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Instemming MR en vaststelling bevoegd gezag 

 

  De medezeggenschapsraad van OBS De Esdoorn in Elst (GLD) heeft instemming verleend aan het schoolplan 2016 - 2020. 
 
Voorzitter:        Secretaris: 
Dhr. J. A. Verwijmeren       Dhr. K. Sipkens 

     
 
Plaats: Elst        Plaats: Elst 
Datum: 23 februari 2017      Datum: 23 februari 2017 
 
 
Het bevoegd gezag heeft het schoolplan 2016-2020 vastgesteld. 
 
Namens het bestuur: 
Mevr. Y.H.M. Smits 

 
College van Bestuur StisamO 
 
Plaats: Elst 
Datum: 23 februari 2017 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Waarom een schoolplan? 
 
In de eerste plaats is het schoolplan er voor de school zelf. Het geeft houvast bij het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs.  
Het schoolplan heeft dus vooral de functie van beleidsdocument: hiermee willen we het beleid vastleggen voor de periode 2016 – 2020  
met betrekking tot de volgende onderdelen: 

 Onderwijskundig. 

 Ondersteunend (personeel, financieel, materieel en relationeel). 

 Kwaliteitszorg. 
 
Het  schoolplan dient meerdere doelen: 

 Het is een planningsdocument: ontwikkelen, bewaken en evalueren van schoolzaken in een cyclus van 4 jaar. 

 Het is een kwaliteitsdocument: een schoolplan maakt de school minder gevoelig voor wisselingen, vervangingen en steeds veranderende 
maatschappelijke vraagstukken. Het borgt een constant kwaliteitsniveau en geeft richting en doelen aan. 

 In het schoolplan worden ouders officieel geïnformeerd over het gevoerde beleid binnen de school. In de schoolgids wordt er in begrijpelijke  
taal een samenvatting van gemaakt. 

 Het is een verantwoordingsdocument naar de Inspectie van het onderwijs, de Stichting en de Medezeggenschapsraad (ouders en teamleden). 
 
Het fundament onder het schoolplan wordt gevormd door: 

 De vertaling vanuit het meerjarig Strategisch Beleidsplan 2016-2020 van StisamO. 

 De analyses van de opbrengsten van de externe en interne kwaliteitsonderzoeken. 

 De specifieke toekomstige beleidsplannen van OBS De Esdoorn. 
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1.2 Wat staat er in het schoolplan? 
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1.3 Het tot stand komen van het schoolplan 
 
Bij het samenstellen van het schoolplan is gebruik gemaakt van: 
 

 Schoolplan OBS De Esdoorn 2012-2016. 
 Strategisch Beleidsplan StisamO 2016-2020. 
 De beleidvoornemens van De Esdoorn voor de komende 4 jaren. 
 Ouder en leerling vragenlijst 2016. 
 De schoolgids. 
 Strategisch beleidsplan Passend Wijs. 
 De schoolzelfevaluatie n.a.v. verbeteronderwerpen. 
 Cito LVS toetsen en Eindtoetsen basisonderwijs. 
 Het inspectierapport van juni 2014. 

 
 
Voor het opstellen van de schoolgids maken wij gebruik van de beleidspunten die in dit schoolplan zijn vastgelegd. De missie en visie van de school vormen 
de basis hiervan. Wij werken met verbeterdoelen op middellange termijn en doelen voor elk schooljaar. Deze verbeterdoelen worden gekozen vanuit de 
missie en visie van de school en het Strategisch Beleidsplan van StisamO. 

1.4 Status van het plan 
 
Na instemming van de MR en na overleg met de bestuurder van de stichting StisamO is het schoolplan vastgesteld.  
Op pagina 3 van dit schoolplan vindt u het formulier instemming en vaststelling. 

