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INLEIDING 

 
Voor u ligt het schooljaarplan 2020-2021 van basisschool Pater van der Geld. Het is een 

uitwerking van de uitgezette lijnen in het schoolplan 2019-2023 met actualisering wat betreft 
nieuwe ontwikkelingen en evaluaties. Met dit schooljaarplan is tevens de basis gelegd voor de 

evaluatie van de doelstellingen. 

 
Frank van Maldegem 

Schoolleider 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

KORTE SAMENVATTING:  

Onze school zet in op schoolontwikkeling en professionalisering, met de focus op zichtbaarheid en 

rolduidelijkheid van een ieder. Wij bouwen aan de realisatie van een lerende cultuur. Binnen de 
schoolontwikkeling werken teamleden aan verbetering van het onderwijs. 

 

Belangrijk voor ons is hierin: -het uitgaan van het SOK, het Sturend Onderwijskundig Kader - het 
werken met ambitiegroepen - de reflectieve dialoog. In de groepen 5 t/m 8 maken wij gebruik van 

Snappet, een adaptief onderwijsplatform en in de kleutergroepen van Schatkist, een totaalaanbod met 
keuzevrijheid voor de groepen 1 en 2. Op beide terreinen zijn wij ons aan het verdiepen om de 

maximale meerwaarde ervan te benutten. 
 

Ons schooljaarplan is een uitwerking van de thema’s uit het schoolplan. Stichting Leerrijk! zet in 

op Rijnlandse schoolontwikkeling. Rijnlandse schoolontwikkeling is niet activiteiten gestuurd 
maar reflectie gestuurd. Wij hebben als doel een structuur van hoogfrequent reflecteren te 

creëren. 
 

Onze ambities zijn uitvloeisels van, de aan de visie, onderliggende pijlers. In de nieuwe 

schoolplanperiode maken wij op vele terreinen kwaliteitskaarten om ons onderwijs te borgen. 
Deze kaarten worden regelmatig geëvalueerd. 

 
Sinds januari 2020 zitten wij in ons nieuwe gebouw ‘Kindcentrum Zanddonk’, hierin zijn ook 

o.b.s. Van der Heijden en peuterspeelzaal Kiekeboe gehuisvest. In de ruimte van deze 
peuterspeelzaal zit na schooltijd de buitenschoolse opvang van Mikz.  

De samenwerking tussen de verschillende gebruikers is een mooie uitdaging.  
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HOOFDSTUK 1:  MISSIE EN VISIE 

 
 

MISSIE VAN ONZE SCHOOL 

 

 
 
 
 
Wij willen samen onderzoekend, lerend en 
vertrouwend zijn. Onderzoekend, lerend en 
vertrouwend staan als werkwoord niet voor 
niets in de actieve stand. De vorm van een 
klavertje is passend omdat wij gaan voor 
gelukkige leerlingen, gelukkige ouders en 
gelukkige teamleden.  
  
 

 

 
  

VISIE VAN ONZE SCHOOL 

  
WAAROM:  
Vanuit nieuwsgierigheid en inspiratie de betrokkenheid 
van kinderen vergroten waardoor ieder kind op eigen 
wijze de kans krijgt om zijn/haar grenzen te verleggen 
zodat zij met vertrouwen eigen keuzes kunnen maken 
richting de toekomst.  
  
WAAR WILLEN WIJ VOOR STAAN:   
Ieder kind is uniek. Vanuit een veilige en respectvolle en 
vertrouwde omgeving willen we onze leerlingen de kans 
bieden om zichzelf te ontwikkelen in zijn/haar talenten 
met daarbij heldere doelen voor ogen. Eigenaar zijn en 
worden binnen deze persoonlijke ontwikkeling is in onze 
ogen één van de speerpunten hierbij.   
Binnen het team willen we elkaars talenten benutten en 
samenbouwen aan een rijke leer- en leefomgeving, 
initiatieven hierin willen we stimuleren en uitbouwen. 
Leren van en met elkaar waarbij een onderzoekende 
houding ten grondslag ligt.   
 

 

 

 
 

 

 

   
 



5 

 

DE VIJF PIJLERS ONDER ONZE VISIE 

  

  
  
De inhoud van de pijlers is hieronder beschreven middels een algemene beschrijving en de 
concretere invulling staat beschreven in de ambitiekaarten. Deze kaarten zijn een venster 
waar we met ons team doorheen kijken. De ambitiekaarten geven een vergezicht weer, de 
stip op de horizon, hierop is te vinden wat wij als school willen bereiken, welke stappen we 
zetten om daar te komen en wat we daarvoor nodig hebben.   
Vanuit de kerndoelen willen we een beperkt aantal ambities kiezen. Dit om de tot diepgaand 
leren te komen.  Op alle kaarten wordt beschreven welke professionele ontwikkeling nodig is 
om de ambities waar te maken. In ieder geval hebben wij een reken- en taal onderwerp.   
 

