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INLEIDING 

 

Voor u ligt het schooljaarplan 2021-2022 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 blijven wij 
ons 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.   
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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.  
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AMBITIEKAART PEDAGOGISCH HANDELEN  

    
   

Ambitie      Een veilige leeromgeving voor kinderen.    
   

Onderliggende 
doelen   

•  Respect voor elkaar.   
• Onderwijs afstemmen  op de behoefte van de leerling.  
• Zien! effectief inzetten als meet-en handelingsinstrument.    
• Eenduidige regels en afspraken.    
• Herkennen van en omgaan met gedragsproblematieken.    
   

Kernresultaat    • Verdieping en verbreding van het pedagogisch handelen in de 
school.    

• Monitoren van het sociaal veiligheidsbeleid.    
• Pedagogisch handelen is afgestemd op de behoeftes van onze 

leerlingen.   
   

Indicator     
Streefcijfer    
Meetinstrument    

• Verbetering van het pedagogisch klimaat door inzet Zien!    
• Leerkrachttevredenheidspeiling (Successpiegel), scoren op 

landelijk niveau 
• Streven leerlingtevredensheidspeiling < 15% rood bij 

welbevinden en betrokkenheid sociale vaardigheden.   
• Leerlingtevredenheidspeiling Zien < 5% rode score op de 

onderdelen die relateren aan pestbeleving en pestgedrag.   
   

Activiteiten    • Team volgt sociaal veiligheidsbeleid volgens tijdpad.    
• Kernteam, dat initieert en monitort.     
• Teambreed scholingsmomenten 

m.b.t. gedragsproblematieken.   
• Onderwijs afstemmen op de behoefte van leerlingen.  
• Onderwijsondersteuningsstructuur helder beschreven hebben.  
     

Proceseigenaar   Mariëlle (APC)   
Deelnemer ambitiegroep: Daniëlle   
Samenwerking met de ambitiegroep ‘Samenwerken met ouders’.    

Financiering    • Uit de ambulante begeleiding   
• NPO 

o Omgaan met Elkaar: € 8640,- 
o Begeleiding kernteam: € 726,- 
o Individuele leerlingbegeleiding: € 4731,- 

   

Tijd    2019-2023.   

Uitvoering 
door (derden)    

• ASV-er (Aandachtsfunctionaris Sociale Veiligheid).    
• Ambulant begeleider ‘de Kracht’.    

    

N.P.O. Op het gebeid van sociaal en emotioneel welbevinden: 
• Training Omgaan met Elkaar voor de groepen 4-5-7 door 
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Marloeszie. 
• Begeleiding Kernteambijeenkomsten door Marloeszie. 
• Individuele begeleiding van leerlingen 

 

2021-2022 
Team:   
 
 
 
 
 
 
 
 
Leerlingen: 
 
 
Ouders:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kernteam:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluatie: 
 
Kwaliteitskaart: 

  
• Prikkels naar het team verzorgen.  Denk aan signaleren, gesprek 

zonder schuldvraag.  Werkvormen aanbieden wat betreft 
klasklimaat waar direct mee aan de slag gegaan kan worden. 

• Het observatie instrument ZIEN zal regelmatig op de 
agenda van vergaderingen staan zodat leerkrachten ermee leren 
werken.   
 

• Teamscholing gedrag. 
   

• Zorgen voor veiligheid op het schoolplein door inzet van 
buitenspeelkaarten en aanschaf van buitenspeelmaterialen.   

  
• Ouders meer inzicht bieden in wat de Pater doet aan veilig 

leefklimaat. Denk hierbij aan regelmatig Parro berichtjes 
versturen. Laten zien dat de activiteiten ter verhoging van een 
veilig leefklimaat volgens  tijdspad uitgevoerd worden in je 
groep.   

  
• Er komt in de week tegen pesten een ouderavond rondom dit 

thema. We onderzoeken de meest laagdrempelige manier. 
Denk aan een online bijeenkomst geleid door een professional.   

  
• Stimuleren dat leerkrachten de dingen die er spelen rondom 

veiligheid delen met een lid van het kernteam. Je staat er niet 
alleen voor.   