1.5        Evaluatie van het plan 
 
Elk jaar worden de verbeteronderwerpen geëvalueerd door directie en team. Deze evaluatie wordt ook besproken met de MR. In de schoolgids, in 
nieuwsbrieven en op de website maken we hier melding van. Naar aanleiding van de evaluatie bepalen we het vervolgtraject van de verbeteronderwerpen. 
In het schooljaar 2019 - 2020 zal het volledige schoolplan geëvalueerd worden. Daarbij zullen leerkrachten, directie en MR betrokken worden. 
 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFvKnS5ILRAhUPc1AKHYTbAPUQjRwIBw&url=http://www.opo-demeander.nl/schoolplan&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNEQQsiKjocGkWlk3FJX86GeIhtqqw&ust=1482323770254901
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Hoofdstuk 2 Onze school 

2.1 Korte typering van onze school 
 
De Esdoorn is onderdeel van StisamO en draagt de beginselen van het openbaar onderwijs uit. StisamO staat open voor alle kinderen en wil dat deze zich 
ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of andere kenmerken ontwikkelen tot evenwichtige, zelfstandige mensen. 
De Esdoorn is een school die vernieuwend onderwijs geeft. Inhoudelijk staan de basisvakken lezen, taal, spelling, schrijven, rekenen en IPC 
(wereldoriëntatie) centraal, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten op het ontwikkelingsniveau van het kind. Hierbij is opbrengstgericht werken 
uitgangspunt maar het dient in de juiste verhouding te staan tot de mogelijkheden van de leerling. De school biedt maatwerk in het aanbod van leerstof op 
het juiste niveau, rekening houdend met de verschillen in leerstijl en talent. Een belangrijke doelstelling is dat alle leerlingen vaardigheden leren 
ontwikkelen die nodig zijn in de 21 ste eeuw. 
 
Onze school is gevestigd in de middelgrote gemeente Overbetuwe in het dorp Elst. Er zijn 8 scholen in het dorp: 3 openbare, 3 katholieke en 2 protestants 
christelijke. Er is een goede samenwerking tussen de scholen onderling.  
 
Onze school is de oudste van de 3 openbare scholen in Elst. De school telt momenteel ongeveer 300 leerlingen die verdeeld zijn over 11 groepen:  
3 kleutergroepen die heterogeen zijn samengesteld. De overige 8 groepen bestaan uit een aantal combinatiegroepen en homogene groepen. 
 
Daarnaast zijn er 2 groepen voor ZML kinderen met een verstandelijke beperking in onze school 
gehuisvest.  Een prachtige voorziening die schoolnabij onderwijs en integratie van kinderen met 
een specifieke onderwijsbehoefte mogelijk maakt. Sinds augustus 2016 is deze voorziening een 
dependance van “Lichtenbeek”, onderdeel van “de Onderwijsspecialisten”. 
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2.2 Leerling- en ouderpopulatie 
 
Hoewel het merendeel van onze kinderen nog steeds uit de omliggende wijken  
komt; Muziekbuurt, Koninginnenbuurt, Eshof en Centrum, zien we steeds meer kinderen  
komen uit wijken die verder van school liggen, waaronder Lynden, Brienenshof, Westeraam  
en overig.  
Ouders kiezen steeds vaker bewust voor onze school en ons onderwijsconcept. 
 
Op 1 oktober 2016 was onze populatie van leerlingen als volgt samengesteld: 
Gewicht: geen 266 leerlingen 
Gewicht: 0,30 9 leerlingen 
Gewicht: 1,20 2 leerlingen 
Het gewicht is gebaseerd op de opleiding van de ouders. 

 
In de grafiek hiernaast  kunt u het opleidingsniveau van onze ouders zien. Hieruit kunnen we  
opmaken dat we een groot percentage ouders hebben met een Universitaire, 
HBO of MBO opleiding. Ondanks het hoge opleidingsniveau van de ouders hebben wij een  
behoorlijk percentage kinderen met een ondersteuningsbehoefte.  
Het percentage leerlingen met een arrangement, ontwikkelingsperspectief of met interne en  
externe hulp ligt gemiddeld op 4,5% van de schoolbevolking per schooljaar.  
Daarnaast is er een instroompercentage aan VVE leerlingen. Per schooljaar hebben 16 %   
van de kinderen die in groep 1/2 starten een VVE indicatie.  
Deze VVE indicatie kan direct van invloed zijn op de leerresultaten of indirect  
wanneer er sprake is van een VVE-indicatie op basis van sociaal-emotionele beperkingen.  
De tendens van de afgelopen jaren is dat er veel leerlingen zijn ingestroomd die afkomstig  
zijn van andere scholen in Elst of uit Arnhem Zuid. We merken dat dit van invloed is op de  
resultaten van onze school. 
 