HOOFDTUK 2:  AMBITIES 

PEDAGOGISCH HANDELEN 

 

 
 

 

Sociaal Veiligheidsbeleid;  
Alle leerlingen horen zich veilig te voelen tijdens hun 
basisschoolperiode op onze school, zodat zij zich optimaal 
kunnen ontwikkelen. Mocht hun veiligheid toch in het 
gedrang komen, dan voelen zij zich gehoord en serieus 
genomen. Wij hebben als school een sociaal 
veiligheidsbeleid beschreven. Hierin is de monitoring en de 
coördinatie van het anti-pestbeleid een 
onderdeel. Vanwege het belang hiervan voeren we een 
actief veiligheidsbeleid ter preventie van pesten en het 
creëren van een veilige positieve sfeer. Echter weten wij 
ook dat pesten helaas op elke school voorkomt, ook bij 
ons. Daarom investeren wij in de deskundigheid en 
betrokkenheid van ons team, de leerlingen en de 
ouders/verzorgers om het pesten op onze school te 
kunnen signaleren en serieus aan te pakken.  
 



6 

 

AMBITIEKAART PEDAGOGISCH HANDELEN  

   
  

Ambitie    Bieden van een veilige leeromgeving 
waarbij elk kind zich ontwikkelt.    
  

Onderliggende 
doelen  

 Creëren van veiligheid en respect voor elkaar.  
 Onderwijs afstemmen op de behoefte van de leerling.  
 Zien! wordt effectief ingezet en geëvalueerd binnen de school.   
 Bieden van eenduidige, schoolbreed gedragen regels en 

afspraken.   

 Zicht hebben op gedragsproblemen met de daarbij passende 
aanpak.  

 Scholing leerkrachten wat betreft gedragsproblematiek.  
  

Kernresultaat    Een verdieping en verbreding van het pedagogisch handelen in 
de school.   

 Het sociaal veiligheidsbeleid wat de afgelopen periode is 
opgezet wordt nageleefd / gemonitord binnen de school.   

 Het team stemt het pedagogisch handelen af op de 
behoeftes van onze leerlingen.   

  

Indicator    
Streefcijfer   
Meetinstrument   

 Binnen meetmomenten Zien! is er een verbetering van het 
pedagogisch klimaat te zien.   

 Binnen de leerkrachttevredenheidslijst komt duidelijk naar 
voren dat leerkrachten op pedagogisch gebied positiever 
evalueren.    

 Op de leerling tevredenheidspeiling streven wij naar < 25% 
rood bij welbevinden en betrokkenheid sociale vaardigheden.  

 In de leerling vragenlijst van Zien streven wij naar < 5% rode 
score op de onderdelen die relateren aan pestbeleving en 
pestgedrag.  
  
  

Activiteiten    Monitoring sociaal veiligheidsbeleid.  
 Pestprotocol wordt geëvalueerd en aangepast.   
 Teambreed scholingsmomenten m.b.t. gedragsproblematieken.  
 Onderwijs afstemmen op de behoefte van 

leerlingen, middels groepsdoorbrekend werken, gebruik maken 
van materialen en middelen te denken aan Snappet, cito en 
analyses.  

 
  

Proceseigenaar   Mariëlle van Noort (Anti Pest Coördinator)  
 Deelnemers werkgroep: Daniëlle  
 In nauw contact met het kernteam sociale veiligheid. 
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Financiering    Uit de ambulante begeleiding  
 Schoolmaatschappelijk werk en ASV-er binnen Leerrijk! 

  

Tijd    2019-2023.  

Uitvoering 
door (derden)   

 Aandachtsfunctionaris Sociale Veiligheid binnen Leerrijk!  
 Ambulant begeleider ‘de Kracht’.   
 Schoolmaatschappelijk werker binnen Leerrijk! 

  
  

2019-2020    Sociaal veiligheidsbeleid wordt geëvalueerd en aangepast in 
nauw contact met het kernteam. 

2020-2021    Scholing Meldcode.     
 Scholing / Signalen / Signalering / handelen m.b.t.  
      gedrag.  
 

2021-2022    Maken van kwaliteitskaart, borging.  

2022-2023    Maken van kwaliteitskaart, borging.  

   

  
  
 
 
 
 
 
 

DIDACTISCH HANDELEN 

  
 

 

 

Basisvaardigheden van rekenen worden verder 
geautomatiseerd binnen ons onderwijs. Hiermee zijn 
we de vorige schoolplanperiode gestart en dit willen 
we continueren.  
Wij gaan aan de slag met uitbreiding van de 
woordenschat en willen het niveau van begrijpend 
lezen versterken (verbeteren en verhogen).  
Wij gaan diepgang geven aan het onderzoekend 
leren binnen onze school.  
De komende periode zetten wij in op het 
tegemoetkomen aan onderwijsbehoeftes van 
leerlingen. Inzicht in de leerlijnen is een belangrijke 
voorwaarde om doelgericht te werken waarbij de 
mogelijkheid ontstaat om steeds meer los te komen 
van de methodes.   
 

 

  
DIDACTISCH HANDELEN  
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AMBITIEKAART DIDACTISCH HANDELEN: REKENEN  

    
   

Ambitie    Basisvaardigheden van rekenen worden verder 
geautomatiseerd binnen de school   
  
  

Onderliggende 
doelen  

 Automatiseren binnen het rekenonderwijs verbeteren.  
 Borgen van de vaardigheidsgroei op rekengebied.  

  

Kernresultaat    Het niveau van automatiseren is passend bij het leerjaar.  
 

