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Inleiding 
 
Voor u ligt het schoolplan 2019-2023 van de Comeniusschool.  
 
Het schoolplan is tot stand gekomen door samen te werken met veel verschillende partijen. 
De afgelopen periode heb ik er aan gewerkt met het team, het bestuur maar ook leden van 
de Medezeggenschapsraad (MR), Leden van de Evangelische Broedergemeente  
(EBG), de ouders en de leerlingen hebben een bijdrage geleverd.  
Ik wil iedereen die hieraan meegewerkt heeft hartelijk bedanken.  
 
Het doel van het schoolplan is naar mijn idee een document wat richting geeft aan de 
komende vier jaar en van waaruit het jaarlijkse jaarplan wordt gemaakt. Door de jaarplannen 
jaarlijks te evalueren en dit schoolplan hierbij te betrekken blijven we werken aan onze 
ambitie. 
 
In dit plan kunt u algemene informatie lezen over de school  in het eerste hoofdstuk, onze 
visie en missie  in het tweede hoofdstuk, waar we op dit moment staan  in het derde 
hoofdstuk, wat onze ambities zijn voor de komende 4 jaar in het vierde hoofdstuk  en de 
vertaling van deze ambities naar aandachtsgebieden in het vijfde hoofdstuk. 
 
Ik kijk er naar uit om dit plan samen met het team te gaan uitvoeren en ik hoop dat we op 
deze manier op onze school  werken met  kinderen die leren en met plezier naar school 
gaan. Dan is onze missie geslaagd!  
 
Hanneke Vermunt 
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Hoofdstuk 1: Algemeen 

Beschrijving van “Onze school” 

Geschiedenis 
Wij zijn een school met een bijzondere naam.  Jan Amos Komenský (1592-1670) is bekend 
geworden als pedagoog. Na de Griekse wijsgeer Plato was hij de eerste die een 
systematische pedagogiek ontwierp. Voor zijn tijd hield hij er bijzonder vooruitstrevende 
ideeën op na: uitgaan van het kind; aanschouwelijk onderwijs geven; aandacht voor alle 
kinderen, ongeacht hun verschillen. Onderwijs moest volgens hem al beginnen op een 
kleuterschool. Ook sociale en de muzikale ontwikkeling hadden zijn grote aandacht. 
Comenius bracht zijn ideeën als leraar in praktijk. Behalve pedagoog was hij ook theoloog. 
Hij was bisschop van de Broeder Uniteit (voorloper van de Evangelische Broedergemeente 
en/of Hernhutters). Daarom draagt onze school met recht en met trots de naam 
‘Comeniusschool’. De Comeniusschool is een protestants-christelijke school met een open, 
oecumenisch karakter. De school heeft een unieke relatie met de Evangelische 
Broedergemeente (EBG). 
 
Vele scholen hebben sinds de komst van de Hernhutters naar Zeist in 1746 deel uitgemaakt 
van de EBG; uiteindelijk is onze school de enige die nog bestaat. 

Algemene informatie 
Comeniusschool Zeist  
Postbus 556   
3700 AN Zeist 
030 – 6917285 
Vestigingsadres: Zinzendorflaan 2-B 
 
Bestuursnummer : 29577 
Brinnummer : 03KW 
 
www.comeniusschool.info  
Administratie: administratie@comeniusschool.info 
Directie: h.vermunt@comeniusschool.info  
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Het bestuur 
De “Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente” vormt het bevoegd gezag van           
de Comeniusschool. Deze rechtspersoon is opgericht in 1896. Het bestuur moet volgens de             
statuten, voor zover mogelijk, in meerderheid bestaan uit leden van de EBG.  
De invoering van de wet “goed onderwijs, goed bestuur”, heeft er voor gezorgd dat er is                
gekozen voor een toezichthoudend bestuur. Het bestuur heeft de uitvoerende taken en            
bevoegdheden gemandateerd aan de directeur.  
 
In het managementstatuut is de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en          
bevoegdheden tussen schoolbestuur en directie vastgelegd. Het bestuur werkt met          
verantwoordelijkheden voor de gebieden: bestuur en maatschappelijk draagvlak, onderwijs         
en kwaliteit, financiën en beheer, huisvesting en materiële zaken en identiteit.  
 
De Vereniging streeft ernaar het unieke karakter van de Comeniusschool te handhaven. De             
Vereniging is aangesloten bij de PO-Raad en bij Verus. De toezichthouders zijn lid van de               
Vereniging van toezichthouders in onderwijsinstellingen (VTOI). 
 
Voor dit schoolplan heeft het bestuur beleidsuitgangspunten geformuleerd die hierin zijn 
meegenomen.  

Organogram 

 
 

Leerlingen 
Jaarlijks bezoeken tussen de 360- 380 leerlingen onze school. Het leerlingaantal voor de 
komende jaren geeft een stabiel beeld. Er is sprake van een wachtlijst voor alle groepen. De 
leerlingen komen vanuit heel Zeist en niet specifiek vanuit een bepaalde wijk.  
 

5 



De leerlingen zijn verdeeld over 14 groepen, 4 heterogene kleutergroepen (1 en 2), 2 kleine 
groepen 3, 6 grote groepen 4 t/m 7 waarin de kinderen worden ondergebracht in een enkele 
of combinatiegroep (4, 4/5  5, 6, 6/7 en 7) en 2 kleine groepen 8. De groepen 2 t/m 7 worden 
elk jaar opnieuw heringedeeld om de balans te bewaken en waar nodig te herstellen. 

Personeel 
We werken met een team van ruim 30 personen. De leeftijdsgroepen zijn verdeeld, de 
verdeling man/vrouw is helaas niet goed verdeeld. Wij werken met het merendeel vrouwen 
en streven om dit de komende jaren wat meer in balans te krijgen. Ieder teamlid heeft zijn 
eigen expertise/talent en eigen inbreng, zo leren we van elkaar. 

Ouders 
Het hebben van een goede relatie met ouders is een belangrijk aandachtspunt voor ons 
werk. Onze ouders zijn voor het grootste gedeelte hoogopgeleide tweeverdieners. We 
hebben contact met ouders bij de kennismaking, op de jaarlijkse startbijeenkomst, tijdens 
rapportavonden en zoveel als nodig tussendoor. Onze ouders zijn op verschillende 
manieren actief betrokken bij het reilen en zeilen van de school: ze nemen zitting in het 
bestuur, de MR of de ouderraad, ze zetten zich in als klassenouders of luizenouders, werken 
aan het jaarboek of het afscheid van groep 8, of zijn bereid te assisteren bij tal van andere 
activiteiten zoals het rijden naar en begeleiden van uitjes en het managen of het coachen 
van teams bij sporttoernooien. 

Omgeving 
Er zijn een aantal omgevingsfactoren die van invloed zijn op de school. Zonder hierin 
uitputtend te kunnen en willen zijn worden er onderstaand een aantal belangrijke factoren 
genoemd: 

● Het uitvoeren van de Code goed bestuur in de samenwerking met het 
toezichthoudend bestuur en de directie (tevens uitvoerend bestuurder); 

● De exacte kennis van waartoe wij onze leerlingen moeten opleiden in deze 
veranderende wereld is niet bekend; 

● Behoefte om naast de cognitieve basis  (IQ) de leerlingen een basis mee te geven op 
het gebied van Emotionele intelligentie (EQ). 

