relatief autonome, coöperatieve organisatie van betrokkenen. Ze 

wordt door de maatschappij beïnvloedt en heeft er zelf ook invloed op 

• in de school hebben de volwassenen de taak voorgaande uitspraken over mens en 

samenleving tot pedagogisch uitgangspunt voor hun handelen te nemen 

• de leerstof wordt ontleend een de leef- en belevingswereld van kinderen en aan 

cultuurgoederen 

• het onderwijs wordt uitgevoerd in pedagogische situaties met behulp van 

pedagogische middelen 

• er wordt onderwijs gegeven door een ritmische afwisseling van basisactiviteiten 

gesprek, werk, spel en viering 

• in de school vindt overwegend heterogene groepering van kinderen plaats, naar 

leeftijd en ontwikkelingsniveau, teneinde het leren van en zorgen voor elkaar te 

stimuleren 

• zelfstandig spelen en leren worden afgewisseld en aangevuld door gestuurd 

en begeleid leren. Dit laatste expliciet gericht op niveauverhoging. 

• Wereld oriëntatie neemt een centrale plaats in, met als basis: ervaren, ontdekken 

en onderzoeken. 

• Gedrags- en prestatiebeoordelingen vinden plaats vanuit de eigen 

ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind en in overleg met hem/haar 

• in de school worden veranderingen en verbeteringen gezien als een nooit 

eindigend proces. 

 

 

De basisprincipes zijn geformuleerd in een andere tijd. De samenleving is sindsdien 

veranderd. Daarom zijn de kernwaarden opnieuw vastgesteld voor de 21e eeuw. Vanuit de 

kernwaarden zijn de zeven Jenaplanessenties geformuleerd met daarbij kenmerken die in 

de school terug te zien moeten zijn. 

 

In dit schoolplan willen we onze ambities aan de hand van deze essenties beschrijven. 

 

De essenties zijn: 

• ondernemen 

• plannen 

• samenwerken 

• creëren 

• presenteren 

• reflecteren 

• verantwoorden 
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Didactisch handelen. 

 

Op onze school geven de leraren op een effectieve wijze gestalte aan gedifferentieerd 

onderwijs (werken met groepsplannen).  

We differentiëren bij de instructie (directe instructie) en de verwerking (zowel naar inhoud 

als naar tempo).  

We willen leerlingen zo veel mogelijk actief betrekken bij de lessen. Er is voor gekozen om 

waar mogelijk coöperatieve werkvormen in te zetten. 

Omdat we veel waarde hechten aan de zelfstandigheid van de leerlingen laten we 

leerlingen waar mogelijk samenwerken.  

 

Om bovenstaande te realiseren werken we volgens onderstaande richtlijnen:  

• De lessen zijn goed opgebouwd 

• De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus 

• De leraren geven directe instructie  

• De leraren zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen 

• De leraren zetten coöperatieve werkvormen in 

• De leerlingen werken zelfstandig samen 

• De leraren geven ondersteuning en hulp  

• De leraren zorgen voor stofdifferentiatie  

• De leraren zorgen voor tempodifferentiatie 

• De leraren werken doelmatig 

 

 

 

 

Actieve en zelfstandige houding van de leerlingen. 

 

We maken een onderscheid tussen zelfstandig verwerken en zelfstandig werken. 

 

Zelfstandig verwerken is in onze visie niet meer dan dat de leerling alleen de opgegeven tak 

moet maken. 

 

Zelfstandig werken is in onze optiek een werkwijze waarbij de leerling een eigen onderzoek 

pleegt, alleen of samen met anderen, waarbij eigen leervragen worden gesteld, zij 

zelfstandig op zoek gaan naar de antwoorden, deze verwerken en uiteindelijk presenteren. 

Tot slot wordt na de presentatie gereflecteerd op het proces. Eventueel wordt het werk of 

een weerslag daarvan bewaard in een portfolio. 

Dit laatste gebeurt nu nog maar in zeer beperkte mate. Het ligt in de bedoeling om naar het 

werken met portfolio meer onderzoek te doen en een mening te bepalen. 

 

Ten einde zelfstandig te werken zoals dat bij onze visie past gaan we uit van onderstaand 

gedrag: 

• De leerlingen worden actief geprikkeld 

• De leraren activeren de voorkennis van het kind 

• De leraren leren de leerlingen planmatig te werken 
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• De kinderen leren samenwerken, taken verdelen, verantwoordelijkheid nemen, ook 

voor elkaar. 

• De kinderen leren presenteren 

• De kinderen  leren reflecteren, feedback geven en ontvangen 

 

 

 

 

 

Klassenmanagement. 

 

Het lokaal is de huiskamer op school. Kinderen hebben een inbreng in de inrichting van het 

lokaal. Zij krijgen mede verantwoordelijkheid over het bijhouden, opruimen van het eigen 

lokaal. 

 

De leerkracht is de groepsleider. Hij of zij stuurt, coacht, begeleidt de leerlingen. Hij of zij 

zorgt voor een open en veilige omgeving. Hij of zij stelt de regels op samen met de 

leerlingen. Hij of zij bewaakt de afspraken. 

 

Hij of zij zorgen ervoor dat de lesactiviteiten goed georganiseerd worden. Hij of zij zorgt er 

voor dat alle kinderen het gevoel hebben dat zij er toe doen en een inbreng hebben in het 

groepsgebeuren. 

 

Hij of zij zorgt er voor dat er binnen het lokaal de mogelijkheden worden geschapen tot 

zelfstandig werken.  

Er is een rijke leeromgeving 

Er is duidelijkheid over wat je kunt doen. 

Er is duidelijkheid over de materialen. Waar ze te vinden zijn en hoe ze te gebruiken. 

De inrichting is flexibel. 

 

 

 

 

Zorg en begeleiding. 

 

We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. 

Omdat we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht 

worden, dat dit ook mogelijk is.  

In de eerste plaats moeten de leraren daarom de leerlingen goed kennen. 

Wat is hun niveau? 

Wat zijn de kenmerken van de leerlingenpopulatie?  

Wat zijn de onderwijsbehoeftes?  

Wat zijn de stimulerende en belemmerende factoren? 

 

Vervolgens moeten de leerlingen goed gevolgd worden. 

Hoe verloopt het ontwikkelproces?  