Indicator    
Streefcijfer   
Meetinstrument   

 Methode- en niet-methode gebonden toetsen?  
 Vaardigheidscores en streefniveaus  
 Tempotoets rekenen   
 Snappet rapporten  

  

Activiteiten    Dagelijks 5-10 minuten automatiseringsoefeningen   
 Uitdagende rekenspelletjes met zelfcorrigerend materiaal.  
 Doelen en groei zichtbaar maken voor de kinderen.  
 Door uitwisseling met collega’s elkaar inspireren.  
 Bovenstaande activiteiten blijvend opnemen in dagprogramma. 

 
 

Proceseigenaar    Inge   
 Deelnemers werkgroep: Annemarie  en Kim 

  

Financiering    n.v.t.   

Tijd    2019-2020  

Uitvoering door 
derden   

 De proceseigenaar staat in contact met Het Rekenhuis.  

2019-2020    Zie activiteiten.  
 Maken van kwaliteitskaart, borging.  

2020-2021  Automatiseringsproces volgen en begeleiden. 
 Borgen van afspraken 
 De leerkracht heeft zicht op de groei van de leerling 

t.o.v. zichzelf en brengt dit in kaart. 

 Kwaliteitskaart actualiseren. 
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AMBITIEKAART DIDACTISCH HANDELEN: TAAL   

    

Ambitie    Woordenschat uitbreiding en het niveau van begrijpend 
lezen versterken   
  
  

Onderliggende 
doelen   

 Hogere resultaten op het gebied van begrijpend 
lezen en woordenschat.   

 Leesplezier bij de leerlingen vergroten   
 Doelen van begrijpend lezen worden in 

samenhang aangeboden, zodat zij binnen elk vakgebied 
actueel zijn.  
 

Kernresultaat    Het opbouwen van kennis en woordenschat   
 Het vergroten van motivatie, zelfvertrouwen bij leerlingen 

en leerkracht.   

 Het niveau van begrijpend lezen en woordenschat is passend 
bij het leerjaar.  

  

Indicator    
Streefcijfer   
Meetinstrument   

 Methode- en niet-methode gebonden toetsen  

Activiteiten    Doelen van begrijpend lezen worden in 
samenhang aangeboden, zodat ze binnen elk vakgebied 
actueel zijn.   

 Het opdoen van leeservaring en het stimuleren van 
het denken.   

 Leerkrachten ervaren door 
(externe) begeleiding voldoende houvast om bewezen 
aanpakken voor begrijpend lezen in te zetten in de groep.   

Proceseigenaar    Begrijpend lezen: Trudy  
 Woordenschat: Tilly   
 Deelnemer werkgroep: Hanneke   
 

Financiering    

Tijd    2020-2022.  

Uitvoering door 
derden   

 Gebruikmaken van kennis binnen de leerkring in Stichting 
     Leerrijk! 

2019-2020    Uitproberen loslaten methode 

2020-2021    Teamscholing begrijpend lezen: uitproberen loslaten  
      methode. 
 Implementatie woordenschatonderwijs. 
 Kwaliteitsmeting: Summatieve toetsing.  
 Leerkring taal over vakoverstijgend werken met  
      woordenschat. 

2021-2022    Maken van kwaliteitskaart, borging.  

2022-2023     
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AMBITIEKAART DIDACTISCH HANDELEN: ONDERZOEKEND LEREN  

                                                            
  

Ambitie    Implementatie van onderzoekend leren binnen onze school   
  
  

Onderliggende 
doelen   

 Implementeren van Blink, onze nieuwe methode 
voor Wereldoriëntatie is een stap richting de vormgeving 
van onderzoekend leren binnen onze school.  

 Door uit te gaan van de belevingswereld van kinderen hen 
uit te dagen zichzelf en de wereld te ontdekken.  
  

  

Kernresultaat    Blink is op de juiste wijze geïmplementeerd in onze 
school. Mede hierdoor is onderzoekend leren een vast 
onderdeel binnen ons reguliere onderwijsaanbod.  

 Groepsdoorbrekend werken.  
 Wereldoriëntatie op een onderzoekende en ontdekkende 

manier is: ‘voelen en beleven = onthouden’.  
  
  

Indicator    
Streefcijfer   
Meetinstrument   

 Methode gebonden evaluatie/toetsen gericht op 
proces en product  

Activiteiten    Training en uitwisseling.  

Proceseigenaar    Kim   
 Deelnemer werkgroep: Naomi  

Financiering    Jaarlijkse licentiekosten € 5000,-  

Tijd    Invoering 2019-2020  

Uitvoering door 
derden   

 Trainer Blink.  

2019-2020     Opstartcursus Blink, 28-08-2019.  
 Training onderzoekend leren met Blink, 02-10-2019.  
 Invoeren methode Blink.  
 Informeren van ouders betreffende nieuwe methode.  

  

2020-2021    Verkennen hoe verder te gaan met onderzoekend 
      leren.  
 Voorbereidingsmomenten per bouw plannen. De 
      werkgroep houdt meer de vinger aan de pols. Delen  
      van successen. 
 Regelmatig vragenlijsten bij collega’s uitzetten om te  
      evalueren. 
  Onderzoeken of we bij de Pabo en collega-scholen input   

 kunnen krijgen met name hoe om te gaan met  
 kennisoverdracht. 

  Verkennen van Rubric. 
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 Afspraken maken over het aanleren van topografie. 

2021-2022    Maken van kwaliteitskaart, borging.  

2022-2023    Maken van kwaliteitskaart, borging.   
    