• Meedenken met CT rondom scholing team.   
• Stimuleren van leerkrachten om signalen( hoe klein dan ook) 

weg te zetten in ParnasSys.   
• Onder de aandacht blijven houden bij de leerlingen dat er 

mensen zijn op school die hulp kunnen bieden. Denk hierbij aan 
het kennismakingsrondje begin schooljaar. Herhaal dit rondje in 
januari.   

 
• Jaarlijks evalueren en met aandachtspunten aan de slag. 

 
• De leerkrachten kunnen met behulp van de kwaliteitskaart de 

stappen lezen die ze moeten volgen en tot welke personen ze 
zich moeten richten.    
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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.   
 

  
AMBITIEKAART DIDACTISCH HANDELEN: REKENEN  

     
    

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

Onderliggende 
doelen   

• Alle leerlingen uit groep 3 t/m 8 laten een vaardigheidsgroei 
zien op CITO rekenen, waarbij groeien t.o.v. zichzelf.    

     

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 ambitiegroep: Kim en Dorien.  

   

Financiering     n.v.t.    

Tijd     2019-2023. 

Uitvoering door 
derden    

  De proceseigenaar staat in contact met het rekenhuis.   
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N.P.O. n.v.t. 

2021-2022 
School: 
 
 
 
Team: 
 
 
 
Leerling:   

 
• Afspraak dagelijks 5 à 10 minuten automatiseren . 

• Kennisoverdracht tijdens rekenmarkt . 
• Automatiseertips uitdelen (kraampje met materialen) bij 

ouderavond.   
 

• Dagelijks automatiseren inplannen.   
• Met individuele kinderen aan de slag (o.a. kleine kring). 
• Collegiale consultatie (tips). 

 
• Dagelijks 5 à 10 minuten automatiseren.   
• Inzichtelijk maken van de persoonlijke groei. 
• Toepassen van materialen. 
•  Indien gewenst extra aandacht in een kleine kring. 
• Instructiegroepje met ondersteunend materiaal.   

 

  
AMBITIEKAART DIDACTISCH HANDELEN: TAAL   
 

     

Ambitie     Woordenschat uitbreiden en het niveau van begrijpend 
lezen versterken    

   
   

Onderliggende 
doelen    

• Goede resultaten op het gebied van begrijpend lezen    
en woordenschat: we streven bij Cito naar een hoger resultaat dan   
het landelijk gemiddelde, mits dit passend is bij e huidige populatie.   

• Activiteiten aanbieden om het leesplezier bij de 
leerlingen te vergroten.    

• Leerkrachten doen vaardigheden en kennis op richting de 
vernieuwing van het begrijpend leesonderwijs.    

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

Kernresultaat    • Het ontwikkelen van algemene kennis door het vergroten 
van woordenschat bij de leerlingen.   

• Het vergroten van motivatie en zelfvertrouwen bij de leerlingen.   
• Het niveau van begrijpend lezen en woordenschat is passend 

bij het leerjaar en/of de leerling.   
   

Indicator     
Streefcijfer    
Meetinstrument    

• Methode- en niet-methode gebonden toetsen   
• Snappet-rapporten v.a. groep 5 voor verschillende vakgebieden.   
• Kijk!-registratie: mondelinge taalontwikkeling 

en beginnende geletterdheid . 
  

Activiteiten    • Doelen van begrijpend lezen worden in  aangeboden,   
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zodat ze binnen elk vakgebied actueel zijn.   
• Het opdoen van leeservaring en het stimuleren van het denken    
• Leerkrachten gaan ervaringen opdoen door (externe) begeleiding  

met bewezen aanpakken voor begrijpend lezen.     
• Extra aanbod voor woordenschat-onderwijs.   
   

Proceseigenaar    Begrijpend lezen: Floor   
Deelnemers ambitiegroep: Marieke - Trudy    

  
Financiering    • NPO 

o Scholing begrijpend lezen, voorbereiding met ambitiegroep: € 
3100,- 

o Teamscholing begrijpend lezen: € 6200,-  
Tijd    2019-2023.   

Uitvoering door 
derden    

• Externe trainer/begeleider m.b.t. begrijpend lezen (onderwijs maak 
je samen?)  