Daar waar nodig volgt zorg en begeleiding.  

Deze zorg kan gericht zijn op leerlingen die wat minder kunnen, maar ook op 

leerlingen die   

wat meer kunnen. 

 

Om het ontwikkelproces te volgen, hanteren we het CITO-LVS. Leerlingen met een E- of D-

score, leerlingen die sterk terugvallen en leerlingen met een A-plus-score komen in 
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aanmerking voor extra zorg. De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De intern 

begeleider heeft een coördinerende taak. In de komende tijd zullen we met elkaar de 

discussie voeren om van de A t/m E scores over te gaan naar de I t/m V scores. 

 

Voorwaarden om bovenstaande te verwezenlijken zijn::  

De leraren kennen de leerlingen  

De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben 

Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind 

Externe partners worden, indien noodzakelijk, betrokken bij de zorg voor leerlingen 

De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het 

volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen 

Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard en de zorg 

voor zorgleerlingen 

De school voert de zorg planmatig uit 

De school evalueert zorgvuldig de effecten van de zorg 

De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding  

 

 
 

 

Afstemming. 

 

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen. We werken handelingsgericht (HGW), met 

groepsplannen. Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht met daarop de 

kenmerken van hun leerlingen. Op basis daarvan en de Cito uitslagen stellen de leraren 

twee keer per jaar een groepsplan op. In het groepsplan onderscheiden we de basisgroep, 

de instructie onafhankelijke groep en de instructie afhankelijke groep. De leraren stemmen 

hun instructie, het aanbod en de lestijd af op de kenmerken van de leerlingen in een groep.  

 

Er is een beleid waarbij we kinderen geen groepen over laten slaan. Het is aan de school om 

deze kinderen zinvol en uitdagend te laten werken in de stamgroep. De school heeft voor 

deze kinderen de volgende uitdagingen georganiseerd. 

• Vanaf groep 6 is er de mogelijkheid tot Spaanse les. 

• Er was een aanbod techniek voor deze kinderen. Momenteel zijn we druk bezig dit 

weer op te zetten. 

• Er is vanaf groep 6  een plusgroep die 1x per week bij elkaar komt. 

• Er is veel uitdagend materiaal voor deze kinderen aanwezig in de onderbouw en in 

de middenbouw. 

 

Om bovenstaande te bereiken vinden we onderstaande punten van belang en werken ook 

zo:  

• De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus 

• De leraren geven directe instructie 

• De leerlingen werken zelfstandig samen 

• De leerling krijgt soms een leermaatje aangewezen 

• De leraren geven ondersteuning en hulp in de stamgroep 

• De leraren laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren  

• De leraren zorgen voor stofdifferentiatie  

• De leraren zorgen voor tempodifferentiatie 

• De groepsplannen worden 2x per jaar besproken met de Intern Begeleidster 
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Talentontwikkeling. 

 

Ieder kind is uniek. Ieder kind beschikt of talenten. We hebben de ambitie om al deze 

talenten te ontwikkelen. Dat kan door een beroep te doen op zo veel mogelijk verschillende 

talenten. Deze talenten kunnen liggen op het sociale vlak, culturele vlak, motorische vlak, 

creatieve vlak, enzovoorts. 

Binnen het zelfstandig werken liggen voldoende mogelijkheden om kinderen hun talenten 

te laten ontdekken en ontwikkelen. 

 

We geloven er in dat als een kind op zijn of haar talenten wordt aangesproken, niet alleen 

dat specifieke talent zich ontwikkelt maar dat andere aspecten waarin het kind minder 

talent heeft, zich ook zal ontwikkelen. 

 

• We herkennen en erkennen talenten van kinderen. 

• We geven ruimte om die talenten ook te ontwikkelen.  

• We richten het onderwijs zo in dat kinderen met verschillende talenten regelmatig 

samenwerken. 

 

 

 

Passend onderwijs. 

 

Passend Onderwijs 

Stichting Scholengroep Holland onderschrijft in haar strategisch beleidsplan de 

uitgangspunten van Passend Onderwijs. Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke 

plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden 

en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier 

onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een 

plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het 

best op hun plek zijn. 

 

Algemeen 

Op 1 augustus 2014 is de wet op Passend Onderwijs ingegaan. Stichting Scholengroep 

Holland participeert in drie samenwerkingsverbanden. Binnen het Samenwerkingsverband 

Aan Den IJssel ressorteren De Terp en de Prins Willem Alexanderschool, beide scholen in 

Nieuwerkerk aan den IJssel, gemeente Zuidplas. De scholen in de gemeente Lansingerland, 

De Klipper ( Berkel Rodenrijs)), De Groenehoek (Bergschenhoek), De Vuurvogel ( 

Bergschenhoek), de Anne Frank (Bleiswijk) en in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, De 

Meander, de Winde, de Tweemaster en De Bonte Tol nemen deel aan het 

samenwerkingsverband PPO Delflanden. 

De Achtbaan ( Moordrecht), De Keijzerschool ( Moerkapelle) en ’t Reigerbos ( Zevenhuizen), 

gemeente Zuidplas nemen deel aan het samenwerkingsverband Midden Holland. 

De ondersteuningsplannen van de drie samenwerkingsverbanden verschillen inhoudelijk 

sterk van elkaar in organisatie, financiering en in de uitvoering van het beleid. 

De doelen van de samenwerkingsverbanden zijn beschreven in de wet Passend Onderwijs.  

 

Strategisch beleidsplan 

Het doel voor de schoolplanperiode 2016-2020 is het verwerven van expertise rondom de 

ontwikkelbehoeften in een veilige leeromgeving voor al onze leerlingen. Deze expertise is 

zichtbaar in het gedrag van alle betrokkenen. 

 

Deze expertise houdt de volgende doelen in. 
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• Onze scholen bieden basisondersteuning, behorende bij het 

Schoolondersteuningsprofiel dat door elke school is opgesteld en wordt uitgevoerd. 

• Alle kinderen worden gezien en gehoord zoals zij zijn en ervaren dat zij er toe doen. 

• Wij denken vanuit kansen, niet vanuit onmogelijkheden op het gebied van de 

ontwikkelbehoefte van kinderen. 

• Alle leerlingen ontvangen (zoveel mogelijk) thuisnabij onderwijs. 