  
  
  
  
  
  
  
  
AMBITIESKAART DIDACTISCH HANDELEN: ONDERWIJSBEHOEFTES  

                                                                                              
   

Ambitie    Tegemoetkomen aan onderwijsbehoeftes van leerlingen.  
  
  

Onderliggende 
doelen   

 Visie op groepsdoorbrekend werken formuleren. Waarom, wat 
en hoe.  

 Onderzoeken of het EDI-model een passend instructiemodel is 
voor onze school.  

 Het voeren van inhoudelijke kind-leerkrachtgesprekken.   
 Tegemoetkomen aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.  
  
  

Kernresultaat    Gedragen visie op groepsdoorbrekend werken.  
 Passend onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafde 

leerlingen.  
 Keus maken van een instructiemodel binnen de school  
  
  

Indicator    
Streefcijfer   
Meetinstrument   

 Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid.  
 Leerlingtevredenheidspeiling  
 Zien!  
 Opbrengst toetsen  
 Leerdoelen Snappet  
  
  

Activiteiten    Uitproberen en uitwisseling in bouwen van werken met het 
EDI-model.  

 Digitaal handelings-protocol hoogbegaafdheid (DHH protocol)  
 

  

Proceseigenaar    Mary   
 Deelnemers werkgroep: Oranda en Kim  

Financiering    DHH € 141,- per jaar   
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Tijd    2019-2023  

Uitvoering door 
derden   

  

2019-2020    Zie actiepunten.  
  

2020-2021    Inzetten van het DHH- protocol  
 Onderzoeken inzet van het EDI-model. 
 Visie op groepsdoorbrekend werken formuleren. 
 Het voeren van inhoudelijke kind 
      leerkrachtgesprekken, n.a.v. resultaten en  
      mogelijkheden binnen Snappet. 

2021-2022    Maken van kwaliteitskaart, borging  

2022-2023    Maken van kwaliteitskaart, borging   

  
  
PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP 

 
 

 
 

 

Om op onze school de professionele leergemeenschap 
vorm te geven hebben we een aantal speerpunten als 
uitgangspunt: We coachen elkaar en gebruiken hiervoor 
de reflectieve dialoog, wij maken leren zichtbaar, wij 
bedenken, wij zetten durfstappen.  
  
We zetten de reflectieve dialoog in om te reflecteren 
op ons onderwijs, hierbij gebruiken wij data om tot de 
kern te komen. De reflectieve dialoog zorgt 
er tevens voor dat we elkaar activeren om vanuit eigen 
invloed te denken, om relaties te leggen met het eigen 
handelen, en als middel naar onderzoekend leren.   
  
Het stellen en realiseren van concrete doelen vergt een 
onderzoekende en experimenterende houding. Door 
samen te analyseren, komt het team steeds weer een 
stap verder. Er ontwikkelt zich een lerende cultuur 
vanuit de ervaring dat het delen van kennis waardevol 
is.   
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AMBITIEKAART PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP  

                                                            

Ambitie    Samen leren en ontwikkelen   
  
  

Onderliggende 
doelen   

 Gemeenschappelijke visie, dezelfde taal hanteren.  
 Voor iedereen helder hebben wat reflectieve dialoog is en 

hoe wij het hanteren.   

 Het kunnen stellen van reflectieve vragen.  
 Groeien naar professionele leergemeenschap.   

 

Kernresultaat    Er zijn werkgewoontes ontwikkeld die samenwerkend 
leren bevorderen en die ruimte bieden om elkaar te 
ondersteunen.   

 Focus op het leren van leerlingen en het verbeteren van 
de resultaten.  

  

Indicator    
Streefcijfer   
Meetinstrument   

 Tevredenheidspeilingen leerlingen, teamleden en ouders.  

Activiteiten    Opbouw en doel van reflectieve dialoog voor iedereen 
helder maken.  

 Ervaren van reflectief in dialoog zijn met elkaar.  
 Het maken van een kwaliteitskaart voor de reflectieve dialoog.  
 Instructie / scholing van procesbegeleiders.  
  

Proceseigenaar    Mariska 
 Deelnemer: Linda en Oranda   

  

Financiering    Tweemaal instructie door derden. Kosten nog onbekend 
(€ 1500,-?)  

Tijd    2019-2023  

Uitvoering door 
derden   

 Instructie / scholing in reflectieve dialoog  

2019-2020    Zie Activiteiten   

2020-2021    Ontdekken wat het team nodig heeft om te komen tot 
      het aangaan van een reflectieve dialoog. Reflectieve 
      dialoog inzetten tijdens de tredanalyse. 
 Focus op het luisterend oor. 
 Het stellen van open vragen. 
 Verdieping creëren in het aangaan van een reflectieve 
      dialoog.  
 Verkennen samenwerking met ambitiegroep 
      Onderzoekend leren. 
 Maken van kwaliteitskaart, borgen.  

2021-2022    Scholing in reflectieve dialoog voeren  

2022-2023    Maken van kwaliteitskaart, borgen  
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DIGITALE LEEROMGEVING 

  
 

 

Onze school wordt een krachtige digitale 
leeromgeving met vaardige 
teamleden. Hiervoor steken we in op een 
verdiepingsslag in het gebruik van Snappet. In de 
groepen 5 t/m 8 hebben alle leerlingen een eigen 
Chromebook. Leerlingen worden vaardige 
gebruikers binnen de digitale leeromgeving.    
Snappet-rapportage wordt gebruikt 
om ontwikkelingen met kinderen en 
ouders te bespreken.   
 