•  Externe trainer m.b.t. woordenschat (Toine Schuurkes + Leerkring 
Taal)    

N.P.O. • NPO 
o Scholing begrijpend lezen, voorbereiding met ambitiegroep: € 

4050,- 
o Teamscholing begrijpend lezen: € 6200,- 

 

2020-2021    
School: 
 
 
 
 
 
 
Leerling: 

 
• Op school- en leerkrachtniveau: Op het einde van schooljaar 21-22 

is er scholing geweest op begrijpend lezen door een deskundige. 
Deze houdt in: richting geven aan wensen voor de toekomst, tools 
voor de leerkracht voor in de groep en kennis voor leerkrachten op 
het gebied van begrijpend lezen en de leerkrachtvaardigheden die 
daarvoor ingezet kunnen worden.  

• Op leerlingniveau willen we een groei zien t.o.v. de resultaten voor 
begrijpend lezen van het leerjaar daarvoor. Dit doel willen we op 
groeps- en leerlingniveau evalueren.  

• De resultaten voor woordenschat willen we consolideren en/of 
vergroten.  
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AMBITIEKAART DIDACTISCH HANDELEN: ONDERZOEKEND LEREN  
 

                                                              
   

Ambitie     De Pater van der Geld wil van elke leerling een kritische, 
creatieve, autonome onderzoeker maken.   

   
• Er is een gedeelde visie met betrekking tot onderzoekend 

leren.    
• Het onderzoekend leren wordt door de leerkrachten vanuit 

de visie (school en onderzoekend leren) middels de 
methode Blink vormgegeven.   
 

Onderliggende 
doelen    

Wanneer zijn we tevreden:   
School:    
• Als het team een gedeelde visie heeft m.b.t. onderzoekend 

leren en daarnaar handelt.    
• Op eenduidige wijze wordt met de 

methode Blink gewerkt a.d.h.v. de cyclus van onderzoekend 
leren.   

• Het beleid voor onderzoekend leren is vastgelegd, wordt 
besproken en zo nodig bijgesteld. (zie kwaliteitskaart 
onderzoekend leren)   

• Het onderzoekend leren is zichtbaar en merkbaar in groep 
3 t/m 8. De poster van onderzoekend leren hangt 
zichtbaar in groep 5 t/m 8. In de klas/ bouw is het thema 
visueel aanwezig middels boeken, afbeeldingen, 
themamuur, thematafel etc.    

• De thema’s worden met de betreffende bouw gezamenlijk 
voorbereid a.d.h.v. een voorbereidingsformulier het 
samenwerken tussen de groepen wordt bevorderd.    

   
Leerkrachten:   
• Kunnen aansluiten bij de nieuwsgierigheid en 

belevingswereld van de leerlingen.   
• Groeien in het proces van coach om zo de leerlingen 

tijdens het onderzoekend leren te kunnen te begeleiden.   
• Zijn op de hoogte van verschillende manieren van vragen 

stellen en passen dit toe tijdens de onderzoekslessen.    
• Zijn in staat leerlingen te beoordelen op proces en product 

waarbij hij kennis heeft van waar staat de leerling en hoe 
komt deze leerling verder, formatief toetsen.    

• Kennen de cyclus van onderzoekend leren en handelen 
daarnaar.    

• Gebruiken hulpmiddelen die passend zijn voor de 
leerlingen om het proces van onderzoekend leren te 
coachen.    

   

https://leerrijk.sharepoint.com/:w:/r/sites/pater_van_der_geld_organisatie/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB3651CB8-4A4A-4043-AC95-CED046E66F7A%7D&file=Kwaliteitskaart%20Blink.docx&action=default&mobileredirect=true
https://leerrijk.sharepoint.com/:w:/r/sites/pater_van_der_geld_organisatie/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB3651CB8-4A4A-4043-AC95-CED046E66F7A%7D&file=Kwaliteitskaart%20Blink.docx&action=default&mobileredirect=true
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Leerlingen:    
• Zijn in staat onderzoeksvragen te formuleren die voldoen 

aan de eisen van het vragenmachientje.    
• Zijn in staat hun leerproces visueel te maken 

a.d.h.v. presentaties / producten / mondelinge taal.    
• Verkennen presentatietechnieken en kunnen vanuit eigen 

leerstijlen op verschillende wijze presenteren. Denk daarbij 
aan: prowise / power-point / blog / vlog / muurkrant 
/ voorstelling / ontwerp / lied.    

• Ontwikkelen 21ste-eeuwse vaardigheden passend bij hun 
leerstijl en/of uitdaagt binnen hun leerstijl.     