● Ontwikkelingen in het onderwijs, met name in het PO ten aanzien van personele 
tekorten, imago, salariëring en ervaren werkdruk; 

● Veranderde rol onderwijsinspectie; 
● Het uitvoeren van passend onderwijs; 
● Bekostiging van het onderwijs. 

Al deze factoren zijn in meer of mindere mate van invloed en vaak onvoorspelbaar. De kunst 
is om steeds met alle betrokkenen te blijven kijken naar hoe wij de beste manier van 
onderwijs kunnen bieden voor onze leerlingen. Dat is een moeilijke maar ook mooie 
uitdaging! 
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Hoofdstuk 2:  

Wie zijn we, waar staan we voor en waar willen we naar toe? 
De kern van onze opdracht luidt: ‘het begeleiden van de kinderen die ons worden 
toevertrouwd in wie ze zijn en wie ze willen worden. Zij mogen zich ontwikkelen in een 
houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en sociaal positief gedrag. Wij leren ze eigen 
verantwoordelijkheid te dragen en bevorderen de zelfstandigheid.  We leren de kinderen 
keuzes te maken die goed zijn voor henzelf en voor de anderen. Zo krijgen ze inzicht in wie 
ze zijn en wat ze drijft’. 
In onze school werken wij vanuit onze christelijke levensovertuiging. Daarnaast maken we 
gebruik van de 7 gewoontes van Stephen Covey (The Leader In Me). We willen zo werken 
aan een veilige omgeving met respect voor de ander. 
 
Deze 5 punten zijn letterlijk en figuurlijk terug te vinden in de school. Het zijn belangrijke 
uitgangspunten voor nu en voor de toekomst: 

● Aandacht voor ieders talent; 
● Traditie; 
● Structuur; 
● Sfeer; 
● Emotionele betrokkenheid 

 

 

Identiteit 
De Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente, lees Comeniusschool, gaat uit 
van de overweging dat goed onderwijs met een christelijke opvoeding gepaard gaat. Dit 
betekent in de praktijk: een protestants christelijke school met een open, oecumenisch 
karakter en een unieke relatie met de Evangelische Broedergemeente.  
 
De Broedergemeente heeft vanaf haar begintijd het pedagogische werk tot haar kerntaken 
gerekend. Het zelfverstaan is hierbij veranderd van een naar binnen gericht opvoedend werk 
voor „kinderen van de gemeente“ naar een diaconaal-maatschappelijke taak, door de 
Broedergemeente waargenomen.  
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De doelstellingen van de opvoeding op hernhutter grond zijn als volgt:  
- de oriëntatie van het eigen leven en het samenleven op Jezus Christus;  
- het respect voor de schepping en voor de andere mens alsook voor zichzelf;  
- verantwoordelijke deelname aan de vormgeving van de samenleving.  
 
In een tijd waarin de overgrote meerderheid van de ouders en medewerkers niet uit de 
Broedergemeente komt en vaak nauwelijks een kerkelijke binding heeft, is de vraag wat het 
werk van de Broedergemeente inhoudelijk kenmerkt bijzonder actueel. Ging men er in het 
verleden van uit, dat de medewerkers vanzelf hun eigen (Hernhutter) achtergrond in hun 
werk inbrengen en op die manier hun stempel op het werk zetten, kan men daar vandaag de 
dag niet van uitgaan.  
 
De doelstellingen die bovenstaand worden genoemd komen echter wel duidelijk terug in de 
school. 
 
De bijzondere band met de EBG komt mede tot uitdrukking in de diverse vieringen in het 
kerkgebouw. In chronologische volgorde in het schooljaar zijn dit:  

- De openingsdienst op de eerste schooldag 
- De Hosianna Dienst op de zondag van Eerste Advent 
- De ‘Kaarsjes Diensten’, oftewel de kerstvieringen per bouw (kleuters, middenbouw 

en bovenbouw) met alle kinderen van school en hun ouders, grootouders en overige 
gasten in de laatste week voor de kerstvakantie 

- De themadienst op een zondagochtend in maart, als afsluiting van de Comenius 
Week  

- De paasviering op Witte Donderdag (met alle groepen, onder schooltijd) 
- De sluitingsdienst op de laatste schooldag, waarin onder meer afscheid wordt 

genomen van groep 8. 
 
Door de methode Trefwoord te gebruiken in alle groepen is er ruimte en aandacht voor het 
geloof in brede zin. De kinderen worden uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse spiegel 
verhalen en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke thema’s.  
 
Door de keuze voor de 7 gewoonten van Stephen Covey, oftewel The Leader In Me (vanaf 
nu TLIM) ls pedagogische leerlijn in de school wordt veel aandacht besteed aan persoonlijke 
leiderschap.  
 
De 7 gewoonten helpen de leerlingen: 

● om op basis van keuzemogelijkheden en argumentatie, zelf verantwoordelijkheid en 
beslissingen te nemen; 

● om tijd zinvol te besteden; 
● om bewust te worden van eigen zijn en kunnen; elkaar te begrijpen en relaties op te 

bouwen en te onderhouden;  
● om de kracht van samenwerken te ontdekken en te gebruiken; 
● om plezier te hebben in het leren. 
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Kortom: Leiderschap is vanuit een positief zelfbeeld ruimte en tijd krijgen om verantwoorde 
keuzes te maken, voor jezelf, de ander en je als mens te ontwikkelen. 
 
Als team zijn we de dragers van onze eigen identiteit en die van de school en vinden we de 
volgende waarden hierin belangrijk: 
 

● Authenticiteit: jezelf kunnen zijn; 
● Reflectie 
● Omzien naar elkaar, je veilig en verbonden voelen; 
● Structuur; 
● Maatschappelijk bewustzijn; 
● Leren door te ervaren 

Motto 
Een inspirerend leider laat door voorbeeldgedrag zien hoe je met je hart en hoofd trouw kunt 
zijn aan je eigen keuze zowel in ons leerproces als in onze houding en persoonlijke 
ontwikkeling. 

Uitgangspunten 

Kernwaarden 
Wanneer gevraagd wordt aan onze stakeholders waarom ze trots zijn op onze school komt 
er een eenduidig beeld naar voren. Men is trots om de naam Comenius te mogen dragen als 
school omdat het iets zegt over de geschiedenis en de traditie. De school is gelegen op een 
prachtige plaats in Zeist en we beschikken over een mooi, open, en licht gebouw, een 
prettige werkplek voor het team en de leerlingen. De school wordt genoemd als een kleine 
en hechte gemeenschap waarin kinderen met veel plezier naar school kunnen gaan. De 
school is er om te leren, maar er is naast de aandacht voor het cognitieve deel ook oog voor 
sport en creativiteit. Daarnaast is er de bereidheid om na te denken over waarin de school 
nog kan ontwikkelen. Al met al een hele prettige basis van waaruit we verder willen gaan 
met elkaar de komende jaren. Op de “strategische avond” in 2019 hebben we met alle 
aanwezigen gekeken wat onze gezamenlijke kernwaarden zijn. Deze vormen in feite de 
basis van onze school als gemeenschap. De woorden die (in het onderstaande schema) 
groot naar voren komen zijn de woorden die we met elkaar erg belangrijk vinden. Het is 
mooi om te zien dat deze woorden terug komen in het werken met The Leader In Me. Het is 
een bevestiging van hoe wij met de leerlingen, met ouders, met elkaar als team en met alle 
betrokkenen willen werken aan een omgeving waarin de leerlingen kunnen leren en een 
prettige basisschooltijd hebben
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Kern 

Bestuurlijke uitgangspunten 
Deze visie en de daarbij behorende kernwaarden leiden tot de volgende bestuurlijke 
uitgangspunten:  

● Christelijk geïnspireerd en inspirerend zijn vanuit een open, oecumenisch karakter 
● Streven naar kwalitatief goed onderwijs;  
● Werken vanuit de verbinding met de Broedergemeente en de maatschappelijke 

omgeving; 
● Kinderen voorbereiden op een toekomst in de 21ste eeuw, lettend op ieders eigen 

talenten; 
● Blijvend werken aan ontwikkeling van de organisatie en de mens in de organisatie; 
● Goed rentmeesterschap. 