 
  
DIGITALE LEEROMGEVING 
 
 
AMBITIEKAART DIGITALE LEEROMGEVING  

                                                           
   

Ambitie    Een krachtige digitale leeromgeving met vaardige teamleden.  
  

Onderliggende 
doelen   

Kinderen:   
 Alle leerlingen kunnen een presentatie maken in Prowise   
 Alle leerlingen beschikken over de 

basisvaardigheden om Word efficiënt te gebruiken.  

 Alle leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 weten hoe ze uit de 
voeten kunnen met Chromebooks met daarbij aandacht voor 
het materiaal.   

  
Leerkrachten:   

 Alle leerkrachten beschikken over de 
basisvaardigheden van Prowise en Word om de leerlingen te 
ondersteunen tijdens de lessen.   

 Alle leerkrachten, waarbij de leerlingen werken 
met Snappet moeten vaardig zijn in werkwijze 3 of 4.  

 IB-ers en directie kunnen in Snappet de rapportages en 
analyses lezen.   

 Onderzoeken hoe we het Snappet rapport in kunnen zetten in 
ons onderwijs en dit delen met ouders.  
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Kernresultaat    Er is een groei zichtbaar op digitaal gebied bij zowel 
leerkrachten en leerlingen.  

Indicator    
Streefcijfer   
Meetinstrument   

 Leerlingen kunnen een digitale presentatie te maken.  
 Leerkrachten zijn in staat te werken met Snappet en een 

digitaal Snappet rapport toe te lichten en leerlingen op gewenst 
niveau in te schalen.   

 

Activiteiten    Leerlingen leren werken met Chromebooks.  
 Leerlingen vaardigheden aanleren in het werken met Word 

en Prowise.  
 Teamleden vaardigheden aanleren.  
 Vaardigheidsscores bijhouden.  

Proceseigenaar    Naomi  
 Deelnemers: Bart (ICT-er), Monique en Eefje   

Financiering    Aanschaf Chromebook   
 Scholing Snappet  

Tijd    2019-2023   

Uitvoering door 
derden   

 Snappet  

2019-2020   Zie Activiteiten   
 Maken van kwaliteitskaarten, borgen.  
 Scholing leerkrachten in werken met Chromebooks. 

2020-2021    Onderzoeken hoe we het Snappet rapport in kunnen 
     zetten in ons onderwijs.  

  Onderzoeken hoe we Snappet resultaten kunnen delen   
 met ouders. 

 Office 365 account voor leerlingen + basisvaardigheden 
Word. 

 Basisvaardigheden Prowise Presenter. 
 Bijscholing SharePoint. 

2021-2022    Maken van kwaliteitskaart, borgen.  

2022-2023    Scholing Snappet  

  
 

SAMENWERKING MET OUDERS 
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We delen steeds meer informatie met ouders. 
Standaard zetten we een oudertevredenheidspeiling in. 
Naast de start- en doelgesprekken, bespreking van 
leerlingen met een ondersteuningsbehoefte, individuele 
gesprekken, 10-min. gesprekken en dergelijke, willen 
we informatie-uitwisseling stimuleren. Door middel 
van een open communicatie een goede relatie 
opbouwen en in stand houden, waarbij ouders een 
reëel verwachtingspatroon van hun kind en de 
mogelijkheden van de school hebben. Wij willen naar 
gesprekken met kind, ouders en leerkracht op 
gelijkwaardige basis, een pedagogische driehoek. Wij 
zien de leerling en de ouder als full 
partner. Wanneer ouders zich bij het leerproces 
betrokken voelen heeft dit positieve gevolgen voor het 
leerproces van het kind. Zij leren gemakkelijker en gaan 
met meer plezier naar school. Om optimaal resultaat te 
bereiken, is het van belang dat leerlingen onderwerp en 
eigenaar van hun eigen leerproces worden.  
  
De Pater van der Geld wil een laagdrempelige school 
voor ouders zijn. Ouders worden uitgenodigd om bij 
teamleden aan te kloppen wanneer zij daar behoefte 
aan hebben, dit geldt ook andersom.  
Het onderling overleg tussen medezeggenschapsraad, 
ouderraad en school is belangrijk. Heldere 
communicatie en delen van verantwoordelijkheden zijn 
onder andere essentiële factoren om activiteiten te 
doen slagen.   
  

 
  
  
  
  
AMBITIEKAART SAMENWERKING MET OUDERS  

                                                          

 

Ambitie    Samenwerking met ouder, kind, leerkracht versterken   
  

Onderliggende doelen    Drempel verlagen door korte inloopmomenten in de 
groepen waarbij het kind centraal staat en een rol speelt.   

 Ouders, middels de Parro-app, inzicht bieden in de vele 
aspecten van het onderwijs aan hun lerende kind.    

 Afspraken maken met ouders. Deze regelmatig 
evalueren, bijstellen en terugkoppeling geven. Elkaar hierop 
aanspreken. Waar wenselijk bij individuele ouders de directie 
betrekken.  
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 In het kader van de veranderende populatie duidelijkheid 
geven met betrekking tot afspraken aangaande regels voor en 
gedrag van ouders.   

 Ouders benutten als een belangrijke partner, zij 
zijn ervaringsdeskundigen.   