Instroompercentage van andere scholen: 

2013/2014 18 leerlingen 

2014/2015 13 leerlingen 

2015/2016   5 leerlingen 

2016/2017 12 leerlingen 
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Waar komen onze kinderen 
vandaan 



 
9 

 

2.3 Waar we voor staan:  De uitgangspunten van onze school 
 
De volgende uitspraken staan voor ons centraal:  
 

 Als openbare school staan wij open voor alle kinderen. 
 Wij willen een school zijn waar iedereen zich veilig en welkom voelt.  
 Wij vinden het belangrijk dat kinderen respect hebben voor elkaar. 
 Wij vinden zelfstandigheid van kinderen belangrijk. 
 Wij vinden het belangrijk dat kinderen keuzes leren maken. 
 Wij vinden het belangrijk dat kinderen problemen op kunnen lossen en vragen leren stellen. 
 Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren samenwerken in wederzijdse afhankelijkheid. 
 Wij zijn een school die volop in beweging is en constant op zoek is naar onderwijsverbetering en vernieuwing. 
 Wij zijn een school waar kinderen goed worden begeleid in de 21ste eeuwse vaardigheden. 
 Wij vinden het belangrijk dat de kinderen de basisvaardigheden, taal, lezen en rekenen goed beheersen. 
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2.4 Wat er op het onderwijs afkomt 
 
We leven in een samenleving waarin veranderingen elkaar snel opvolgen. Kinderen die nu onze kleutergroepen instromen verlaten deze weer vanaf 2024 en 
solliciteren rond 2030 naar hun eerste baan.  Hoe ziet de wereld er tegen die tijd uit? En kunnen we daar nu al op inspelen?  
 
Landelijke trends en ontwikkelingen: 
 
Globalisering 
De wereld wordt steeds meer één, de arbeidsmarkt wordt steeds internationaler; mensen kunnen altijd en overal met elkaar in contact staan. Met een open 
blik op de wereld naar andere samenlevingen kijken, het aangaan van verbinding/netwerken en het spreken van meerdere talen wordt steeds belangrijker. 
 
Een leven lang leren in een snel veranderende samenleving 
In een dynamische samenleving wordt van mensen meer en meer verwacht dat ze zich snel aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Het leren omgaan met 
veranderingen en dus met onzekerheid vraagt om competenties als samenwerken, kritisch denken, creatief denken en doen, ondernemend en 
onderzoekend zijn en beschikken over probleemoplossend vermogen. 
 
Digitalisering  
Naast rekenen en taal wordt digitale geletterdheid een basisvaardigheid die nodig is om toegang te krijgen tot 
informatie en om actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Onder digitale geletterdheid verstaan we 
bijvoorbeeld digitaal kunnen denken, het kunnen zoeken, selecteren en verwerken van digitale informatie en 
het er verantwoordelijk mee om kunnen gaan (mediawijsheid). Technologische ontwikkelingen 
als programmeren, virtual reality, smartwatches, artificial intelligence, drones etcetera vinden steeds vaker 
hun weg naar het onderwijs.  
 
Ons onderwijs 2032 
Vanaf 2015 is onder de noemer “Ons onderwijs 2032” een brede maatschappelijke dialoog gevoerd over de 
vraag hoe we in het onderwijs leerlingen de kennis en de vaardigheden bij kunnen brengen die zij voor hun 
toekomst als volwassenen in de 21e eeuw nodig hebben. Conclusie is dat de inhoud van het onderwijs in veel  
opzichten echt anders moet. Speerpunten: een grotere nadruk op persoonsvorming, meer ruimte voor verdieping  
en verbreding op basis van capaciteiten en interesses en investeren in de professionele ontwikkeling en positie van leraren. 
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Aanpak professionele cultuur en aantrekkelijkheid van het beroep leerkracht 
De ontwikkeling van scholen tot lerende organisaties staat in de landelijke ambities voor het primair onderwijs centraal. Tegelijkertijd staat de 
aantrekkelijkheid van het beroep leerkracht onder druk als gevolg van landelijke ‘krimpsituaties’ en de verhoging van de werkdruk. Een grote groep 
leerkrachten verlaat de komende jaren de scholen, terwijl de instroom van leerkrachten op de arbeidsmarkt afneemt. De overheid hanteert bovendien 
belemmerende wet- en regelgeving als het gaat om het behouden van (jong) talent. Het is belangrijk om als organisatie aantrekkelijk te blijven/ worden 
voor meer jonge (en talentvolle) leerkrachten. 
 