  
Om deze uitgangspunten vorm te geven, is het bestuur tot de volgende richtinggevende 
uitspraken gekomen:  

● Het bestuur volgt de algemeen maatschappelijke ontwikkelingen die het primair 
onderwijs raken nauwlettend en acteert daarop waar nodig; 

● Het bestuur onderhoudt een goede relatie en goede communicatie met de 
stakeholders; 

● Het bestuur schept de voorwaarden om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen 
binnen een veilig pedagogisch klimaat; 

● De schoolleiding zorgt dat leerlingen zo begeleid worden dat hun individuele 
behoeften onderkend worden en ieders talenten in hun diversiteit tot ontwikkeling 
komen;  

● Het bestuur bevordert de professionaliteit binnen bestuur en organisatie;  
● De schoolleiding borgt de kwaliteit van de gehele organisatie in een 

kwaliteitssysteem dat cyclisch wordt geëvalueerd;  
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● De schoolleiding zorgt dat de Vereniging volledig in control is ten aanzien van het 
financiële beheer; 

● Het bestuur biedt ruimte aan teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van alle 
medewerkers.  

● Het bestuur legt de verantwoordelijkheid bij de medewerkers om deze ruimte 
gebruiken; 

● Het bestuur verzorgt goede faciliteiten en huisvesting. De gebouwen, terreinen en de 
inventaris waarvoor de Vereniging verantwoordelijk is, worden tegen aanvaardbare 
kosten kwalitatief en kwantitatief op hoogwaardig niveau gehouden; 

● Het bestuur bevordert dat de school herkenbaar is in levensovertuiging en houding; 
● De schoolleiding maakt open oecumenisch, christelijk geïnspireerd onderwijs 

zichtbaar, waarbij recht wordt gedaan aan de verbinding met de Broedergemeente; 
● De schoolleiding draagt bij aan aan het bewustzijn van wereldburgerschap en 

rechtvaardige verhoudingen; 
● De schoolleiding heeft oog voor de omgeving, bevordert duurzaam gedrag op het 

niveau van de organisatie en in het onderwijsaanbod.  
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Hoofdstuk 3: Beginsituatie 
Om de beginsituatie te bepalen is een analyse gedaan en verdeeld naar de interne en 
externe omgeving van de school. Voor de analyse is de informatie die in de afgelopen 4 jaar 
is verzameld bekeken. Deze informatie komt voort uit: 

● leerling-, ouder-, team-, tevredenheidsenquêtes; 
● de verslagen van de startbijeenkomsten; 
● een SWOT analyse met het team; 
● de evaluatie van de jaarplannen; 
● de verslagen van de strategische avonden; 
● evaluatie van het schoolplan 2015-2019; 
● trots en droom van het team en andere stakeholders; 
● evaluatie en reflectie op de eerste 100 dagen van de nieuwe directeur. 

Voor beide gebieden ( interne en extern) is gekeken wat de sterke en de te verbeteren 
kanten zijn van de school.  Daarnaast  is in beeld gebracht wat de kansen en bedreigingen 
zijn voor de school. Deze vier onderdelen (sterke punten, te verbeteren punten, kansen en 
bedreigingen) zijn besproken op de strategische avond dd 3 april 2019.  

Samenvatting 
Wat we willen behouden en belangrijk vinden is: 

● Aandacht voor sfeer en klimaat in de school. TLIM helpt ons daarbij en hierin willen 
we blijven groeien; 

● De structuur waarin we werken wordt door alle partijen als positief ervaren en dat 
blijft onze basis; 

● Passend onderwijs uitvoeren, aandacht voor ieder kind (zorgstructuur); 
● Samenwerken en netwerken, contacten met de omgeving 

 
Dit behoeft meer aandacht de komende 4 jaar.  

● Het in de klas werken vanuit de doelen, feedback, afstemmen op de groep; 
● De vraag waar we onze leerlingen voor moeten opleiden? Welke vorm kiezen we 

daarbij? 
● Focus naast het cognitieve op andere gebieden zoals expressie, drama, filosofie; 
● ICT verder uitbouwen als ondersteuning voor het primaire proces. 

 
Bedreiging  

● De basis van onze school zijn tevreden leerlingen, ouders en leerkrachten. Het team 
is aan zet om dit schoolplan uit voeren. We moeten voldoende gemotiveerde 
leerkrachten hebben om de boel te draaien! Dan houden we tevreden leerlingen en 
ouders. 

Wat wij willen behouden en belangrijk vinden voor de school komt automatisch terug in de 
uitwerking van alle deelgebieden later in dit schoolplan. Deze onderwerpen komen later ook 
terug in de uitwerking van de jaarplannen. Het vormt als het ware de basis en het fundament 
van de school. De bovenstaande punten die genoemd worden met als wens om hier meer 
aandacht te besteden de komende jaren vormen de basis voor onze ambitie. 
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Hoofdstuk 4: Ambitie 
 
De Ambitie voor de Comeniusschool voor de komende beleidsperiode wordt beschreven in 4 
onderwerpen. 
 
1 Terug naar Comenius 
Onze naamgever was een pedagoog die toen al veel oog had voor leren op een andere 
manier en de aandacht voor vakken naast de standaard cognitieve vakken. We doen al veel 
op dit gebied maar willen hierin graag verder ontwikkelen de komende jaren en hierop een 
duidelijke visie ontwikkelen. 
Wensen die genoemd worden bij deze ambitie: 

● Meer naar buiten (letterlijk frisse lucht)  en kennis in de praktijk brengen; 
● Bewegen; 
● Talentontwikkeling; 
● Creatief, muziek, expressie, natuur, techniek, filosofie. 

 
 2 Aandacht voor de basis in de klas, kwaliteit van lesgeven 
Het draait in een school om onderwijs aan leerlingen. Logisch dat dit onderwerp dan altijd 
een belangrijke pijler vormt voor de komende jaren. We gaan wat dit onderwerp betreft 
verder op de huidige weg met de volgende specifieke aandachtspunten: 

● ICT verder uitbouwen als ondersteuning van ons onderwijs; 
● Basisafspraken op orde; 
● Het werken met  Expliciete Directe Instructie model (EDI) verder uitwerken; 
● Focus op de leerdoelen en feedback op deze doelen;  
● Aandachtspunten om mee te nemen zijn bewegend leren en coöperatieve 

werkvormen. 
 