 Aangeven door school aan ouders wat de mogelijkheden zijn 
van school en waar de grenzen liggen van wat school kan 
doen.   

 Gebruik van Snappet verder verkennen op de mogelijkheden 
om ontwikkelingen van het kind met ouders te delen.   
  

Kernresultaat    Open contact waarbij wederzijds respect de boventoon voert.  
 De ontwikkeling van het kind versterken.   
 

Indicator    
Streefcijfer   
Meetinstrument   

 Ouder-, leerling- en personeelstevredenheidspeiling.  

Activiteiten    Korte inloopmomenten in de groepen waarbij het kind centraal 
staat en een rol speelt.  

 Overgaan tot het gebruik van de Parro-app, deze is gekoppeld 
aan ParnasSys en haar ouderportal.  

 In gesprek zijn en blijven met ouders. Bij de zogenaamde 10-
min. gesprekken en bij bijzonderheden.  

 Hanteren van start- en doelgesprekken.  
 Leerresultaten vanuit Snappet met ouders delen.  
 

Proceseigenaar    Annemarie v. S.  
 Deelnemers: Marijke, Dorien en Jose   

Financiering    Parro-app; € 2,- per leerling per jaar.  

Tijd    2019-2023  

Uitvoering door 
derden   

  

2019-2020    Zie Activiteiten   

2020-2021    Een breder draagvlak creëren m.b.t. schoolafspraken. 
 Raakvlakken met de ambitiegroep pedagogisch 
      handelen benutten. 
 Maken van kwaliteitskaart, borgen.  

2021-2022    Maken van kwaliteitskaart, borgen.  

2022-2023    Maken van kwaliteitskaart, borgen.  
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 OVERIGE BELEIDSVOORNEMENS: 

 

Organisatie 

Doel Activiteit Kosten 

Actualiseren van de 

zorgstructuur. 

- De zorgstructuur passend maken en 

de administratie voor leerkrachten 

werkbaar en adequaat maken. 

- 

Overzicht hebben wanneer 

beleid en plannen 

geëvalueerd worden. 

- Het maken van een evaluatieschema 

van beleid en plannen gedurende de 

schoolplanperiode. 

- 

Overzicht hebben en houden 

op de leerlingpopulatie. 

- Een praktische en heldere werkmap 

kiezen om leerlingpopulatie in beeld te 

hebben. 

- 

 

HOOFDSTUK 3  VERPLICHTE ACTIVITEITEN 

 

Terrein Jaar Activiteit 

Onderwijs 2x jaar  Het maken van trendanalyses, het trekken van conclusies daaruit 
en het formuleren van acties ten aanzien van de “zorgcijfers” en 

de toetsresultaten. 

Organisatie 4-jaarlijks Samenstellen schoolplan 

Organisatie Jaarlijks, 

mei 

Samenstellen (met het team) schooljaarplan  

Organisatie Jaarlijks, 
oktober 

Samenstellen schooljaarverslag op basis van teamevaluatie 

Organisatie Jaarlijks, 

voorjaar 

Actualiseren en inzenden schoolgids  

Organisatie Jaarlijks, 

september 

Bespreken (jaar-)plan van aanpak (arbo) in team en m.r.  

Organisatie Jaarlijks, 
n.t.b. 

Uitvoeren ontruimingsplan + nabespreking  

Organisatie Min. 1x p.j. 

jan-feb 

Houden van leerling- en ouderenquête  

Organisatie Min 1x p.j. 

jan-feb 

Houden van welzijnsenquête personeel 

Organisatie 2020 Houden van RI&E, opstellen plan van aanpak, acties in 
schoolplan opnemen 

Personeel 2x p.j. Houden ontwikkelgesprek teamleden 

Personeel Jaarlijks Uitwerking taakbeleid 

Beheer Jaarlijks, 
november 

Jaarbegroting vaststellen 

Beheer Jaarlijks, 
jan-feb 

Toelichten jaarbegroting aan personeel en m.r.  

Beheer Jaarlijks, 

juni  

Actualiseren meerjarenbegrotingen 

Beheer Jaarlijks, 
september 

Toelichten meerjarenplanningen aan personeel en m.r.  

Beheer Jaarlijks, 
april 

Toelichten jaarresultaten aan personeel en m.r.  

Beheer Jaarlijks, 

november 

Onderhoudsplanning actualiseren (met Dyade VG) 
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HOOFDSTUK 4   VAKMANSCHAP: TEAMLEREN EN PROFESSIONALISERING 

 

Activiteit Deelnemers Kosten 

Leerkring persoonlijk leiderschap voor 
directies binnen Leerrijk!  

Schoolleiders Stichting 

Leerkring IB-ers gericht op 
eigenaarschap en reflectie bij teamleden 

IB-ers 4 voorber. 
dagen 

Training onderzoekend leren met Blink Team € 1000,- 

Studiedagen extern IB € 1200,- 

 Schoolleiding € 1500,- 

 Proceseigenaren € 1000,- 

 ICP/ACP € 800,- 

Kosten nascholing team Team € 4500,- 

Kosten Afstudeerders Afstudeerders Pabo € 2000,- 

Schoolontwikkeling Team € 3000,- 

   

Totaal kosten € 15.000,- 
 

Totaal beschikbaar (scholing + begeleiding) € 15.000,- 

 

BIJLAGE SCHOOLTIJDEN EN URENBEREKENING 

 

Urenberekening 
 
Schooltijden 2020-2021 

     Groep 1 t/m 4 
     Dag 
 

Morgen Pauze 
 

Klokuren 

Maandag 
 

8.30-14.30 30 min. 
 