• Alle scholen zetten hun expertise in om alle kinderen van Scholengroep Holland te 

kunnen plaatsen. 

• Alle scholen hebben een gedragsprotocol 

• Alle scholen hebben een veiligheidsbeleid. 

 
  

Bestuur  

Het niveau van Basisondersteuning is door alle Samenwerkingsverbanden  op dezelfde 

wijze beschreven met behulp van de inspectie indicatoren uit het toezichtkader.  

Deze indicatoren zijn:  

- handelingsgericht werken, 

- preventieve en licht curatieve interventies  

- en preventieve en licht curatieve interventies  gerelateerd aan leerlingkenmerken 

voor de eigen school.  

De ambitie van Stichting Scholengroep Holland is dat de basisondersteuning op een hoog 

professioneel niveau gerealiseerd wordt op alle scholen. Om deze ambitie te realiseren 

investeert het bestuur extra middelen om op directie-, IB-, en leerkrachtniveau het gedrag 

te realiseren zoals dit zal worden beschreven in het kwaliteitskader waarin het niveau van 

basisondersteuning voor de Stichting Scholengroep Holland zal worden beschreven. De 

onderwijskundige visie in relatie tot passend onderwijs is duidelijk en leidend voor het 

handelen van de scholen. De geformuleerde visie geeft richting voor schoolontwikkeling op 

korter en langer termijn. 

De beleidsvoornemens voor Passend Onderwijs voor de schoolplanperiode 2016-2020 zijn 

geformuleerd in een aantal doelen. 

1. De scholen van de Stichting Scholengroep Holland ressorterend onder het SWV 

Midden Holland, het SWV PPO Delflanden en het SWV Aan den IJssel voldoen aan 

de basisondersteuning, zoals beschreven in de ondersteuningsplannen op 1 

augustus 2018. 

2. In de jaarplannen van de scholen worden de noodzakelijke ontwikkeldoelen van de 

scholen beschreven voor de ontwikkeling van de basisondersteuning binnen 

Passend Onderwijs. 

3. Alle leidinggevenden, Intern Begeleiders en leerkrachten van Stichting 

Scholengroep Holland geven uitvoering aan een professionaliseringsplan om te 

komen tot een waarderingskader voor basisondersteuning die kan worden gebruikt 

voor kwaliteitsbewaking op de scholen. 

 

De visie van de Terp oppassend onderwijs. 

 

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het 

eens met de stelling dat zo veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten 

kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht hebben. Onze school richt zich op 

het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra 

ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel staan onze mogelijkheden. 

 

We vinden echter dat passend onderwijs maatwerk is. We zullen dus altijd kijken naar dàt 

specifieke kind met deze specifieke talenten, mogelijkheden en onmogelijkheden en dit 
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afzetten tegen de specifieke mogelijkheden en onmogelijkheden van de school en de groep 

waar het kind in zou komen. 

Daarnaast is de wens uitgesproken om onze kennis op het gebied van extra zorg te 

vergroten waardoor in de toekomst meer kinderen met een specifieke zorgvraag een plaats 

op onze school kunnen vinden. 

 

Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel  

Onze school biedt basisondersteuning  

Onze school biedt de mogelijkheid tot extra ondersteuning voor bepaalde leerlingen 

Onze school beschikt over een strategisch beleid om de extra ondersteuning uit te breiden  

De ouders hebben inzicht in de essenties van ons ondersteuningsprofiel  

De school participeert in netwerken om extra ondersteuning te kunnen garanderen 

 

 

 

Opbrengstgericht werken. 

 

Op de Terp werken we opbrengstgericht bij de vakken rekenen, technisch lezen, begrijpend 

lezen en spelling. De vakken waar we cursussen bij geven. 

 

Twee maal per jaar worden de opbrengsten geëvalueerd en nieuwe doelen vastgesteld. De 

doelen worden ambitieus maar realistisch geformuleerd. Er worden schooldoelen, 

groepsdoelen en individuele doelen vastgesteld. 

 

Aan de hand van de Cito-toetsen wordt twee maal per jaar gekeken of de doelen zijn 

behaald. Zo niet dan wordt besproken welke factoren er toe hebben geleid dat het doel 

niet behaald is. Waar mogelijk worden de belemmerende factoren weggehaald waarna een 

nieuw doel wordt afgesproken. 

De schooldoelen en groepsdoelen worden geëvalueerd, geanalyseerd en opnieuw 

vastgesteld in een opbrengstvergadering  met het hele team. 

 

Op individueel niveau legt de leerkracht in een groepsplan de doelen vast voor de eigen 

leerlingen. Deze worden twee maal per jaar, na de Cito M en E afnames, besproken met de 

Intern Begeleidster. Ook hier wordt bekeken welke belemmerende factoren er waren als 

het doel niet gehaald is en welke bevorderende factoren er ingevoerd kunnen worden om 

tot betere resultaten te komen.  

 

Voor kinderen die ruim boven of ruim onder het inspectieniveau scoren wordt vanaf groep 

5 een eigen ontwikkelingsplan opgesteld. 

 

De Intern Begeleidster coacht leerkrachten in het opbrengst gericht werken. 

 

 

 

 

Opbrengsten. 

 

In ons onderwijs streven we naar (zo hoog mogelijke) opbrengsten m.b.t. met name Taal, 

Rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We achten het van belang dat de 

leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden 

tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs.  
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Onze ambities zijn:  

• De leerlingen realiseren aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten 

(op grond van hun kenmerken) [m.n. Rekenen en Taal]  

• De leerlingen realiseren tussentijds de verwachte opbrengsten (op grond van hun 

kenmerken) [m.n. Rekenen en Taal] 

• De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat verwacht mag 

worden (op grond van hun kenmerken)  

• Leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden 

• De leerlingen doorlopen de basisschool in acht jaar  

• De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs  

• De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs  

 

Voor een overzicht van de kengetallen (en de analyse daarvan) verwijzen we naar de 

verantwoordingsmap waarin we de tussen- en eindscores bijhouden, alsmede de analyses 

en de nieuwe doelen en de eindadviezen.  
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PERSONEELSBELEID 

 

 

 

Integraal personeelsbeleid 

Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de 

medewerkers. De bedoelde ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie(s) van de 

school en aan de vastgestelde competenties. De competenties en criteria waarop we ons 

richten zijn terug te vinden in de formulieren bij de functionerings- en 

beoordelingsgesprekken. 