3. Toekomstgericht onderwijs 
De vraag waar we onze leerlingen voor moeten opleiden is moeilijk te beantwoorden. Dit 
neemt niet weg dat weg dat we veel dingen ook al wel weten en daar ons onderwijs op 
afstemmen. We focussen vooral op vaardigheden waarvan we zeker weten dat die nodig 
zijn. Die vaardigheden komen terug in de omschreven 21e eeuwse vaardigheden en ook in 
de dingen die we ze leren vanuit The Leader In Me. Er zijn 3 wensen om in ieder geval in dit 
kader te onderzoeken. 

● Thematisch (vakoverstijgend werken); 
● Specifieke aandacht voor digitale communicatie en ICT vaardigheden; 
● Bewustwording van je plek in de wereld en het creëren van een visie op de wereld 

om je heen. In het algemeen en in het “klein” de voorbereiding op het Voortgezet 
Onderwijs. 

 
4 ? 
Ruimte en lucht voor dingen die ongetwijfeld op het pad van de school komen en aandacht 
nodig zullen hebben maar die we nu nog niet weten. 
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Hoofdstuk 5 Vertaling ambitie 

Identiteit 
De identiteit is beschreven in  hoofdstuk 2. Zowel de verbondenheid met de EBG als het 
gedachtengoed van Stephen Covey vormen hierin een belangrijke basis. De leerkrachten 
zijn uiteindelijk degene die dit uitdragen naar de leerlingen en hierin een bepalende factor.  
De uitwerking van deze ambitie kunt u vinden in bijlage 4. 

Onderwijs 

Pedagogisch klimaat 
Een goed pedagogisch klimaat is een voorwaarde voor de ontwikkeling van een kind. Hier 
besteden we dan als school ook veel aandacht aan. We leren de kinderen om vanuit een 
positief zelfbeeld verantwoorde keuzes te maken, voor zichzelf, voor de ander en voor de 
omgeving. We starten in groepen altijd met de gouden/zilveren weken waarin veel aandacht 
wordt besteed aan een positief groepsklimaat. In de loop van het schooljaar blijft hier 
aandacht voor, structureel en incidenteel waar nodig. 
Mocht een kind zich niet prettig voelen op school en het kan dit niet bespreken met de eigen 
leerkracht dan zijn er interne vertrouwenspersonen waarbij het kind terecht kan. 
Wanneer er sprake is van pesten dan wordt hier aandacht aan besteed met het doel het 
pesten te stoppen. Mocht het in de klas niet opgelost worden dan kan in overleg met 
leerkracht, ouders en directie het pestprotocol in gang gezet worden. 

Didactisch handelen 
In de schoolgids staat in hoofdstuk 3 een uitgebreide beschrijving van hoe we hier werken. 
Het ontwikkelingsgericht werken bij de kleuters, hoe de leerstof meer centraal komt te staan 
vanaf groep 3 en hoe uiteindelijk een leerling in groep 7 en 8 groeit naar het eindniveau van 
de basisschool. Daarnaast staat er beschreven hoe we omgaan met bewegingsonderwijs, 
creatieve vakken, cultuur, natuur en milieueducatie en hoe ICT ons onderwijs ondersteund. 

Leerstofaanbod 
Alle vakken die volgens de wet moeten worden aangeboden krijgen de leerlingen hier op 
school. De keuze voor een methode wordt grondig voorbereid en getest om te kijken of het 
past bij onze school en populatie. In de ambitie is omschreven dat de komende jaren ook 
meer vanuit de doelen wordt gewerkt en hierbij kan de methode meer als bron ingezet 
worden. In bijlage 3 is te zien welke methode voor welke vakken wordt gebruikt.  

Ondersteuningsstructuur 
We werken met klassikale groepen binnen de school. Binnen deze groepen wordt er 
gewerkt met niveaugroepen. Daarnaast is extra zorg voor leerlingen die dat nodig hebben of 
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die juist meer uitdaging nodig hebben. In het Schoolondersteuningsplan (SOP) is dat 
omschreven.  
 
De uitwerking van deze ambitie kunt u vinden in bijlage 5. 

Personeel 
 

In het algemeen geldt: “Integraal personeelsbeleid is de afstemming van de competenties 
van de personeelsleden met de doelen van de school”. Onder die competenties vallen 
kennis, houding en vaardigheden. Voor de school moet eerst duidelijk zijn welke kennis, 
houding en vaardigheden noodzakelijk zijn om de doelen te bereiken. Die noodzakelijke 
competenties moeten dan gekoppeld worden aan de kwaliteiten, mogelijkheden en wensen 
van de medewerkers. De doelstellingen van de school zijn dus het kader voor het 
personeelsbeleid. Het persoonlijk ontwikkelingsplan van de medewerkers speelt hierin ook 
een rol. Integraal personeelsbeleid is gericht op resultaten en op de toekomst. Het effectief 
benutten van de kwaliteiten heeft een positief effect op het onderwijskundig proces en draagt 
zo bij aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs”. 
 
In juni 2019 wordt het team scholings-traject van de vorige beleidsplan periode afgesloten. 
Voor de komende periode hebben we een aantal studiedagen en studiemiddagen met het 
hele team gepland. Deze dagen worden voor een deel gevuld met verplichte, terugkerende 
onderwerpen maar zijn ook voor een groot deel open gelaten qua inhoud. Op deze manier 
kan in het jaarplan worden opgenomen welke teamscholing aansluit bij de doelen van het 
schooljaar. Tevens zal er ruimte worden gecreëerd binnen deze studiedagen om van elkaars 
expertise te leren of bijvoorbeeld binnen een bouw een onderwerp verder uit te diepen. 
Naast de algemene teamscholing is er ook ruimte voor individuele scholing. Bij het 
functioneringsgesprek wordt een inventarisatie gedaan voor het komende schooljaar. De 
individuele scholing moet wel in het teken staan van een schoolbrede doelstelling. Zo blijft 
de school zich ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap. 
 
De persoonlijke professionalisering die is opgestart middels de gesprekkencyclus in 
2018/2019 zal de komende jaren worden voortgezet. De directie hanteert daartoe de 
speciale online-tool MOOI. 
 
De uitwerking van deze ambitie kunt u vinden in bijlage 6. 
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Kwaliteit 
 
In het algemeen geldt: ”Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee de 
school de onderwijskwaliteit bewaakt en verbetert. Het team moet actief nagaan wat de 
onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie is. Het onderwijsleerproces moet daarop 
afgestemd worden. Het team moet ook systematisch kijken hoe de leerlingen zich 
handhaven in het onderwijs en of de gestelde doelen behaald zijn. Evalueren is erg 
belangrijk als het gaat om kwaliteitszorg, want juist door te kijken wat wel en niet goed gaat, 
kunnen de werkpunten verbeterd worden. Een goede school evalueert dus regelmatig de 
kwaliteit van het onderwijsaanbod. 
 
We streven als school kwaliteit na en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft. Dit doen 
we door de afspraken systematisch en cyclisch te beoordelen en op basis van de 
bevindingen kijken we of we iets moeten verbeteren en zo borgen we onze kwaliteit.  
 