Ongelijke kansen in het onderwijs  
De inspectie heeft geconstateerd dat Nederlandse leerlingen het goed doen in vergelijking met leeftijdsgenoten in andere landen. Toch blijkt ook dat met 
name talenten van kinderen met laag opgeleide ouders onderbenut blijven. In het bieden van gelijke kansen ligt een belangrijke opdracht voor de school. 
 
Flexibilisering van de onderwijstijd 
Werkende ouders vragen om langere opvang van hun kinderen, ook buiten schooltijd. De traditionele schooltijden staan al jaren ter discussie. Flexibilisering 
van de onderwijstijd is daarnaast één van de manieren om vorm te geven aan het persoonlijk maken van onderwijs, aan differentiëren en maatwerk.  
  
Actievere rol ouders  
Het besef dat ouders en de school elkaar nodig hebben bij de ontwikkeling van het kind is sterk gegroeid. Ouders zijn geen afnemers, maar partners. 
 
Veranderingen in toezicht op onderwijs 
De inspectie kijkt steeds meer naar wat een school extra kan doen om het onderwijs te verbeteren naast het voldoen aan de basiskwaliteit. Daarbij krijgen 
scholen meer ruimte voor diversiteit en ruimte om zelf initiatieven te nemen om de kwaliteit van hun onderwijs te laten zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh0N2R4YLRAhWRMFAKHeLVDf4QjRwIBw&url=http://www.fairpoint.coop/sharepoint-trends-in-2014/&psig=AFQjCNF7ZvJLlD03zfhS1UsJZoAM8KCxwg&ust=1482322799076811
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2.5  Onze uitdagingen 
 
De trends en ontwikkelingen die we geschetst hebben, laten zien dat we de komende jaren voor interessante uitdagingen en vraagstukken staan: 
 

 Om leerlingen een goede rugzak mee te geven voor het functioneren in een veranderende samenleving moet ons onderwijs bij de tijd blijven, 
werken vanuit nieuwe inzichten om kinderen optimale kansen te bieden, lerend zijn en zoveel mogelijk tegemoet komen aan de eisen die de 
maatschappij in de toekomst aan jongeren stelt.  

 Talenten willen we zien en benutten; hoe zetten we leerlingen, leerkrachten en directeuren in hun kracht? Hoe kunnen we optimaal gebruik maken 
van talenten die mensen binnen en buiten de school hebben, denk hierbij aan leerlingen, leerkrachten, directie en ouders. Hoe laten we ons 
onderwijs aansluiten bij wat leerlingen nodig hebben, nu en in de toekomst? 

 We willen moderne ontwikkelingen, zoals digitalisering, een plaats geven in ons onderwijs; wat betekent dat voor onze vaardigheden en rol als 
leerkracht? 

 Hoe worden/ blijven we aantrekkelijk voor aankomend en zittend talentvol personeel? 

 Hoe geven we vorm aan partnerschap met ouders en waar kan verbinding met partners ons versterken als het gaat om het realiseren van 
doorgaande ontwikkelingslijnen? 

 Hoe verbinden we school en omgeving nauw met elkaar? 
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2.6 Wat wij willen: Onze missie en visie 
 
Wij zijn een school waar betekenisvol geleerd wordt, vanuit de mogelijkheden van ieder kind. Hierin staan vaardigheden en eigenaarschap centraal. 
 
 
Met deze visie sluiten we goed aan bij de visie die door ons bestuur is opgesteld: 
 
Op StisamO-scholen ontwikkelen kinderen zich in een veilige, plezierige en uitdagende omgeving tot evenwichtige, zelfstandige mensen.  
Talentontwikkeling van kinderen staat op onze scholen centraal; het individuele kind in zijn authenticiteit is daarbij altijd vertrekpunt. 
Bij het verlaten van de basisschool zijn onze leerlingen toegerust met een breed scala aan kennis en vaardigheden om met een  
gezonde kritische blik op de maatschappij, creatief en met zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet te gaan. 
 