   

Kernresultaat    • Op de Pater van der Geld wordt gehandeld en gewerkt vanuit 
de visie onderzoekend leren.    

• Leerkrachten geven kwalitatief hoogwaardige 
onderzoekslessen, zoals bij de onderliggende doelen 
beschreven staat. 

• Leerlingen zijn kritische, creatieve, autonome onderzoekers 
als ze in groep 8 de Pater van der Geld verlaten.    

   

Indicator     
Streefcijfer    
Meetinstrument    

• De leerlingvaardigheden worden in kaart gebracht d.m.v. 
evaluatieformulieren die volgens Rubrics zijn 
opgebouwd. Waarbij leerlingen en leerkrachten aangeven 
welke competenties/vaardigheden nog aandacht behoeven 
en welke worden beheerst.    

   
• De topografische kennis wordt in kaart gebracht d.m.v. 

topgrafie toetsen. Deze wordt beoordeeld middels een 
cijfer en gedeeld op het rapport.    

   
Tijdens onderzoekslessen zijn de volgende zaken zichtbaar:   
• Leerlingen gaan vanuit hun interesse en nieuwsgierigheid 

op zoek naar antwoorden op de zelf bedachte 
onderzoeksvragen.    

• Leerlingen zijn actief tijdens de lessen; gaan de dialoog 
aan, luisteren naar elkaar, zoeken informatie op, lezen in 
boeken, maken aantekeningen.    

• De leerkracht begeleidt en moedigt de leerlingen aan binnen 
dit proces.   

• De leerkracht maakt de kinderen bewust van de stappen 
binnen onderzoekend leren en refereert hieraan in de 
dagelijkse praktijk.    

• De leerkracht stelt hogere orde vragen om denk- en 
redeneerprocessen op gang te brengen.   

• De leerkracht praat op een uitnodigende manier met de 
leerlingen.    

• De leerkracht biedt passende hulpmiddelen aan bij het 
proces van onderzoekend leren. Welke hulpmiddelen we 
inzetten, zie kwaliteitskaart.    
  

Activiteiten    Om bovenstaande te implementeren zetten wij de volgende 
middelen in:   
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• Training onderzoekend leren (Blink)    
• De leerkrachten bereiden gezamenlijk een thema 

voor, onder leiding van de deelnemers van deze 
werkgroep.    

• Inwerken van nieuwe leerkrachten, door begeleiding van 
de proceseigenaar.   

• Onderzoekend leren komt 4x per jaar terug in een 
overlegmoment dit kan zowel in een team- 
als bouwoverleg.    

• Proceseigenaar fungeert als inspirator waarbij 
toepasselijke    

             artikelen / workshops over onderzoekend leren worden 
gedeeld.    

• Lesobservaties.     
  

Proceseigenaar    Proceseigenaar: Kim    
Deelnemer ambitiegroep: Naomi     
  

Financiering    Jaarlijkse kosten € 5000,-   

Tijd    2019-2023   

Uitvoering door 
derden    

Trainer Blink.   

N.P.O.  

2021-2022 
 
 
School: 
 
 
 
 
Team: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leerling:  

  Verkennen, verdiepen en eigen maken van methode Blink.     
  Evalueren, bijstellen en afstemmen.     

   
• Maakt de werkgroep onderzoekend leren 

de kwaliteitskaart en deelt deze met het team.     
• Maakt de werkgroep onderzoekend leren de ambitiekaart en 

deelt deze met het team.    
 

•  Proceseigenaar deelt medio maart twee artikelen over 
onderzoekend leren, waarbij de rol van de leraar, het 
proces van onderzoekend leren en de verschillende vormen 
van vragenstellen  aanbod komen. Dit is bestemd voor 
zelfstudie, waar we tijdens een bouwvergadering over 
zullen spreken met elkaar.    

• Iedere leerkracht beoordeelt een thema op eenduidige 
wijze, passend bij de visie van de school.     

   
• Leerlingen zijn in staat om hun leerproces visueel te 

maken a.d.h.v. presentaties / producten / mondelinge taal.     
• Leerlingen oefenen met het maken van onderzoeksvragen 

met behulp van het vragenmachientje.    
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AMBITIESKAART DIDACTISCH HANDELEN: ONDERWIJSBEHOEFTES  

                                                                                                
    

Ambitie     Tegemoetkomen aan onderwijsbehoeftes van cognitieve talenten.   
   