5,50 

Dinsdag 
 

8.30-14.30 30 min. 
 

5,50 

Woensdag 
 

8.30-12.30 
  

4,00 

Donderdag 
 

8.30-14.30 30 min. 
 

5,50 

Vrijdag 
 

8.30-12.00 
  

3,50 

Weektotaal 
    

24,00 

      Groep 5 t/m 8 
     Dag 
 

Morgen Pauze 
 

Klokuren 

Maandag 
 

8.30-14.30 30 min. 
 

5,50 

Dinsdag 
 

8.30-14.30 30 min. 
 

5,50 

Woensdag 
 

8.30-12.30  
 

4,00 

Donderdag 
 

8.30-14.30 30 min. 
 

5,50 

Vrijdag 
 

8.30-14.30 30 min. 
 

5,50 

Weektotaal 
    

26,00 
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Urenberekening 

 
    

Jaaroverzicht 
 

groep 1 groep 2 
groep 3 en 
4 

groep 5 
t/m 8 

52 weken 
 

1248,00 1248,00 1248,00 1352,00 

      extra dag 30 september maandag 4,00 4,00 4,00 4,00 

      Totaal 
 

1252,00 1252,00 1252,00 1356,00 

      Vakanties 
     Herfstvakantie 19.10 - 23.10 24,00 24,00 24,00 26,00 

Kerstvakantie 21.12 - 1.01 48,00 48,00 48,00 52,00 

Voorjaarsvakantie 15.02 - 19.02 24,00 24,00 24,00 26,00 

Pasen 02.04 - 05.04 9,00 9,00 9,00 11,00 

      Meivakantie 03.05 - 14.05 48,00 48,00 48,00 52,00 

      Pinksteren 24.05 5,50 5,50 5,50 5,50 

Zomervakantie 26.07- 03.09 144,00 144,00 144,00 156,00 

Totaal vakanties 
 

302,50 302,50 302,50 328,50 

      52 weken 
 

1252,00 1252,00 1252,00 1356,00 

Vakanties 
 

302,50 302,50 302,50 328,50 

Restant 
 

949,50 949,50 949,50 1027,50 

      Vrije dagen 
     Werkmiddagen  10/9, 14/9,19/11 10,00 10,00 10,00 10,00 

 
23/11, 6/7 

    Carnavalsmiddag 12.2 
   

2,00 

Leerrijkdag 27.1 4,00 4,00 4,00 4,00 

Teamoverlegdagen 30/9, 10/3, 16/6 12,00 12,00 12,00 12,00 

Overdrachtsdag  23.7 3,50 3,50 3,50 5,50 

Circusdag gr.2 09.7 3,50 
   Koningsdag  27.4 5,50 5,50 5,50 5,50 

Totaal vrije dagen 
 

38,5 35,00 35,00 39,00 

      Aantal uren les op 
jaarbasis 

 
911,00 914,50 914,50 988,50 
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HOOFDSTUK 5 

KERNWAARDEN EN MISSIE LEERRIJK!  

Binnen Leerrijk! onderscheiden we de onderstaande kernwaarden. Op schoolniveau worden 

deze nader uitgewerkt. 
 

Samenwerking 

“Wij leren van en met elkaar” 
 

Kwaliteit 
“Wij dagen kinderen en volwassenen uit om talenten en competenties veelzijdig te ontwikkelen” 

 

Autonomie 
“Wij stimuleren passende zelfstandigheid en het nemen en dragen van verantwoordelijkheid”  

 
Respect 

“Wij gaan respectvol om met de ander en de wereld” 
 

Creativiteit 

“Wij moedigen innovatieve denk- en handelwijzen aan” 
 

 
Missie 

 

Wij bieden een veilige, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving waar kinderen en 
volwassenen vanuit hun uniciteit talenten en competenties ontwikkelen.  

 
Wij zijn een permanent ontwikkelende en lerende organisatie waar van elkaar en ook van de 

wereld wordt geleerd. 
 

Op basis van onze identiteit leveren we een actieve bijdrage aan het realiseren van een 

leefbare en duurzame wereld. Respect voor elkaar en de omgeving is daarbij vanzelfsprekend.  
 

De organisatiefilosofie. 
We streven ontwikkeling van vakmanschap na, doen dit op basis van vertrouwen, en realiseren 

dat in zo groot mogelijke onderlinge verbinding. 

  
De (ontwikkelings-)richting bepalen we als collectieve ambitie, er is daarbij ruimte voor 

individuele invulling en bijdrage, men legt rekenschap af over de gemaakte keuzes en acties. 
 

Leiderschap is gericht te zijn op het realiseren van de collectieve ambitie, is daaraan dienend.  

 
Wie het weet mag het zeggen… eigenaarschap vinden we daar waar de kennis/betrokkenheid 

het grootst is. 
 

Leerlingen, ouders, medezeggenschap en ook “de omgeving” zien we als full partner in ons 
ontwikkelingsproces. 

 

SCHOOLONTWIKKELING VOLGENS LEERRIJK!  

Binnen Leerrijk! is de laatste jaren gewerkt aan het ontwikkelen van een organisatiefilosofie. 