We gaan uit van de volgende competenties:  

 

1.Gebruik Leertijd 

2.Pedagogisch handelen  

3.Didactisch handelen  

4.Afstemming (HGW) 

5.Klassenmanagement  

6.Opbrengstgericht werken  

7.Beroepshouding  

8.Communicatie  

 

De school heeft zelf een kijkwijzer ontwikkeld welke gebruikt wordt bij groepsbezoeken. 

Enerzijds staan de bovengenoemde competenties daarin en anderzijds de 

Jenaplanessenties. 

 

 

 

Organisatorische doelen van de school. 

 

We hebben inzichtelijk hoe het personeelsbestand er (kwantitatief en kwalitatief) uit ziet 

en wat wenselijk is op een termijn van vier jaar en welke acties er ondernomen worden om 

het gewenste personeelsbestand dichterbij te brengen. De gewenste situatie is afgeleid van 

onze missie, visie(s) en afspraken.  

 

 

1 Specifieke taken en functies Huidige situatie 2015-2016 Gewenste situatie 2016-2020 

1 Aantal personeelsleden 15 16 

2 Verhouding man/vrouw 3-12 3-14 

3 LA-leraren 12 13 

4 LB-leraren 1 3 

5 Aantal IB'ers 1 1 

6 Bouwcoördinatoren 3 3 

7 Opleiding schoolleider 1 1 

8 ICT-specialisten 1 1 

9 Onderwijsassistenten 1 2 

10 Taalspecialisten 1 1 

11 Gedragsspecialist 0 1 

12 Specialist zorg 0 1 

 

De consequenties van onze organisatorische doelen komen standaard aan de orde bij de 

POP-ontwikkeling en in de functioneringsgesprekken. Voor wat betreft de LB-leraren 

hebben we de wens om de volgende specialisaties te creëren: een gedragsspecialist en een 
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specialist zorg. Momenteel (2015) beschikken we over  één  LB-functie: HB specialist en 

beleidsmedewerker. 

 

 

 

De schoolleiding. 

 

De functie van adjunct directeur is afgeschaft binnen onze stichting. In plaats daarvan 

hebben we binnen het team een LB functie gecreëerd met als taken: beleidsmedewerker, 

vervanging van de directeur bij diens afwezigheid en als extra functies HB- beleid en 

taalbeleid. 

 

Momenteel wordt het managementteam gevormd door de directeur en bovengenoemde 

beleidsmedewerker. Het ligt in de verwachting dat dit managementteam wordt uitgebreid 

met de Intern Begeleidster.  

Momenteel heeft onze school een nieuwe Intern Begeleidster die de opleiding nog moet 

volgen. 

 

Besluitvorming is waar mogelijk van onderaf. Initiatieven van teamleden worden 

aangemoedigd en waar mogelijk gefaciliteerd. Binnen het Jenaplan is het uitgangspunt dat 

ieder mens uniek is en zijn  of haar eigen talenten heeft. Dit geldt ook voor teams. In de 

praktijk betekent dat, dat personeelsleden daar worden ingezet waar hun belangstelling of 

talenten liggen. De directeur houdt waar mogelijk rekening met de verschillen tussen de 

leraren. 

  

De schoolleiding draagt het Jenaplanonderwijs uit 

De schoolleiding ontwikkelt innovatief beleid op grond van strategische keuzes 

De schoolleiding communiceert adequaat met het team over de koers van de school  

De schoolleiding operationaliseert en implementeert beleid op een zorgvuldige wijze  

De schoolleiding ondersteunt de teamleden 

De schoolleiding stimuleert initiatieven van de teamleden 

De schoolleiding heeft voldoende delegerend vermogen  

De schoolleiding organiseert de dagelijkse gang van zaken op een effectieve wijze 

De schoolleiding zorgt samen met het team voor een plezierig werk- en leerklimaat  

 

 

 

Beroepshouding. 

 

Het is voor de kwaliteit van de school van belang dat de werknemers niet alleen beschikken 

over lesgevende capaciteiten. Op onze school gaan we ervan uit de leerkrachten het 

pedagogische Jenaplanconcept onderschrijven en uit dragen en dat zij de Jenaplanscholing 

volgen. 

 

 

Daarbij gaat het om de volgende ambities:  

De leraren handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school 

De leraren voelen zich medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en elkaar 

De leraren kunnen en willen met anderen samenwerken 

De leraren bereiden zich adequaat voor op vergaderingen en bijeenkomsten 

De leraren voeren genomen besluiten loyaal uit  

De leraren zijn aanspreekbaar op resultaten en op het nakomen van afspraken 

De leraren zijn gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen 
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Professionele cultuur 

 

We streven naar een professionele cultuur waarbij we gezamenlijk de verantwoordelijkheid 

dragen voor de school. De schoolleider blijft uiteraard wel de eind verantwoordelijke. 

We gaan ervan uit dat de school altijd in ontwikkeling is. Jaarlijks wordt een jaarplan 

opgesteld waaraan eventueel een nascholingstraject wordt gekoppeld. 

We streven naar een open en kritische cultuur binnen de school waarbij teamleden 

onderling feedback aan elkaar geven en ontvangen.  

Teamvergaderingen moeten voor 4/5 e deel inhoudelijk zijn. We vinden dat 

organisatorische zaken minimaal in deze vergaderingen thuishoren. 

 

Er zijn duidelijke gezamenlijke waarden geformuleerd waaruit onze missie is ontstaan en 

onze visie is neergelegd. Alle teamleden worden geacht deze grondwaarden, missie en visie 

te delen. Deze ook uit te dragen en er alles aan te doen om deze visie in de praktijk ook uit 

te werken. 

 

Naast de gezamenlijke nascholingen en kennisontwikkeling is er ruimte voor individuele 

kennisverwerving.  Ieder houdt zijn/ haar ontwikkeling bij in een portfolio en is daar zelf 

verantwoordelijk voor. 

 

Iedere leerkracht heeft zich geregistreerd in het lerarenregister. 

De directeur staat geregistreerd in het schoolleidersregister. 

 

 

 

 

Functioneringsgesprekken. 

 

De directie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met alle medewerkers. We beschikken 

over een regeling Functioneringsgesprekken (zie bijlage).  