   

Onderliggende 
doelen    

• In kaart hebben wat we verstaan onder meer –en 
hoogbegaafde    
Leerlingen.   

• Richtlijnen hebben welke leerlingen in aanmerking komen voor 
verrijking/uitdaging.   

• Onderzoeken hoe we tegemoet kunnen komen aan                
meer -en hoogbegaafde leerlingen op onze school.    

• Inzetten van DHH om meer –en hoogbegaafde leerlingen te 
signaleren.   

   

Kernresultaat    • Gedragen visie op werken met meer –en hoogbegaafde 
leerlingen  en hiernaar handelen.   

• Het signaleringsinstrument DHH model inzetten waar nodig.    
• Passend onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafde 

leerlingen.   
• Borging van onderwijsaanbod aan meer –en hoogbegaafden.   
   
   

Indicator     
Streefcijfer    
Meetinstrument    

• Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. (DHH)   
• Leerlingtevredenheidspeiling   
• Zien!   
• KIJK!   
• Opbrengst toetsen (methode en niet-methode toetsen)   
• Leerdoelen Snappet   
   

Activiteiten    • Deelnemen aan Leerkring Hoogbegaafdheid. 
• Contacten met leerrijk scholen over hoe om te gaan met het 

aanbod    
aan meer- en hoogbegaafden.   

• Kennis opdoen van het Digitaal handelings-
protocol hoogbegaafdheid (DHH protocol).    

• Stappenplan opzetten m.b.t. meer –en hoogbegaafden.   
   

Proceseigenaar    Mariska   
Deelnemers ambitiegroep: Linda P. - Hanneke 

Financiering    DHH € 141,- per jaar    

Tijd    2019-2023 

Uitvoering door 
derden    
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N.P.O. • Scholing proces talent coördinator € 1000,- 
• Vervanging bij scholing € 1500,- 
• Scholing individuele leerkrachten + Talent coördinator á € 100,- 
• Talent boxen á € 700,- totaal € 3500,- 
• Map slimme kleuters € 150,- 
• Materialen slimme kleuters € 1000,- 

 

2021-2022 
School: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Team: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leerling: 
 
 

 
• Ondersteuning realiseren voor de cognitieve talenten.   
• Inventariseren welk budget er vrij komt om 

de Talentboxen te kunnen realiseren binnen de Pater.   
• De ambitiegroep gaat het concept beleidsplan dit schooljaar 

nog doornemen met directie.   
• Tegemoet gaan komen aan de onderwijsbehoeften van de 

cognitieve talenten.   
• Inzetten DHH.   
 
• N.a.v. de richtlijnen uit het goedgekeurde beleidsplan en/of de 

uitkomst uit het DHH, in samenspraak met de IB-er bepalen wie 
de cognitieve talenten in je groep zijn en 
waar de onderwijsbehoeften liggen?   

• Het werken met de talentboxen en/of verrijkings -
verdiepsmateriaal in de groep m.b.v. een externe 
ondersteuner.   

• Het structureel organiseren van werktijd in de klas om te werken 
aan verrijkings/verdiepingsmateriaal.    

    
Werken met de talentboxen of 

het verrijkings/verdiepingsmateriaal.   
• Gesprekken voeren met en het begeleiden van leerlingen. 

Leerdoelen stellen en evalueren.   
• Ouders op de hoogte stellen door met hen in gesprek te 

gaan over het aanbod aan hun cognitief talent.    
• Vergroten van eigenaarschap d.m.v. het plannen van taken.   

 

  
  
PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP  
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 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.   
 

 
  
 
 
 
 
 
  
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.   
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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    • Floor  
• Deelnemers ambitiegroep: Linda B. 
   

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

Tijd 2019-2023  

Uitvoering door 
derden 

 

N.P.O. • Onderlinge communicatie 

2021-2022 
School: 
 
Leerkracht: 

 
• Kwaliteitskaart reflectieve dialoog wordt gemaakt.  

 
• Alle leerkrachten oefenen tijdens teammomenten in het stellen 

van goede vragen. 
• Alle leerkrachten oefenen in het geven van feedback. 
• Alle leerkrachten weten wat reflectie dialoog betekend op de 

Pater van der Geldschool en we vragen.   
• Alle leerkrachten zijn zich bewust op welke wijze ze luisteren 

tijdens de reflectieve dialoog.    
 