De leidende principes van StisamO zijn: 

 

 eigenaarschap 

 verbinding 

 
Deze leidende principes worden in de visie als volgt uitgeschreven: 
 

Ieder kind is voor ons uniek en belangrijk. Op onze scholen telt elk talent, word je gezien en mag je zijn wie je bent. We zijn nieuwsgierig naar wie je bent en 
naar wat je nodig hebt.  
Verschillen tussen kinderen en volwassenen zijn voor ons uitgangspunt en daarin zit ook onze kracht: wij willen ieders unieke kwaliteiten en talenten 
ontdekken, ontwikkelen en benutten! Dat doen we door rijke, krachtige en betekenisvolle leeromgevingen te creëren, waarin voor groot en klein ruimte is 
voor verschillende leerstijlen en -vormen. 
 
Uitgaan van verschillen betekent ook dat we uitgaan van uiteenlopende normen en waarden die mensen meebrengen. Wij helpen kinderen zich bewust te 
worden van verschillen tussen mensen en groepen en geven daar samen betekenis aan. Dit doen we door in ons onderwijs actief en structureel aandacht te 
besteden aan verschillen, tolerantie, respect, je inleven in een ander en hoe je elkaar kunt steunen.   
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Eigenaarschap 
Betrokkenheid en verantwoordelijkheid van kinderen en van medewerkers stimuleren we door vertrouwen te geven en ruimte te bieden aan ontwikkeling: 
iedereen is eigenaar van zijn/haar leer- en ontwikkelproces. Eigenaar van je leerproces ben je als je weet wat je doel is, je kunt kiezen wat voor jou de best 
passende aanpak is en zelf kunt herkennen wanneer je doel bereikt is. Reflectie op je eigen handelen en gedrag is daarin een voorwaarde. 
Eigenaarschap heeft ook met verantwoordelijkheid te maken. Verantwoordelijkheid nemen en je daarop laten aanspreken is een belangrijk kenmerk van de 
cultuur van StisamO. Wij staan voor een cultuur van elkaar kennen, aanmoedigen en met respect aanspreken.  
 
Verbinding 
Binnen StisamO zetten we nadrukkelijk in op verbinding en ontmoeting. Daarin neemt het met - en van elkaar leren een centrale plaats in. Dit gebeurt 
binnen de scholen, tussen teams, met ouders en onze maatschappelijke partners.  
Onze scholen staan midden in de samenleving en de school is daar een afspiegeling van: een prachtplek om elkaar te ontmoeten, om te leren hoe je om 
kunt gaan met verschillen tussen mensen en met de vraagstukken die leven in een veranderende maatschappij.  
 
 
 
 
 
 
De vertaling hiervan op De Esdoorn: 
De Esdoorn heeft de missie en de leidende principes daarbinnen als volgt vertaald naar de eigen school. 
 
Onze missie 
De toekomst is van jou! 
 
Onze visie 
Wij zijn een school waar betekenisvol geleerd wordt, vanuit de mogelijkheden van ieder kind. Hierin staan vaardigheden en eigenaarschap centraal. 
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Hoofdstuk 3 De onderwijskundige vormgeving 

3.1 De onderwijskundige doelen 
 
Onze onderwijskundige doelen zijn gebaseerd op de kwaliteitscriteria die de overheid hanteert en op criteria die we zelf hanteren, uitgaande van onze visie. 
Voor de komende beleidsperiode hanteren we de volgende kwaliteitscriteria: 
 

 Voldoen aan de kerndoelen. 

 Zorgen voor een ononderbroken ontwikkelingslijn. 

 Aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. 

 Het verzorgen van onderwijs op maat met aandacht voor verschillen tussen kinderen. 

 Aandacht voor de basisvaardigheden, taal, lezen en rekenen. 

 Aandacht voor de 21ste eeuwse vaardigheden. 
 
Wij streven er naar om de opbrengsten over de gehele linie van de school te verhogen.  
Om dit te bereiken werken we met verbeterplannen waar alle onderwijsontwikkelingen  
die we willen doorvoeren in worden beschreven. 
 