Door middel van het opstellen van een schoolplan, een jaarplan, 2x per jaar een 
resultatenanalyse en een evaluatie hierop hierop kijken we of onze gestelde doelen worden 
behaald. Daarnaast wordt er jaarlijks een (bestuurs)jaarverslag geschreven. Hierover 
rapporteren we naar de ouders, de MR, het bestuur en de inspectie.  
Ook laten we de kwaliteit van de school cyclisch beoordelen door de leerlingen (vanaf groep 
5) , de ouders en het personeel. Deze resultaten delen we ook en we nemen ze mee (zie 
bijvoorbeeld hoofdstuk 3).  
 
In het schooljaar 2019/2020 komt de onderwijsinspectie en in de periode daarna (2020/2021 
of 2021/2022) willen we graag meedoen aan de bestuurlijke visitatie van de PO Raad. 
 
De uitwerking van deze ambitie kunt u vinden in bijlage 7. 

Communicatie 
Een goede communicatie tussen alle betrokken partijen rondom onze leerlingen is van groot 
belang. We hechten hier veel waarde aan en doen ons best om met alle partijen op een 
open en correcte wijze te communiceren in het belang van de leerlingen. 
 
De uitwerking van deze ambitie kunt u lezen in bijlage 8. 
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Financiën 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het financiële beleid. Zij heeft als toeziend houdend 
bestuur deze taak gemandateerd aan de directeur/ (uitvoerend) bestuurder. 

Ten aanzien van het financieel beleid worden de richtlijnen die zijn opgesteld voor het 
ministerie gevolgd. 

Toezichthouders Enkele malen per jaar legt de directeur verantwoording af aan het bestuur. 
Het bestuur fungeert hierbij als toezichthouder op de dagelijkse leiding, die in handen is van 
de directie. De basis voor de verantwoording is de managementrapportage; waarbij 
begroting, realisatie en prognose uitgewerkt zijn in een analyse en actiepunten. Daarnaast 
wordt integraal toezicht gehouden op de kwaliteit van onderwijs en naleving van de wet en 
regelgeving.  

Statuten In de statuten van de vereniging zijn de bevoegdheden van het toezichthoudend 
bestuur vastgelegd.  

Managementstatuut In het managementstatuut zijn de bevoegdheden 
van de directeur vastgelegd.  

Treasurystatuut Het treasurybeleid is met name gericht op het beheersen van financiële 
risico’s. De treasuryfunctie is ondergebracht bij de penningmeester van de Vereniging. Het 
bestuur heeft het treasurystatuut vastgesteld en bepaalt daarmee het beleid. Het 
treasurybeleid voldoet aan de Regeling beleggen en belenen door instellingen van onderwijs 
en onderzoek. De treasuryfunctie wordt bewaakt door het bestuur. De directeur rapporteert 
hierover tweemaal per jaar. De penningmeester is eindverantwoordelijk, de directeur voert uit 
en bereidt voor. De uitvoering van het treasurybeleid is door het schoolbestuur middels het 
managementstatuut gemandateerd aan de directeur van de Comeniusschool voor de 
volgende onderdelen:  

● het overboeken van overtollige gelden van de rekening courant naar de 
spaarrekening van de Vereniging;  

● het overboeken van gelden van de spaarrekening naar de rekening courant teneinde 
te kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen.  

Twee keer per jaar, of zoveel vaker als daar aanleiding toe is, voeren penningmeester en               
schooldirecteur overleg over de uitvoering van het treasurybeleid. Penningmeester en          
schooldirecteur fungeren als eerste aanspreekpunt voor de banken. Alleen het schoolbestuur           
is bevoegd om in het kader van de uitvoering van het treasurybeleid overeenkomsten af te               
sluiten. De bevoegdheid om overeenkomsten van geldleningen te sluiten is voorbehouden           
aan het schoolbestuur.  

Volmachten en procuratie De directeur is bevoegd om binnen de goedgekeurde begroting 
opdrachten te verstrekken en is bevoegd om zelfstandig uitgaven te accorderen tot een 
bedrag van € 50.000. Daarboven tekent ook de penningmeester mee.  
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Het administratiekantoor, Onderwijsbureau Meppel, heeft een volmacht om, middels een 
proces met functiescheiding, betalingen voor de stichting uit te voeren.  

Schoolplan Het schoolplan dient als basis voor het te voeren beleid.  

Formatieplan Het (meerjarige) formatieplan wordt opgesteld op basis van van de begroting. 
De (meerjarige) begroting dient hierbij als uitgangspunt. Het sluit aan bij de te verwachten 
ontwikkeling van de leerlingenaantallen.  

Gedragsregels Er zijn gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels bevatten onder meer 
de zogenoemde klokkenluidersregeling. Deze regeling stelt medewerkers en ouders de 
gelegenheid (eventuele vermeende) onregelmatigheden binnen de school of stichting te 
melden bij de vertrouwenspersoon.  

Rapportages Enkele malen in het jaar wordt er een managementrapportage opgesteld. In 
deze rapportage zijn de financiële en personele cijfers tot de desbetreffende periode 
opgenomen en nader toegelicht. Bovendien wordt hierin de prognose voor het gehele 
kalenderjaar opgenomen inclusief toelichting. Deze wordt door het bestuur gebruikt om te 
kunnen sturen binnen de organisatie.  

Managementinformatiesysteem Voor de financiële aspecten van onze school wordt 
gebruik gemaakt van een managementinformatiesysteem. De directeur kan op deze wijze de 
financiële huishouding monitoren en op basis daarvan bijsturen. Middels het 
managementinformatiesysteem heeft zowel de schooldirecteur als het bestuur een actueel 
inzicht van de financiële situatie beschikbaar.  

De uitwerking van deze ambitie kunt u lezen in bijlage 9. 
 

Huisvesting en materiële middelen 
Het onderwijsbureau Meppel ondersteunt de directie voor wat betreft de huisvesting. 
Er is een 3x per jaar overleg waarbij het meerjarenonderhoudsplan (MOP) wordt besproken, 
evenals de jaarplannen en onderhoudscontracten. 
 
De uitwerking van deze ambitie kunt u lezen in bijlage 10. 
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Bijlage 1:  

Bronnen 
 

Bron 

Leerlingenenquête 

Strategische bijeenkomst 

Startbijeenkomsten 

Ouderenquête 

Werkdrukscan 

Medewerkers enquête 

Schoolgids 

SOP 

Protocollen/Beleidsstukken 

Intern vertrouwenspersoon 

Pestprotocol 

Klachtenregeling 

Strategisch schoolplan 2015-2019 

Jaarplan 2018/2019 inclusief evaluatie 
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Bijlage 2 Totstandkoming en vaststelling 
 
De procedure met tijdspad voor de totstandkoming van dit schoolplan is hieronder 
weergegevens. 
 