  
 

 

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 
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AMBITIEKAART DIGITALE LEEROMGEVING  

      
    

Ambitie     Een krachtige digitale leeromgeving met vaardige teamleden en 
leerlingen.    

   

Onderliggende 
doelen    
Leerlingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leerkrachten: 

Wanneer zijn we tevreden:   
 

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

• Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 beschikken over de 
basisvaardigheden van Prowise Presenter om dit 
programma efficiënt te kunnen gebruiken (openen en opslaan 
van een presentatie - eenvoudige tekstbewerkingen toepassen 
zoals dikgedrukt, schuingedrukt, onderstreept, lettergrootte en 
lettertype aanpassen – afbeeldingen/video’s/geluid toevoegen).   

• Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 beschikken over 
basisvaardigheden van Word om dit programma efficiënt 
te kunnen gebruiken (openen en opslaan van een bestand - 
eenvoudige tekstbewerkingen toepassen zoals dikgedrukt, 
schuingedrukt, onderstreept, lettergrootte en lettertype 
aanpassen – afbeeldingen toevoegen).    

•  Groep 1 t/m 4  Inventariseren.    
    
•  Alle leerkrachten beschikken over de 

basisvaardigheden van Prowise Presenter en Word om de 
leerlingen te ondersteunen tijdens de lessen.    

•  Alle leerkrachten, waarbij de leerlingen werken 
met Snappet moeten ervoor zorgen dat de groep minimaal in 
werkwijze 3 of 4 werkt.   

•  IB-ers kunnen in Snappet de rapportages en 
analyses interpreteren.    

•  Snappet resultaten delen met ouders.    
   

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: 
 
 

 
• Leerlingen leren werken met Chromebooks (inloggen eigen 

account Snappet, Blink, Basispoort en Office 365).    
• Leerlingen basisvaardigheden aanleren in het werken 
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Leerkrachten: 

met Prowise Presenter.    
• Leerlingen basisvaardigheden aanleren in het werken 

met Word.   
 

• Leerkrachten houden de eigen basisvaardigheden up to date. 
Indien nodig hulp vragen bij collega’s.    

• Zie voor de Snappet basisvaardigheden de 
kwaliteitskaart Snappet.   

• IB-ers volgen IB-training bij Snappet. En leren bij- en/of 
onderhouden kennis over het interpreteren 
van Snappet rapportages en analyses door bijv. hulp te vragen 
aan collega’s.    

• Onderzoeken hoe we Snappet resultaten kunnen delen met 
ouders.   

   

Proceseigenaar    Naomi   
Deelnemers ambitiegroep: Bart (ICT-er) en Marieke    

Financiering    Aanschaf Chromebook    
Scholing Snappet   
   

Tijd    2019-2023    

Uitvoering door 
derden    

• Snappet   

N.P.O.       

2021-2022    
School: 
 
 
 
Leerkrachten: 
 
 
 
 
 
Leerling: 
  

 
• Concretiseren van het kernresultaat. 
• Kwaliteitskaart 'voorbereiden Office 365 voor medewerkers en 

leerlingen' 
• Kwaliteitskaart 'basisvaardigheden leerkrachten en leerlingen'   
   
•  De komende periode ligt voor ons de focus op het onderhouden 

van basisvaardigheden m.b.t. het gebruik van Office-
programma’s.    

•  Het vaardig worden in het gebruik van RathoPortaal. Hierover 
met elkaar in gesprek blijven. 

 
•  Afspraken maken over het gebruik van programma’s, het 

opslaan van bestanden en het aanmaken van accounts. De 
komende periode willen we gebruiken om voor ons als 
ambitiegroep helder te krijgen hoe we deze afspraken het best 
kunnen maken.    
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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     Ouders, kind en leerkrachten hebben een open contact met elkaar 
op 

basis van vertrouwen.   
   

Onderliggende 
doelen    
   
   
   
   
   

•   Ouders en leerkrachten hebben contact middels de Parro app  
over organisatorische en praktische zaken binnen school.    
Daarnaast krijgen ouders inzicht in activiteiten binnen 
de groepen. Minimaal 1 keer per week wordt er een foto 
geplaatst.   