Beleidsvoornemens 
 
In de MindMap op pagina 18 kunt u onze voornemens zien voor de komende jaren.  
Hierin wordt duidelijk dat we aandacht besteden aan het 21ste eeuwse leren en de rol  
die de leerkracht hierin heeft. Daarbij gaan we uit van de leidende principes van onze stichting.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS4JuX5oLRAhUNOVAKHan0AEIQjRwIBw&url=http://mnis.sch.id/content/kindergarten/&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNFI5yQNhDzA59rLrsUJTVZJhoGbrw&ust=1482324193744318
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3.2 De zorg voor leerlingen 
 
Onze school neemt deel aan het samenwerkingsverband Passend Wijs. Dit samenwerkingsverband bestaat uit 38 basisscholen en 1 speciale school voor 
basisonderwijs. De participerende scholen hebben een gemeenschappelijk doel: leerlingen met onderwijsproblemen zo lang en goed mogelijk opvangen 
binnen de basisschool. Ook De Esdoorn probeert binnen de mogelijkheden die er zijn de leerlingen zo lang en goed mogelijk binnen de eigen school op te 
vangen. Zie hiervoor in de bijlage het School Ondersteuningsprofiel (SOP). 
 
Passend Onderwijs 
Bij de vernieuwing van de zorgstructuur staat de zorgplicht centraal. Bestuur en scholen zijn verantwoordelijk om alle leerlingen een passend 
onderwijsaanbod te bieden. Gezamenlijk met de besturen die zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband worden activiteiten ontwikkeld gericht op de 
invoering van “passend onderwijs”. De Esdoorn valt onder het samenwerkingsverband Passend Wijs. De veranderingen bij het toekennen van 
arrangementen in plaats van “rugzakjes” is van invloed op De Esdoorn. De financiële middelen zijn verminderd en hierdoor is 
de school minder goed in staat de leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte te helpen.  
Voor De Esdoorn is het zorgprofiel ‘netwerkschool’ vastgesteld. Vanuit deze basis en in relatie tot de ontwikkelingen binnen 
Passend Wijs onderzoekt De Esdoorn welke stappen er gemaakt kunnen worden met betrekking tot het 
ondersteuningsaanbod. De aandacht van de ondersteuning heeft in het verleden sterk gelegen op kinderen met 
leerproblemen en/of achterstanden en bovengemiddelde leerlingen. Naast het, binnen de mogelijkheden, continueren van 
dit zorgaanbod, ligt de komende jaren het accent meer op het verhogen van de opbrengsten bij alle kinderen. De methodiek 
(LIST lezen) laat al een verhoogde opbrengst bij lezen zien. Met behulp van het traject Handelingsgericht werken bij rekenen 
(2015/2016 en 2016/2017) wil De Esdoorn de opbrengsten bij rekenen verhogen. Ook is er een traject ingezet om de 
resultaten bij begrijpend lezen te verhogen. Bij zowel rekenen als taal/spelling zijn de methodes vernieuwd zodat er meer 
differentiatie mogelijk is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjeopilubfRAhUDM1AKHVoSAzMQjRwIBw&url=http://www.prinsesmargriet-spankeren.nl/onze-school/passend-onderwijs.html&psig=AFQjCNGQX1phf9sHJXMEz40xN5hKhb6fNw&ust=1484133193544494
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Leerlingenzorg 
De Esdoorn kent een samenhangend systeem van leerlingenzorg. Dit systeem heeft de volgende kenmerken: 

 We werken HGW (Handelingsgericht) op groepsniveau.   

 Leerkrachten verzamelen zoveel mogelijk gegevens op de groepskaart (Parnassys) zoals: resultaten  van de Cito LVS toetsen, de methode gebonden 
toetsen en andere meetinstrumenten, Zien (Parnassys), de onderwijsbehoefte, belemmerende en stimulerende factoren. 

 De gegevens van leerlingen worden geanalyseerd en op basis daarvan worden de doelen gesteld door de leerkracht.  

 De leerkracht maakt op basis hiervan een groepsplan. Hierin komt de aanpak voor taal, rekenen, lezen, begrijpend lezen voor de hele (Basis)groep te 
staan en het specifieke onderwijsaanbod voor enkele subgroepjes (Hulp-, Plusgroep) en (eventueel) een individuele leerling.  