Wat Wie Wanneer 

Algemene oriëntatie en 
voorbereiding 

Directie Januari/ februari 2019 

Missie/visie/identiteit Directie/team maart 2019 
Studiemiddag identiteit 

Beginsituatie Directie: 
analyse beginsituatie en 
bepalen ambitie 
 
Presentatie en check 
ambitie: 
team, MR, Bestuur, 
Oudstenraad 

Maart 2019 
 
 
 
Strategische avond april  

Uitwerken ambitie Directie/teamleden April/mei 

Bespreken Deel 1 (tot en met 
ambitie)  

Directie / MR  13 mei 2019 

Bespreken  concept  Directie/ team  29 mei 2019 

Bespreken concept  Directie/ bestuur 24 juni 2019 

Definitieve versie  Directie  juni 2019 

Instemming MR en bestuur Directie 13 mei en 24 juni 2019 

Definitieve versie op de website Directie half juli 2019 
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Bijlage 3: Methodes 
Wij gebruiken de volgende methodes: Vervangingsjaar: 

Godsdienstonderwijs: Trefwoord jaarlijks 

Bewegingsonderwijs: Bewegen Samen Regelen 2027 

Voorbereidend lezen en rekenen: Schatkist 2023 

Aanvankelijk technisch lezen: Veilig Leren Lezen, Kim versie 2024 

Voortgezet technisch lezen: Timboektoe 2022 

Begrijpend en studerend lezen: Grip op lezen 2027 

Nederlandse Taal: Taal Actief 4 2022 

Schrijven: Pennenstreken 2025 

Rekenen/wiskunde: Alles Telt 2020 

Engels in de groepen 1 t/m 8: Vervroegd vervangen door Join in per 2019/2020
 

Aardrijkskunde: Argus Clou 2025 

Topografie: Junior Bosatlas Topotaken  

Geschiedenis: Argus Clou 2022 

Natuuronderwijs: Argus Clou natuur en techniek 2024 

De school maakt gebruik van het programma van Regionaal Centrum voor Natuur- 
en Milieueducatie De Boswerf. 

Verkeer: Let’s go  

Beeldende vorming: Moet je doen, beeldend en tekendictee 

Muziek: Moet je doen, muziek! 2022 

Drama: Moet je doen, drama! 

Sociaal-emotionele ontwikkeling: de school heeft een gedragsmatrix ontwikkeld en 
werkt volgens de principes van The Leader in Me (CPS) 

Typeles: de leerlingen uit gr 6 leren typen, de typecursus 
wordt geregeld in samenspraak met APS-it diensten. Jaarlijks 

Levelwerk: 2022  
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Bijlage 4: Uitwerking identiteit 
 
 
 

Plan 
Wat willen we 
bereiken 

Do 
Activiteiten 

Check 
Meten en evalueren 

Act 
Verbeteren en borgen 

Identiteit blijvend 
aandacht geven. 
 
 
 
 
* verbondenheid met 
de EBG; 
 
 
 
 
 
 
* verdieping TLIM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Visie en missie 
herijken 
 
 
* Nieuwe leerkrachten 
dienen een bijdrage te 
willen leveren aan de 
open, christelijke 
identiteit van de 
school.  

Een jaarlijkse 
studiemiddag in 
samenwerking met 
Verus 
 
 
Comenius Week 
Vieringen in de kerk 
 
 
 
 
 
 
Tijdens delen van 
studiedagen aandacht 
voor TLIM 
 
 
Lighthouse team en 
leerling lighthouse, 
ONS gesprekken 
 
 
Tijdens een studiedag 
opnieuw onze visie en 
missie  
 
Bespreken tijdens het 
sollicitatiegesprek 

Bijeenkomsten met de 
werkgroep identiteit 
om dit te volgen 
 
 
Inplannen 
 
 
 
 
 
 
 
TLIM is steeds 
duidelijke zichtbaar 
(door 
voorbeeldgedrag) bij 
het team en wordt zo 
overgedragen naar de 
leerlingen 
 
 
 
Inplannen 
 
 
 
 

Evaluatie op de 
activiteiten en 
aandachtspunten 
meenemen naar de 
volgende keer. 
 
Na de Comenius 
Week en de diensten 
evalueren en 
bespreekpunten 
meenemen voor de 
volgende keer. 
 
Het team de de 
leerlingen gaan steeds 
meer leiderschap laten 
zien 
 
 
 
 
 
Zichtbaar maken voor 
alle betrokken 
stakeholders 
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Bijlage 5: Uitwerking Onderwijs 
 

Plan 
Wat willen we 
bereiken 

Do 
Activiteiten 

Check 
Meten en evalueren 

Act 
Verbeteren en borgen 

Veilig pedagogisch 
klimaat 

Gouden/zilveren 
weken en daarna 
blijvend aandacht in 
de groepen. 
 
Het toepassen van de 
7 gewoonten. 
 
 
Voorstelronde Interne 
vertrouwenspersoon 
(jaarlijks 
bekendmaken) 
 
 
 
 
Afnemen SCOL 
 
 
 
Veiligheidsplan(voorhe
en pestprotocol) 
opstellen. 

Groepsklimaat heeft 
aandacht, kinderen 
voelen zich veilig op 
school. 
 
Leerkrachten en 
leerlingen werken 
volgens TLIM 
 
De leerlingen weten 
waar ze terecht 
kunnen als ze er met 
hun groepsleerkracht 
niet uitkomen. 
 
 
 
Het blijvend volgen 
van de leerlingen 
 
 
Proces helder voor 
alle partijen mocht het 
nodig zijn. 

Tevredenheidsonderz
oek 
Bouwoverleg 
IB overleg 
 
Ontwikkeling in 
persoonlijk 
leiderschap. 
 
Leerlingen voelen zich 
veilig op school. 
 
 
 
 
 
 
 
Bespreken en zo 
nodig actie in de groep 
nemen. 
 
Verplicht aanwezig. 

Leeruniek optimaal 
gebruiken als 
ondersteunend middel 

Invullen van 
onderwijsbehoeften, 
stimulerende- en 
belemmerende 
factoren 
 
 
Maken van 
groepsplannen in het 
programma Leeruniek 
 
 

Duidelijk overzicht van 
wat groepen en 
individuele leerlingen 
nodig hebben 
 
 
Controle en 
begeleiding bij het 
maken van 
groepsplannen 
rekenen en spelling 

Professioneel 
taalgebruik bij het 
formuleren van 
onderwijsbehoeften 
etc. 
 
 
Leerkrachtgedrag is 
nog beter afgestemd 
op de behoefte van de 
leerlingen. 

Kleuters vervanging 
KIJK 

Oriënteren en keuze 
maken voor een 
vervanger van KIJK. 
 
Invoeren van het 
systeem. 
 
 
 

Werkend volgsysteem 
voor kleuters. 

Leerkrachtgedrag is 
nog beter afgestemd 
op de behoefte van de 
leerlingen. 
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ICT verder uitbouwen 
als ondersteuning van 
ons onderwijs 
 
 
 

Beleidsplan ICT 
opstellen. Jaarplan 
ICT hieruit destilleren. 
 
 
 
 
Structurele support 
voor de uitvoering van 
bovenstaande. 
 
 
 

Specifieke aandacht 
voor digitale 
communicatie en ICT 
vaardigheden 
 
 
 
In de formatie een 
dagdeel een collega 
als ICT coördinator 
aanstellen 

Met een doorlopende 
leerlijn de ICT 
vaardigheden op orde 
van leerkrachten en 
leerlingen. 
 
Blijvend opnemen in 
formatie. 

Aanschaf nieuwe 
methodes 

Volgens de cylcus zijn 
de methodes aan de 
beurt voor vervanging 
(zie bijlage 3). 
 

Vanuit een werkgroep 
met het team tot een 
gefundeerde keuze 
komen. 

Aandacht voor 
begeleiding en 
introductie en 
evaluatie. 