•   Parro geeft de mogelijkheid tot directe communicatie tussen 
  leerkrachten en ouders.   
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•   Eenduidigheid maken binnen school, per jaargroep.    
•   Wederzijdse afspraken van leerling, leerkracht en 

 school zijn voor iedereen duidelijk en worden nageleefd.    
   

Kernresultaat    •   Open contact waarbij wederzijds vertrouwen en respect de           
boventoon voert, zowel bij ouders, kind en leerkracht.   

   

Indicator     
Streefcijfer    
Meetinstrument    

• Ouder-, leerling- en personeelstevredenheidspeiling.   
    

Activiteiten    • Ziekmelding.   
• Agenda-items.   
• Delen van info/foto’s uit de klas.   
• Gesprekken inplannen.   
• Communicatiemiddel tussen leerkracht en ouders.    
   

Proceseigenaar    Jose   
Deelnemer ambitiegroep: Eefje  
Samenwerking met de ambitiegroep ‘Pedagogisch handelen’. 

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

Tijd        

Uitvoering door 
derden    

  

2020-2021    • We gaan de kwaliteitskaart Parro verder afronden na feedback 
van het team.   

• We gaan inventariseren welke gesprekken leerkrachten van 
groep 1 t/m 8 voeren met ouders ( en evt. leerlingen) en op 
welke wijze deze vorm gegeven worden.  

• We gaan bekijken of het mogelijk is om binnen de 
school hierin één lijn te realiseren is. Ambitie-en 
kwaliteitskaarten gesprekken.   

o Rondleiding nieuwe leerlingen 
o Website  
o Informatieavonden    
o Startgesprekken    
o Oudergesprekken  
o Adviesgesprekken  
o Zes-weken-gesprekken (nieuwe 
o kleuters, IB zorggesprekken)   
o Onderwijsondersteuningsstructuur  

  
• Meetbare doelen maken door tussentijdse peilingen voor ouder 

en leerkracht.   
• Middels een korte vragenlijst aan ouders en collega's willen we 

controleren of doelen behaald zijn. We zijn als ambitiegroep 
tevreden wanneer 70% van de ouders en collega's een 
beoordeling geeft aan de peiling/vragenlijst.   

• Hierop komend schooljaar tussentijds bijstellen en evalueren 
als dit aantal te veel of te weinig blijkt zijn.    
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 OVERIGE BELEIDSVOORNEMENS: 

 

Doel Activiteit 

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. 

 

Het coördinatieteam bestaande uit de intern begeleiders en schoolleiding komen regelmatig 
bij elkaar met de bouwcoördinatoren (CT+). Op deze momenten staat de teamontwikkeling 
en de inhoudelijke ondersteuning centraal. Daarnaast komt met regelmaat de stuurgroep bij 
elkaar, deze bestaat uit het CT+ aangevuld met een leerkracht uit de onder- en uit de 
bovenbouw. Hier wordt besproken hoe de school- en teamontwikkeling het meest 
praktisch kunnen worden aangevlogen.  
Elk teamoverleg staan de ambitiekaarten op de agenda. Plannen worden met het team 
gedeeld en evaluaties vinden plaats. Dit geldt ook voor de gemaakte kwaliteitskaarten.  
 

 

 

 

 

 

 

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. Houden van welzijnsenquête personeel 
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jan-feb 

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) 

 

 
 

 

 

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 gedrag Team € 2.000,- 

Studiedagen extern IB € 1.200,- 

 Schoolleiding € 1.500,- 

 Proceseigenaren € 1.000,- 

 ICP/ACP € 800,- 

Kosten nascholing team Team € 3.500,- 

Kosten Afstudeerders Afstudeerders Pabo € 2.000,- 

Schoolontwikkeling Team € 3.000,- 

   

Totaal kosten € 15.000,- 
 

Totaal beschikbaar (scholing + begeleiding) € 15.000,- 
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HOOFDSTUK 5   NATIONAAL PLAN ONDERWIJS 

 

Activiteit Onderwijskundig terrein Kosten 

Training ‘Omgaan met Elkaar’ Sociaal emotionele ontwikkeling € 8.650,-  

Begeleiding kernteam Sociaal emotionele ontwikkeling € 725,-  

Tijdelijke uitbreiding IB Leerlingenzorg € 32.200,- 

Scholing ‘Kijk’ Leerlingenzorg € 3.000,- 

Aanschaf ‘Bouw’ Taal / Lezen € 1.850.- 

Samenwerking met bibliotheek Taal / lezen € 2.000,- 

Teamscholing begrijpend lezen Taal / lezen € 6.200,- 

Scholing ambitiegroep begrijpend lezen Taal / lezen € 4.050,- 

Scholing talentcoördinator DHH Talenten € 100,- 

Scholing rekencoördinator Rekenen Diagnostiek op 4 
handelingsniveau 

? 