Tijdens het functioneringsgesprek staan de volgende onderwerpen centraal: leerkracht 

competenties, Jenaplan kernkwaliteiten en het POP van de medewerker.  

Aan de orde komen verder: werkdruk, loopbaanwensen, scholing, taakbeleid, en mobiliteit. 

Tijdens de functioneringsgesprekken wordt tevens de inzet van de uren duurzame 

inzetbaarheid besproken en/of geëvalueerd. Het verslag van het functioneringsgesprek 

wordt opgenomen in het personeelsdossier. 

 

 

 

 

Beoordelingsgesprekken 

 

Onze school beschikt over een regeling Beoordelingsgesprekken (zie bijlage). De directie 

voert een beoordelingsgesprek bij de overgang van een T- naar een V-benoeming. Ook 

wordt er 1 x per 4 jaar een beoordelingsgesprek gevoerd met iedere werknemer. Bij dit 

beoordelingsgesprek wordt ons competentieprofiel gebruikt. Daarnaast worden Jenaplan 

kernwaarden, houding en gedrag ten opzichte van collegae en ouders en de doorgemaakte 

ontwikkeling in kennis en vaardigheden beoordeeld. Op basis van alle beoordelingen 

schrijft de directie een rapport met eventuele verbeterpunten. 

In het kader van de nieuwe CAO zullen we leraren beoordelen als ze van LA3 naar LA4 gaan 

(van startbekwaam naar basisbekwaam) en wanneer ze van LA7 naar LA8 gaan (van 

basisbekwaam naar vakbekwaam).  
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ORGANISATIE EN BELEID 

 

 

 

Organisatiestructuur. 

 

Onze school is een van de dertien scholen van de Stichting Scholengroep Holland. De 

directeur geeft, onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur van de 

Stichting, leiding aan de school. De directeur is integraal verantwoordelijk voor de 

dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. De directeur wordt bijgestaan 

door een adjunct directeur en een IB'er. De school heeft de beschikking over een 

activiteitencommissie en een MR. Op stichtingsniveau is er een GMR. 

 

 

 

 

 

 

 

Groeperingsvormen. 

 

Wij zijn een Jenaplanschool.  

We zijn ervan overtuigd dat kinderen vooral veel van elkaar kunnen leren. In heterogene 

groepen kan dit leerproces optimaal plaatsvinden. Kinderen van verschillende leeftijden 

werken samen in de stamgroep. Kinderen ervaren de verschillende “rollen” jongste, 

middelste en oudste.  

Op de Terp bestaat de stamgroep uit drie leerjaren. 

Er is een onderbouw, een middenbouw en een bovenbouw. Binnen deze organisatie is er 

optimaal ruimte voor de opvoeding tot inclusief denken, democratisering, dialoog, 

authenticiteit den samenwerken. Leren met elkaar en van elkaar. 

 

Bij het leerproces in de middenbouw m.b.t. aanvankelijk lezen, technisch lezen, begrijpend 

lezen en spelling hebben we er voor gekozen om dit in niveaugroepen aan te bieden.   

In de overige bouwen blijven de kinderen in de stamgroep. 

 

 

RVT / CVB

Directeur

MT; 

directeur, iber , beleidsmedewerker

Team als geheel
Alle individuele 

teamleden

Bouwen ; 

OB / MB / BB
Werkgroepen

Onderwijs-
inhoudelijk

Organisatorisch ; 

Activiteiten voor / 
t.b.v

de kinderen

Oreganisatorisch ; 

school-organisatie

Voor en met ouders

AC + teamleden 
incidentele projecten

Werkgroepen

Interne

begeleiding

Organogram 
De Terp 

AC

MR

PMR / 
OMR
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Schoolklimaat. 

 

De school werkt volgens een pedagogisch concept. Binnen het Jenaplan komt eerst 

opvoeden en daarna het onderwijsproces. Je kunt niet niet opvoeden. 

 

Allereerst dient de school een veilige leeromgeving te zijn. Kinderen moeten zich veilig 

voelen, gerespecteerd, zich zelf mogen zijn, ervaren dat zij er toe doen. 

Pas daarna komt een kind optimaal tot leren. 

 

We gaan ervan uit dat de school en de ouders een gemeenschappelijk belang hebben. De 

school zoekt bewust de samenwerking met ouders.  

 

 

 

 

Sociale en fysieke veiligheid 

 

De school waarborgt de sociale veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers). Daartoe 

is allereerst vastgesteld welke (ernstige) incidenten de school onderscheidt. Dit zijn:  

• fysiek geweld 

• intimidatie en/of bedreiging met fysiek geweld  

• intimidatie en/of bedreiging via msn, sms, e-mail of internet 

• pesten, treiteren en/of chantage  

• seksueel misbruik 

• seksuele intimidatie  

• discriminatie of racisme  

• vernieling 

• diefstal 

• heling  

• (religieus) extremisme  

De school beschikt over een registratiesysteem: de leraar meldt incidenten bij de directeur. 

Hij registreert het incident. Een incident wordt geregistreerd als de directeur inschat dat 

het werkelijk een incident is, of na een officiële klacht. De IB'er en directeur analyseren 

jaarlijks de incidenten en stellen op basis daarvan verbeterpunten vast.  

 

 

 

ARBO-beleid 

 

Onze school werkt met  Verzuimmanager. 

Het beleid is erop gericht om uitval van leerkrachten te voorkomen. Bij langdurige uitval 

wordt een probleemanalyse opgesteld. De directeur en de zieke leerkracht stellen 

vervolgens een plan van aanpak op. Tevens bestaat de mogelijkheid voor overleg met de 

bedrijfsarts. Wij hechten veel belang aan een gezond leef- en werkklimaat in en rondom de 

school.  

 

We beschikken over een registratieformulier voor het melden van een ongeval en de 

oorzaak daarvan. Op die manier kunnen we tekortkomingen aan het gebouw en/of 

materialen in kaart brengen en acties plannen. Voor de speeltoestellen is een logboek 
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aanwezig voor het bijhouden van onderhoud en het melden van eventuele ongevallen. De 

brandweer heeft een gebruiksvergunning afgegeven en (daarmee) via de vergunning de 

school brandveilig verklaard. Op de school is een ontruimingsplan aanwezig. 