Terug naar Comenius:  
 
Meer naar buiten 
(letterlijk frisse lucht) 
en kennis in de 
praktijk brengen; 
 
 
 
 
 
Bewegen; 
 
 
 
 
 
 
Talentontwikkeling; 
Creatief, muziek, 
natuur, techniek, 
filosofie. 

 
 
 
Gebruik blijven maken 
van aanbod Cultuur. 
Waar het kan af en toe 
letterlijk buiten les 
geven. 
Gebruik maken van 
expertise van bijv. 
ouders. 
 
Blijvend gymuren 
uitbreiden mbv 
werkdrukgelden. 
Meedoen aan 
sporttoernooien. 
Gebruik maken van 
bewegend leren. 
 
Stap 1. Inventariseren 
wat we al doen. 
Stap 2. 
Visie voor deze 
beleidsperiode 
schrijven 
Stap 3 
Uitwerken/uitvoeren 
van deze visie 

 
 
 
Inschrijving en 
stimuleren 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vakleerkracht. 
Sporttoernooien 
inschrijven. 
Uitproberen en van 
elkaar leren, 
stimuleren. 
 
 
Als taak  coördinator, 
muziek, beeldende 
vorming opnemen. 
Werkgroep formeren 

 
 
 
Evalueren 
Bouw, Jaarplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evalueren  
Bouw 
Jaarplan 
 
 
 
 
 
Uitvoeren wat we al 
doen en naar 
aanleiding van visie 
verder opbouwen. 

Basis op orde: 
 
Basisafspraken op 
orde. 
 
 

 
 
Eenheid (in 
verscheidenheid). 
 
 
 

 
 
Onderwerp van 
studiedagen. Input van 
IB en directie bij 
klassenbezoeken.  
 

 
 
Evalueren in 
bouw/jaarplan. 
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Het werken met EDI 
verder uitwerken; 
 
 
 
Focus op de 
leerdoelen en 
feedback op deze 
doelen;  

Ondersteuning waar 
mogelijk in de groep.  
 
Vervolg op start 
2018/2019. Plan 
maken hoe te 
vervolgen.  
 
 
Bij iedere les doel 
helder voor ogen en 
verwoorden. 

Werkwijze begeleiden 
door IB. 
 
Opnemen in kijkwijzer 
directie en IB. 
 
 
 
Opnemen in kijkwijzer 
directie en IB. 

Evalueren in 
bouw/studiedag. 
 
Evalueren in 
bouw/studiedag. 
 
 
 
 
Evalueren in 
bouw/studiedag. 

Toekomstgericht 
onderwijs 
 
Thematisch 
(vakoverstijgend 
werken); 
 
 
 
 
Bewustwording van je 
plek in de wereld en 
het creëren van een 
visie op de wereld om 
je heen. In het 
algemeen en in het 
“klein” de 
voorbereiding op het 
Voortgezet Onderwijs. 

 
 
 
Stap 1: 
Oriëntatie hierop 
Stap 2: 
Uitproberen wat bij 
onze school past 
Stap 3: 
Keuze maken 
 
In alle groepen bewust 
toepassen door 
bijvoorbeeld trefwoord, 
het jeugdjournaal, 
actuele onderwerpen, 
inhoudelijke lessen bij 
de zaakvakken 

 
 
 
Keuze maken 
 
 
 
 
 
 
 
Opnemen in Matrix 
 

 
 
 
Evalueren 
 
 
 
 
 
 
 
Er is structureel 
aandacht in alle 
groepen voor op 
verschillende 
manieren. 
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Bijlage 6: Uitwerking Personeel 
 
 

Plan 
Wat willen we 
bereiken 

Do 
Activiteiten 

Check 
Meten en evalueren 

Act 
Verbeteren en borgen 

Een team dat 
leiderschap laat zien  

Voorbeeldgedrag, 
verdieping TLiM 
 
 
 
 
 
Feedback geven aan 
elkaar en elkaar 
ondersteunen. 
 
Intervisie op eigen 
initiatief binnen bouw  
 
Mee organiseren 
studiedagen/middagen 

Inplannen 
studiemoment team 
en voortdurend 
aandacht besteden in 
het dagelijks werken 
 
 

Evaluatie jaarplan 

Uitvoeren 
gesprekscyclus MOOI 
 
 

Jaarlijks een 
klassenbezoek door 
directie. 
 
Jaarlijkse een 
functionerings-of 
beoordelings 
gesprek 
 
Jaarlijks POP gesprek  

Mooi wordt gebruikt 
als systeem voor de 
gesprekscyclus 

Iedereen stelt een 
POP op dat wordt 
besproken en neemt 
actief deel aan de 
gesprekken. 

Individuele scholing 
van teamleden wordt 
gestimuleerd. 
 
Bijvoorbeeld:  
 
Rekenspecialist 
Taalspecialist 
Gedragsspecialist 
Begaafdheidsspecialis
t 

Inventarisatie tijdens 
het functionerings 
gesprek 
 
 
 

Opnemen begroting 
en jaarlijks 
scholingsoverzicht. 

De kennis en 
vaardigheden in de 
school nemen toe en 
worden gedeeld 
binnen het team. 

De nieuwe 
competenties 
bespreken die horen 
bij de nieuwe 
salarisschalen 
(LA=L10 en LB=L11) 
en afspraken hierover 

Tijdens de POP 
gesprekken wordt 
gekeken naar de 
huidige beschrijvingen 

Er worden afspraken 
gemaakt en deze 
komen terug in de 
gesprekscyclus 

De kennis en 
vaardigheden van het 
team nemen toe. 
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maken. 
 
De functiemix 
behouden. 
40 % L11 
 

Ziekteverzuim 
percentage minder 
dan 4% 

Aandacht voor 
werkdruk 
Contact onderhouden 
met Arbodienst. 

Afnemen 
werkdrukscan 

Twee keer per jaar het 
ziekteverzuim 
percentage 
presenteren bij MR en 
bestuur. 

Opstellen IPB Directie schrijft een 
Integraal 
Personeelsbeleidsplan 

De huidige werkwijze 
is in beeld 

Het IPB wordt 
nageleefd. 
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Bijlage 7: Uitwerking Kwaliteit 
 
 

Plan 
Wat willen we 
bereiken 

Do 
Activiteiten 

Check 
Meten en evalueren 

Act 
Verbeteren en borgen 

Een kwalitatief goede 
school die steeds wil 
verbeteren en 
systematisch werkt 
aan evaluatie op de 
doelen. 

Aan de hand van het 
schoolplan wordt een 
jaarplan opgesteld 

Tussentijds evalueren 
halverwege het 
schooljaar en aan het 
einde van het 
schooljaar. 

Naar aanleiding van 
de evaluatie en het 
schoolplan het 
jaarplan voor het 
komende schooljaar 
samenstellen. 

Het basisarrangement 
van de inspectie 
behouden 

Werken volgens de 
kwaliteitscyclus 

Evalueren en bijstellen Inspectiebezoek 
2019/2020  

In het 
onderwijsaanbod 
worden eigentijdse 
strategieën gebruikt 
en vertaald naar 
concreet 
leerkrachtgedrag. 