Vervangingskosten scholing 
hoogbegaafdheid 

Talenten € 1.500,- 

Scholing talentcoördinator 
hoogbegaafdheid 

Talenten € 1.000,- 

Materialen Talentboxen Talenten € 3.500,- 

Map slimme kleuters Talenten € 150,- 

Materialen slimme kleuters Talenten € 1.000,- 

Scholing executieve functies Executieve functies € 10.000,- 

Individuele begeleiding leerlingen Sociaal emotionele ontwikkeling € 4.750,- 

Individuele scholingsmogelijkheden via 
Ewise 

Professionalisering € 3.550,- 

Samenwerking met ouders Samenwerking met ouders ? 

Materialen bewegend leren Ontwikkelingsmaterialen  ? 

Snappet voor groep 4 Taal / Rekenen ? 

Aanvullende bekostiging vanuit 
Nationaal Plan Onderwijs: 
Basis:  € 201.934,08 
Vanuit achterstanden: € 45.234 
Totaal: € 247.168,- 

Reservering 10%: € 24.716,80 € 84.225 
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BIJLAGE SCHOOLTIJDEN EN URENBEREKENING 

   

   

Urenberekening   

 
Schooltijden 2021-2022      

Groep 1 t/m 4      

Dag  Dag Pauze  Klokuren 

Maandag  8.30-14.30 0.30  5,50 

Dinsdag  8.30-14.30 0.30  5,50 

Woensdag  8.30-12.30   4,00 

Donderdag  8.30-14.30 0.30  5,50 

Vrijdag  8.30-12.00   3,50 

Weektotaal     24,00 

      

Groep 5 t/m 8      

Dag  Dag Pauze  Klokuren 

Maandag  8.30-14.30 0.30  5,50 

Dinsdag  8.30-14.30 0.30  5,50 

Woensdag  8.30-12.30   4,00 

Donderdag  8.30-14.30 0.30  5,50 

Vrijdag  8.30-14.30 0.30  5,50 

Weektotaal     26,00 

 
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  4,00 4,00 4,00 5,50 

      

Totaal  1252,00 1252,00 1252,00 1357,50 

      

Vakanties      

Herfstvakantie 25.10 - 29.10 24,00 24,00 24,00 26,00 

Kerstvakantie 24.12 - 7.01 51,50 51,50 51,50 57,50 

Voorjaarsvakantie 28.02 - 4.03 24,00 24,00 24,00 26,00 

Pasen 18.04 5,50 5,50 5,50 5,50 

      

Meivakantie 25.04 - 6.05 48,00 48,00 48,00 52,00 

Hemelvaartsdag 26.05 - 27.05 9,00 9,00 9,00 11,00 

Pinksteren 6.06  5,50 5,50 5,50 5,50 

Zomervakantie 25.07- 02.09 144,00 144,00 144,00 156,00 

Totaal vakanties  311,50 311,50 311,50 339,50 
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52 weken  1252,00 1252,00 1252,00 1357,50 

Vakanties  311,50 311,50 311,50 339,50 

Restant  940,50 940,50 940,50 1018,00 

      

Vrije dagen      

Werkmiddagen  

16/9, 20/9, 
18/11, 22/11, 
10/3, 14/3 
23.6  14,00 14,00 14,00 14,00 

Carnavalsmiddag 25.2    2,00 

      

Teamoverlegdagen 29/9, 1/4, 15/6 11,50 11,50 11,50 13,50 

Overdrachtsdag  22.7 3,50 3,50 3,50 5,50 

Circusdag gr.2 8.7 3,50    

      

Totaal vrije dagen  32,5 29,00 29,00 35,00 

      

Aantal uren les op 
jaarbasis  908,00 911,50 911,50 983,00 

      
 

 

 

HOOFDSTUK 6 

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. 
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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 

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 zel f 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 grootscha lige 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.  
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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. 

 
 

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

 
 