 

 

 

Interne communicatie. 

 

We werken aan een professionele cultuur. Uitgangspunten van een professionele cultuur 

zijn: 

1. Actielijsten  `  t.o.v.   notulen 

2. Elkaar aanspreken op gedrag  t.o.v.   wandelgangen 

3. Reageren op wat iemand doet  t.o.v.   reageren op wat 

iemand is 

4. Praten voor jezelf   t.o.v. `  praten namens 

anderen 

5. Meedoen    t.o.v.   toeschouwer 

6. Leren van fouten   t.o.v.   schuldige zoeken 

7. Vergaderen over de inhoud  t.o.v.   de organisatie 

8. Er voor gaan    t.o.v.   er op terugkomen 

9. Gericht op ontwikkeling  t.o.v.   bewaking en 

controle 

10. Niet alles hoeven weten  t.o.v.   zich gepasseerd 

voelen  

11. Risico nemen    t.o.v.   zich indekken 

12. Resultaat gericht   t.o.v.   inspanningsgericht 

13. Creëren    t.o.v.   proberen 

14. Werkstructuur    t.o.v.   overlegstructuur 

15. Denken in oplossingen   t.o.v.   denken in 

                                                                           problemen  

16. Starten met ontwerp   t.o.v.   starten met  

document 

 

Iedere drie weken zijn  er twee teamvergaderingen. 

Wekelijks zijn er bouwvergaderingen. 

1 maal per 6 weken MR vergaderingen. 

1 maal per maand OR ( Acitiviteiten commissie) vergaderingen. 

1 maal per schooljaar zijn er individuele gesprekken met ouders over de vorderingen van 

hun kind. 

1 maal per schooljaar is er een gesprek over de verwachtingen van de ouders tav hun kind. 

1 maal per schooljaar is er een kindgesprek in aanwezigheid van de ouder over de 

vorderingen en welbevinden. 

1 maal per schooljaar is er een algemene ouderavond 

1 maal per schooljaar is er een voorlichtingsavond over de groepen. 

Regelmatig zijn er informatieavonden. 

7 inhoudelijke vergader-  en werkdagen voor het team per schooljaar. 

Er zijn adviesgesprekken voor de 8
ste

 jaars. 
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Daarnaast is er een 2-wekelijks nieuwsblad en een schoolapp. 

Voor informatie over lopende activiteiten is er een face-book pagina. 

Algemene informatie is te vinden op de website. 

 

In principe is 80% van de teamvergadering inhoudelijk. De teamvergaderingen verspringen 

van dinsdag naar donderdag om de deeltijders tegemoet te komen. Wel is iedereen altijd 

welkom op de teamvergaderingen. Er is een afspraak gemaakt dat onderwerpen van de 

dinsdag vergadering niet herhaald worden op de donderdag en andersom. 

 

 

 

Externe contacten. 

 

Onze school staat midden in de gemeenschap. Wij streven naar samenwerking met 

instanties in de wijk. Onze school onderhoudt daarom structurele contacten met externe 

instanties. Hierdoor halen we expertise binnen waardoor we adequaat samen kunnen 

werken aan de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen. We dragen daarvoor, als 

school, ouders en omgeving, een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De externe instanties 

waarmee we een relatie onderhouden zorgen voor advies, hulp en ondersteuning en dit 

komt de kwaliteit van het onderwijs en de school als organisatie ten goede.  

Daarom onderhoudt onze school systematische en gereguleerde contacten met: 

 

• Voorschoolse voorzieningen 

• Pabo (Hogeschool Rotterdam) 

• BOL en BLL opleidingen  

• Lokale aanbieders culturele educatie 

• Naschoolse activiteiten (Brains) 

• Sportclubs – (sportweek) 

• Lokale bedrijven. 

 

In het kader van de zorg onderhouden wij contacten met:  

 

• De leerplichtambtenaar 

• De wijkagent 

• Centrum voor jeugd en gezin 

• Schoolmaatschappelijk werk  

• Schoolarts  

• Samenwerkingsverband Aan den IJssel 

 
 

 

Contacten met ouders. 

 

De ouders en de school hebben een gezamenlijk doel. 

De school ziet ouders als gelijkwaardige partners in de ontwikkeling van hun kind. Er is dan 

ook regelmatig overleg met de ouders over hun kind. 

Indien daar aanleiding toe is, neemt het aantal overleg momenten toe. Vuistregel is dat 

zodra het ontwikkelingsproces maar enigszins afwijkt van de standaard of als de school iets 

anders doet dan verwacht, er contact is met de ouder van het betreffen de kind. 
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Reguliere contactenmomenten zijn: 

• 1 maal per 6 weken MR vergaderingen. 

• 1 maal per maand OR ( Acitiviteiten commissie) vergaderingen. 

• 1 maal per schooljaar zijn er individuele gesprekken met ouders over de 

vorderingen van hun kind. 

• 1 maal per schooljaar is er een gesprek over de verwachtingen van de ouders tav 

hun kind. 

• 1 maal per schooljaar is er een kindgesprek in aanwezigheid van de ouder over de 

vorderingen en welbevinden. 

• 1 maal per schooljaar is er een algemene ouderavond 

• 1 maal per schooljaar is er een voorlichtingsavond over de groepen. 

• Regelmatig zijn er informatieavonden. 

• Er zijn adviesgesprekken voor de 8
ste

 jaars. 

 

 

Daarnaast is er een 2-wekelijks nieuwsblad en een schoolapp. 

Voor informatie over lopende activiteiten is er een face-book pagina. 

Algemene informatie is te vinden op de website en een maal per jaar wordt een schoolgids 

uitgegeven en een schoolkalender. De schoolkalender is een ingekorte versie van de 

schoolgids. 

 

Iedere groep heeft een contact ouder  die als tussenstation fungeert tussen school en 

ouders bij activiteiten waar ouders nodig zijn voor begeleiding. 

Er zijn diverse activiteiten waar ouders een rol in spelen. 

 

 

 

Overgang PO-VO. 

 

Er is uitgebreid beleid waarin we de overgang van PO naar VO hebben beschreven. 

Zie beleidsstuk: overgang PO – VO. 

 

 

 

 

Voor – vroegschoolse educatie. 

 

We merken de laatste jaren een verschuiving in de opleidingsgraad van de ouders en de 

voorkennis van de kinderen die bij ons aangemeld worden. 