Daarbij is geen keuze gemaakt voor een bepaald model dat vervolgens allesbepalend is, wel is 
ons duidelijk geworden dat we ons het meest thuis voelen bij de Rijnlandse manier van 

organiseren. Het gaat te ver om op deze plaats uitvoerig in te gaan op deze materie maar 
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gezien het feit dat het schoolplan de richtinggever is voor de schoolontwikkeling geven we wel 
de belangrijkste kenmerken van onze opvattingen ter zake aan. 

 

Uitgangspunten voor de schoolontwikkeling zijn voor Leerrijk! als volgt te typeren:  
 Veranderingen worden niet ”van bovenaf” bepaald. Op stichtingsniveau worden gezamenlijk 

de kaders bepaald, scholen geven zelf vorm aan de uitwerking van de die kaders en de 

veranderingen die dat met zich meebrengt. 
 Dit soort veranderingen zijn niet nauwkeurig te plannen en te controleren, ze zijn immers 

niet lineair van karakter. Er spelen veel factoren, interacties en verbindingen een rol en dat 

maakt een dergelijk traject onvoorspelbaar. Niet voor niets gebruiken we liever het woord 

ontdekkingsreis en gaan we uit van een ontwikkeling die gebaseerd is op vertrouwen in de 
professionals en eveneens op de gedachte dat men zelf het proces volgt en stuurt.  

 Vernieuwing en ontwikkeling betekenen altijd gedragsverandering. Deze verandering is niet 

maakbaar middels protocollen en voorschriften maar zal juist moeten ontstaan uit het 
ontwikkelingswerk dat de mensen samen uitvoeren. In die relatie worden competenties 

ontwikkeld! 
 Uit voorgaande valt af te leiden dat we geen voorstander zijn van grootschalige acties op 

bv. Leerrijk! niveau. We zoeken juist naar voor eenieder overzichtelijk trajecten, gestuurd 

vanuit de eigen inzichten…..op schoolniveau dus! 

 
 

Daarnaast zijn een aantal zaken nadrukkelijk van belang als het gaat om de manier waarop we 
ons willen organiseren teneinde onderwijs van goede kwaliteit te kunnen realiseren. Leerrijk! 

wil als systeem fungeren, een systeem waarin de betrokken scholen meer dan nu met elkaar 

samenwerken en van elkaar leren. Maar daarbij geldt tegelijkertijd: we gaan uit van 
verscheidenheid, scholen stemmen zich immers af op hun leerlingen, hun omgeving. Scholen 

werken aan hun ontwikkeling op basis van hun collectieve ambitie welke past binnen de kaders 
van Leerrijk! Kaders die niet eenzijdig bepaald worden maar het gevolg zijn van dialoog binnen 

Leerrijk! De verantwoordelijkheid (of modern gezegd: het eigenaarschap) ligt bij de mensen die 
het betreffende werk uitvoeren, de verantwoording die daarbij hoort vinden we een logische 

consequentie. Top down leiderschap past daar niet bij, dienend leiderschap (op alle  niveaus) 

des te meer, het gaat dan voornamelijk om het faciliteren van de kernactiviteit.  
Vakmanschap, en de voortdurende ontwikkeling daarvan, is een kern-item.  

De kwaliteit van het gebodene is voortdurend onderwerp van gesprek (en dat laatste dient 
vooral  ook letterlijk gelezen te worden) met belanghebbenden; leerlingen, hun 

ouders/verzorgers, partijen uit de maatschappij (gemeente, inspectie), en het bestuur. Scholen 

maken deel uit van hun omgeving en Leerrijk! stelt zich op het standpunt dat ze daar in 
interactie een bijdrage aan moeten leveren. 

 

FUNCTIE SCHOOLJAARPLAN EN PLAATS IN PLANCYCLUS 

Het schooljaarplan is onderdeel van de binnen Leerrijk! gehanteerde plancyclus. Op basis van 
hetgeen op stichtingsniveau aan kaders en beleid geformuleerd is wordt in het schoolplan 

geduid welke ontwikkelingen de komende jaren aan bod zullen komen. Daarbij wordt een 

onderscheid gemaakt in koersuitspraken, eigen beleidsvoornemens van concretere aard en 
verplichte activiteiten. Het schoolplan is algemeen van aard, de vertaling vindt plaats in het 

schooljaarplan. In dit plan wordt daar waar nodig en mogelijk in s.m.a.r.t. -termen geformuleerd 
wat voor dat jaar geagendeerd staat. In het schooljaarverslag wordt vervolgens de evaluatie 

van het afgelopen schooljaar beschreven. Daarnaast worden conclusies getrokken welke effect 

voor het volgend jaar kunnen hebben. 
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plancyclus Leerrijk!

maatschappij

BELEIDSKADERS OP STICHTINGSNIVEAU

Concretisering voor geldend jaar Concretisering voor geldend jaar

ORGANISATIE IDENTITEIT ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER

STICHTINGSPLAN SCHOOLPLAN

STICHTINGSJAARVERSLAG SCHOOLJAARVERSLAG

Evaluatie jaarplan en voortgangbepaling Evaluatie jaarplan en voortgangbepaling

wet en regelgeving kernwaarden en missie Leerrijk!!

Richtinggevende uitspraken voor 4 jaar Richtinggevende uitspraken voor  4 jaar

STICHTINGSJAARPLAN SCHOOLJAARPLAN

 
 