In het schoolplan en 
jaarplan beschreven 
werkzaamheden en 
ambitie aandacht 
geven o.a. tijdens de 
studiedagen 

Jaarlijks met het team 
en waar mogelijk ook 
op de strategische 
bijeenkomst 
terugkoppelen. 

Voortdurend werken 
aan het versterken 
van het onderwijs. 

 
Binnen de school gebruiken we de onderstaande instrumenten om uitvoering te geven aan 
het kwaliteitsbeleid: 
 
 

Instrument/Systeem Betrokkenen Frequentie/systematiek 

Schoolplan Directie, team, MR, bestuur, 
 

Eens in de 4 jaar 

Jaarplan Directie, team 
Opstellen door directie, 
evalueren met het hele team 

Jaarlijks 

Schoolondersteuningsplan 
(SOP) 

Directie, team en IB Jaarlijks updaten  

Klachtenregistratie Beschreven in de 
klachtenprocedure 

2x per jaar bespreken in MR en 
bestuur. 

Gesprekscyclus 
(inclusief klassenbezoeken) 

Directeur met teamleden Driejaarlijkse cyclus mbv MOOI 

IB  
Flitsbezoeken  
Groepsbesprekingen 
Leerlingbesprekingen 

Ib en groepsleerkrachten 2x per jaar 
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Coaching leerkrachten  

Tevredenheidsonderzoek Leerlingen (5 t/m 8) 
personeel 
Ouders 

Eens in de twee jaar 

Sociale veiligheid  Alle Leerlingen door 
leerkrachten 
Enquête 5-8 door leerlingen 

SCOL 2x per jaar 
 
Jaarlijks  
 

Risico inventarisatie RI&E Personeel 
Inclusief werkdrukscan 

Eens in  de 4 jaar 

Analyse resultaten LOVS IB, team, directie 2 x per jaar met IB en team, 
evaluatie en interventies 
bepalen schoolbreed en per 
groep om te verbeteren. 

Voorbereiding schoolplan Directie, team, MR, Bestuur Eens in de 4 jaar 

Strategische avond Directie,  team, MR, Bestuur 
OR, Oudstenraad 

Jaarlijks 
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Bijlage 8: Uitwerking Communicatie 
 

Plan 
Wat willen we 
bereiken 

Do 
Activiteiten 

Check 
Meten en evalueren 

Act 
Verbeteren en borgen 

Communicatie 
onderling binnen het 
team  

Feedback geven aan 
elkaar en elkaar 
ondersteunen. 
 
Een kwalitatief goede 
overdracht. 
 
 
 
 
Goede communicatie 
tussen 
groepsleerkracht, IB, 
plusklas, RT, 
ondersteuning  
 
 

Behoeft voortdurend 
aandacht 
 
 
Door IB directie 
aangeven wat dat is 
 
 
 
 
Ruimte naast dagelijks 
werken met elkaar op 
studiedagen/ 
teammiddagen, 

Evalueren in alle 
soorten overleg. 
 
 
Evalueren of het 
gegaan is zoals 
afgesproken en waar 
verbeterpunten zijn. 
 
Evalueren in alle 
soorten overleg maar 
in ieder geval in het 
jaarplan. 

Educatief 
partnerschap met 
ouders 

Startbijeenkomsten in 
de eerste weken. 
 
 
 
Kindgesprekken 
 
Kennismakings 
gesprekken in oktober 
met ouders 
 
Rapportgesprekken 
(met kind) in feb/juni. 
 
Maandelijks een 
inhoudelijke mail 
vanuit de groep. 
 
Klassenpagina op de 
website up to date 
houden 
 
 

Tevredenheidsonderz
oek. Nieuwe opzet 
invoeren. 
 
 
Uitvoeren 

Evalueren nieuwe 
opzet 
startbijeenkomsten. 
 
 
Bewerkstelligen van 
een goede 
communicatie met 
ouders voor algemene 
schoolzaken, vanuit 
de groep of specifiek 
over de leerling zelf. 

Communicatie 
algemeen 

Website, upgrade, 
huisstijl invoeren, 
website, schoolplan, 
jaarplan, nieuwsbrief, 
schoolgids. 
 

We hebben een 
huisstijl die is 
doorgevoerd in alle 
communicatie 
uitingen die we naar 
buiten gebruiken. 

Communicatie is 
eenduidig, efficiënt en 
in dezelfde stijl. 
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7x per jaar een 
nieuwsbrief 
 
Documenten op de 
website plaatsen  
 
 

Nieuwe ouders 6 x per jaar een 
kennismakings 
ochtend. Rondleiding 
is al door leerlingen. 
Een deel van de 
presentatie binnenkort 
mogelijk ook. 

NIeuwe ouders krijgen 
de gelegenheid om 
een beeld te vormen 
van de school. Ze 
spreken met ouders, 
leerlingen en directie. 

Behoud leerlingaantal. 

Extern Communicatie met 
externe partijen  

Voortdurend met 
verschillende partijen. 

Werken aan een 
positieve relatie met 
alle betrokkenen. 

Bestuur Bestuurs 
vergadering 
 
Bestuursjaarverslag 
 

Een goedgekeurd 
bestuursjaarverslag. 
We werken volgens de 
statuten en het 
managementstatuut. 

Code goed bestuur 
wordt nageleefd. 

MR vergadering 7x per jaar inclusief 2 
x per jaar met het 
bestuur. 

Er is een MR statuut, 
MR reglement 

Alle zaken die 
voorgelegd moeten 
worden aan de MR ter 
informatie/instem 
ming/advies) worden 
door de directie 
voorgelegd.  
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Bijlage 9: Financiën 
 

Plan 
Wat willen we 
bereiken 

Do 
Activiteiten 

Check 
Meten en evalueren 

Act 
Verbeteren en borgen 

Begroting Opstellen in oktober in 
nauwe samenwerking 
met OBM. 

Instemming bestuur, 
advies MR. 

Middels het monitoren 
van de MARAP. In de 
ALV wordt decharge 
verleend aan de 
penningmeester. 

Marap 4x per jaar  
bespreken met OBM 

Bespreken met 
bestuur en MR 

Zo nodig bijsturen. 

Bestuursjaarverslag 
en jaarrekening 

Opstellen door directie 
in nauwe 
samenwerking met het 
OBM 

Na goedkeuring intern 
(bestuur) naar 
accountant. 

Op website plaatsen. 

Naleving 
Treasurystatuut 

1x per jaar bespreken 
in bestuur (vooraf 
penningmeester en 
directeur) 

Tijdens 
bestuursvergadering  

Aanpassen waar 
nodig 
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Bijlage 10: Uitwerking Huisvesting en materiële 
middelen 
 
 

Plan 
Wat willen we 
bereiken 

Do 
Activiteiten 

Check 
Meten en evalueren 

Act 
Verbeteren en borgen 

Het schoolgebouw 
wordt blijvend goed 
onderhouden 
 
Er is een MOP. 
 
Er is een Jaarplan. 

3x per jaar overleg 
met directie, adviseur 
huisvesting en de 
bouwkundig 
medewerker. 
 
Veelvuldig contact met 
de bouwkundig 
medewerker over 
allerhande activiteiten 

Er vindt een jaarlijkse 
schouw plaats. 
 
De kosten zijn 
opgenomen in de 
meerjarenbegroting. 

Het gebouw wordt 
goed onderhouden, 
schoongemaakt, 
contracten zijn helder. 
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