De Peuterspeelzalen die de kinderen  bezoeken werken vaker met VVE programma’s. Niet 

alle peuterspeelzalen werken met hetzelfde VVE programma. 

De peuterspeelzaal die in ons gebouw zit werkt met Puk en Co. 

Om een inschatting te kunnen maken van het instroom niveau van onze kleuters wordt een 

aantal observaties in BOSOS uitgevoerd. 

Na 8 weken wordt de eerste observatie uitgevoerd. Bij 4 jaar en 3 maanden wordt het 

startniveau vastgesteld. 

 

Er vindt een warme overdracht plaats tussen de school en de interne peuterspeelzaal. 

 

 

 

 



 

 52

 

Buitenschoolse opvang. 

 

Op de Terp werken we samen met de kinderopvang Speelwijs en Maupetuus. 

Zij verzorgen de  voorschoolse opvang, tussen schoolse opvang en naschoolse opvang. 

De voorschoolse opvang, vanaf 07.00 uur ’s ochtends is op een andere locatie dan de 

school. De tussen schoolse opvang is op de school in de voor de kinderen eigen lokalen. 

De naschoolse opvang is op maandag, dinsdag en donderdag in het eigen schoolgebouw op 

de andere dagen worden de kinderen op een andere locatie opgevangen, samen met de 

kinderen van een andere school. 

De naschoolse opvang loopt tot 19.00 uur. 

 

Enkele kinderen maken gebruik van een andere aanbieder van naschoolse opvang. Zij 

worden op school opgehaald door medewerkers van Humanitas. 
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FINANCIEEL BELEID 

 

 

 

Lumpsum financiering, ondersteuning en gesprekken 

De afspraken met betrekking tot de financiën van onze school zijn vastgesteld in de 

begroting  van Scholengroep Holland. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de 

rechtmatige en doelmatige  besteding van de middelen. Het financieel beleid is erop gericht 

om de continuïteit van de totale organisatie te waarborgen en de optimale 

randvoorwaarden te creëren om de gestelde doelen uit het strategisch beleidsplan van 

Scholengroep Holland en het schoolplan van de school te realiseren.  

Alle lumpsumgelden worden bovenschools beheerd. Het bestuur zorgt, in samenspraak 

met de directeuren, voor een deugdelijke verdeling van de gelden over de scholen. De 

financiële ondersteuning wordt verzorgd door het stafbureau en het administratiekantoor 

Groenendijk.  

Ieder kwartaal legt de directeur verantwoording af, via de managementrapportage, aan de 

voorzitter van het college van bestuur over het verloop van de schoolbegroting. De 

directeur verklaart afwijkingen groter dan een bepaalde marge en onderbouwt waardoor 

deze zijn ontstaan.  

 

Externe geldstromen 

Van het rijk ontvangt de school: lumpsumgelden, geoormerkte  en niet-geoormerkte 

gelden. De budgetten komen op bovenschools niveau binnen en worden daar beheerd.  

Vanuit de samenwerkingsverbanden ontvangt de school gelden voor basisondersteuning 

alsmede voor  cluster 3 en 4 leerlingen. Voor de cluster 1 en 2 leerlingen worden gelden 

ontvangen vanuit de cluster 1 en 2 instellingen. 

 

Begrotingen 

De begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar op voorstel van de 

voorzitter van het college van bestuur vastgesteld. De vastgestelde begroting is 

taakstellend voor de voorzitter van college van bestuur en de directeuren van de scholen. 

Dat betekent dat in principe geen uitgaven kunnen worden gedaan zonder dat deze zijn 

begroot. Schuiven binnen de begroting is toegestaan, mits dit niet ten koste gaat van de 

vooraf geformuleerde beleidsdoelen. De begroting is hiermee een belangrijk 

sturingselement geworden. 

De directeur stelt jaarlijks in overleg met de voorzitter van college van bestuur een voorstel 

op voor een begroting voor het komende kalenderjaar met een toelichting 

(exploitatiebegroting). Daarin zijn alle inkomsten en uitgaven van de school opgenomen 

waarvoor de directeur verantwoordelijk is. De exploitatiebegroting is gebaseerd op het 

(jaar-)beleidsplan van de school.  

Daarnaast stelt de directeur jaarlijks in het voorjaar in overleg met de beleidsmedewerker 

P&O een personeelsformatieplan op. Hierin wordt de inzet van middelen met betrekking 

tot basisformatie, wegingsgelden en inkomsten vanuit passend onderwijs verantwoord. Het 

personeelsformatieplan wordt besproken met de MR (in samenspraak met de afdeling 

P&O).  

De  school beschikt vervolgens over een meerjarenexploitatiebegroting met een geldigheid 

van vier jaar (personeel en materieel). Deze begroting wordt opgesteld op hoofdlijnen en 

getoetst aan het meerjarenbeleidsplan. De ontwikkeling van het aantal leerlingen en de 

gewogen gemiddelde leeftijd van het onderwijspersoneel zijn bepalende indicatoren voor 

de meerjarenbegroting.  

De meerjareninvesteringsbegrotingen (OLP, ICT, meubilair, apparatuur) worden afgeleid 

van de gegevens die zijn verkregen uit de zogenaamde nulmetingen. Vanaf het jaar 2006 
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zijn de investeringen geactiveerd en op basis van de gekozen afschrijvingstermijnen wordt 

bepaald wanneer de investering is afgeschreven.  

 

Doelen en uitvoering 

1. Verantwoording begroting en formatie. 

Alle directeuren zijn integraal verantwoordelijk en leggen verantwoording af van de 

schoolbegroting met behulp van een in 2015 ingevoerd verantwoordingsmodel.  

Maandelijks wordt het formatieoverzicht ter controle aan de schooldirectie 

toegestuurd. Deze controleert dit overzicht met zijn eigen ‘uitputtingsoverzicht’. 

Verschillen worden direct besproken met de afdeling P&O en Financiën. 

 

2. Anticiperen op ontwikkelingen in het onderwijs betreffende de materiële vaste 

activa. 

Er wordt onderzoek gedaan naar de herijking van de afschrijvingstermijnen. 

 

3. Inzicht in de gevolgen van het eigen risicodragerschap. 

Het ontwikkelen van een visie op de inzet van personeel in relatie tot het eigen 

risicodragerschap. Op basis van deze visie wordt beleid geformuleerd en zal er  

instrumentarium ontwikkeld worden om de personele inzet ten gevolge van het 

eigen risicodragerschap te kunnen beheren. 

 

 

 

Interne geldstromen 

 

De oudergeleding van de MR  vraagt van de ouders van de school een vrijwillige bijdrage. 

Het bedrag voor een kind is € 30  per jaar. Van de inkomsten worden door de ouderraad 

diverse activiteiten georganiseerd (zie de schoolgids) en materialen aangeschaft. Jaarlijks 

(op de algemene ouderavond) legt de oudergeleding financiële verantwoording af via de 

jaarrekening en een begroting. 

 

Speelwijs – buitenschoolse opvang. 

Op school is ook een BSO actief. Deze BSO verzorgt tevens de TSO. Speelwijs is een 

zelfstandig bedrijf. Zij huren de ruimte in de school waar zij de naschoolse opvang 

verzorgen. DE inkomsten dan de huur gaan naar de schoolrekening van de Terp welke 

beheerd wordt door het bestuurskantoor. 

 

Twee avonden per week wordt de school verhuurd aan culturele instellingen. Een koor en 

een big band oefenen die avond op school. De opbrengst gaat naar een rekening van de 

Stichting Vrienden van de Terp. Het geld wordt gebruikt voornamelijk gebruikt als 

aanvulling op de lump sum vergoeding voor klein onderhoud. 

Het gebouw is opgebouwd in drie fasen. Het oudste gedeelte is uit 1948. Het tweede 

gedeelte is midden jaren 70 gebouwd en het laatste gedeelte is in 2003 gerealiseerd.  

Zowel gebouw als inrichting is daardoor geen eenheid. De reklening van de Stichting 

Vrienden van de Terp wordt  voornamelijk ingezet om dit te verbeteren en noodzakelijk 

klein onderhoud te plegen. 

 

De rekening wordt verder gebruikt om werkweekgeld en schoolreisgeld op te bewaren. 
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Externe geldstromen 

 

Van het rijk ontvangt de school: lumpsumgelden, geoormerkte gelden via de 

bestemmingsbox, impulsgelden en WSNS-gelden. De budgetten komen op bovenschools 

niveau binnen en worden daar beheerd.  

 

Van de lokale overheid ontvangt de school projectsubsidies voor schoolmaatschappelijk 

werk , cultuureducatie.  
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KWALITEITSZORG 

 

 

 

Kwaliteitszorg algemeen 

 

Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na (zie de 

verschillende beleidsterreinen) en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft. 

We beoordelen de onszelf, onze school en ons onderwijs systematisch en cyclisch en op 

basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit.  

We streven ernaar dat onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn 

aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor borgen we dat de 

schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. Onze 

ambities zijn: 

1. Wij hebben inzicht in de kernmerken van onze leerlingenpopulatie  

2. Wij beschikken over ambities bij diverse beleidsterreinen (zie dit schoolplan)  

3. Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende 

ambities (zie dit schoolplan) minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden  

4. Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen 

en leraren  

5. Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, 

jaarplan en jaarverslag) 

6. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn 

7. Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen)  

8. Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, MR en ouders) 

9. Wij waarborgen de sociale veiligheid van medewerkers en leerlingen  

 

 

Publieke verantwoording 

 

Onze school legt systematisch verantwoording af aan de verschillende stakeholders. Onze 

leerlingen informeren we via leerlinggesprekken . De ouders ontvangen 2-wekelijks een 

nieuwsbrief en tevens geven we relevante informatie via de website en schoolapp  van de 

school. Ook de schoolgids is een belangrijk medium om ouders op de hoogte stellen van 

zaken die van belang zijn. Vanzelfsprekend informeren we de MR. Daarnaast voeren we één 

keer per drie maanden een gesprek met onze stichtingsdirecteur (managementrapportage). 

Centraal in onze rapportages staan de opbrengsten van de school (in de meest brede zin):  

• Eindopbrengsten 

• Tussenopbrengsten 

• Sociale opbrengsten 

• Realisatie verbeterdoelen 

In het kader van “verantwoording afleggen” gaan we vanaf 2016 gebruik maken van het 

Schoolvenster Scholen op de kaart (een product van Vensters voor Verantwoording).  
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Wet en regelgeving 

 

Onze school heeft kennis genomen van de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor 

wat betreft wet- en regelgeving. Wij houden ons aan de volgende eisen:  

1. De schoolgids leveren wij tijdig aan bij de inspectie  

2. De schoolgids voldoet aan de eisen die de inspectie stelt  

3. Het schoolplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie 

4. Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt  

5. Het zorgplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie (via het samenwerkingsverband) 

6. Het zorgplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt  

7. Wij programmeren voldoende onderwijstijd  

8. Wij programmeren niet meer dan (maximaal) 7 x een onvolledige schoolweek voor 

de leerlingen van groep 3 t/m 8  

 

Strategisch beleid 

 

De Scholengroep Holland beschikt over een strategisch beleidsplan (zie bijlage). Daarin 

worden onderscheiden de resultaatgebieden: onderwijs, personeel, samenwerking en 

imago. 

Voor onze school zijn per resultaatgebied de volgende aandachtspunten (verbeterpunten) 

van belang: 

Gebieden Verbeterpunten 

Onderwijs * Opstellen van een plan m.b.t. de aandacht voor 21st century skills.Deze 

zijn op onze school vertaald naar de 7 Jenaplanessenties. 

  * Aandacht voor de verbetering van passend onderwijs; 

  
* Verbetering van de communicatie naar ouders. 

 

Profiel en 

imago 

* Activiteiten om de positie van onze school in de wijk en daarbuiten te 

verstevigen 

 

Personeel 
* Geen 

 

Samenwerking * Geen 

 

Inspectie bezoeken 

 

Onze school heeft op 8 december 2015 een schoolbezoek gehad, in het kader van het 

vierjaarlijkse onderzoek, van de Inspectie van het Onderwijs. We beschikken over een 

rapport met de bevindingen (zie bijlage). De inspectie heeft de school beoordeeld op de 

nieuwe criteria. 

Haar beoordeling was ruim voldoende 

  



 

 58

 
 

 