 Na het afnemen van de Cito toetsen evalueert de leerkracht de groepsplannen (febr/juni). Tijdens de groepsbesprekingen (okt/nov en mrt/april) wordt 
de evaluatie van het groepsplan door de intern begeleider besproken met de leerkracht. Daarna nemen zij beslissingen over de voortgang en 
vervolgstappen. In mei/juni worden de zorgleerlingen tijdens de leerlingbespreking nogmaals doorgesproken. 

 In een aantal gevallen blijkt dat de leerling geen ononderbroken ontwikkeling doormaakt, hiaten heeft of meer uitdaging nodig heeft. De leerkracht zal 
dan met behulp van de intern begeleider vaststellen welke ondersteuning/aanpassingen deze leerling nodig heeft. Dit wordt vastgelegd in het 
groepsplan of een ontwikkelingsperspectief. Na een periode van ongeveer 8 weken wordt het plan geëvalueerd en worden de resultaten van de aanpak 
vastgesteld. De leerkracht en de intern begeleider bekijken welke stappen voor de komende periode worden ondernomen.  
De ouders en waar mogelijk de leerling worden hierbij betrokken. 

 In een aantal gevallen is hulp van buitenaf gewenst. De school kan dan, samen met de ouders, externe deskundigen inschakelen.  

 De resultaten van de Cito LVS toetsen worden tweemaal per jaar met het gehele team geanalyseerd en daar waar nodig worden zaken aangepast. 

 De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg. 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjG5tfgxbfRAhXTcFAKHXt8CUMQjRwIBw&url=https://www.bazalt.nl/expertise-kijk&bvm=bv.143423383,d.ZWM&psig=AFQjCNF9dSAUSkQ6kyfFISu4B6EVDjIhTw&ust=1484136514103427
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3.3 Beleidsvoornemens 
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Hoofdstuk 4 Inzet en ontwikkeling van ons personeel  

4.1 Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling 
 
Algemene doelen van personeelsbeleid 

 Arbeidsvoorwaarden en een rechtspositionele basis die zekerheden bieden en perspectieven geven. 

 Het personeel komt tot zijn recht, voelt zich geaccepteerd en veilig. 

 Effectieve inzet van de mensen met als doel kwalitatief goed onderwijs. 

 Door scholing verbetert de toerusting van het personeel. Dit zal de opbrengst bij het leerproces van de leerlingen verhogen.  
 
De scholen van StisamO werken vanaf augustus 2010 aan eenzelfde integraal personeelsbeleid. De gesprekkencyclus wordt op alle scholen gevoerd en 
onlangs is deze cyclus aangepast. De POP cyclus, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid zijn speerpunten voor de komende periode. 
Met de invoering van de 3-jarige POP cyclus is een stap gemaakt bij het verhogen van de kwaliteit van het personeel. De cyclus wordt hieronder in een 
schema uit een gezet. 
 

 

 
 

Functionerings-

cyclus

Jaar 1

Functionerings

gesprek

en POP

Klassenbezoek

Jaar 2

FG 2 en 

bijstellen POP

Klassenbezoek

(indien FG 3 
noodzakelijk is)

Jaar 3

FG 3 (indien 
nodig)

en bijstellen POP

Klassenbezoek

Jaar 3

Beoordelings-

gesprek 1
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Er zijn onder andere de volgende taken: 

 Coördinator ICT 

 Coördinator IPC 

 Coördinator ARBO  

 Coördinator rekenen 

 Coördinator werkgroep vakgebieden, zorg, IPC 

Met ingang van augustus 2011 is de functiemix ingevoerd. Deze is opengesteld voor bouwcoördinatoren, intern begeleiders en leesspecialisten.  
Er wordt bij StisamO gewerkt met Professionele Leer Gemeenschappen (PLG’s). Hierin kunnen teamleden deelnemen van de verschillende scholen.  
Dit betekent ook nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor de teamleden van De Esdoorn. 
 
De Esdoorn hecht grote waarde aan de zorg voor kinderen. De school zet dan ook veel uren in voor zorg, waaronder uren voor de intern begeleider, een 
leerkracht die extra ondersteuning geeft en een klassenassistent.  
Jaarlijks stelt de directie het schoolformatieplan op en legt dit voor aan het bestuur en de medezeggenschapsraad. Dit gedeelte wordt opgenomen in het 
totale bestuursformatieplan. Dit gaat ter goedkeuring naar de GMR. 
 
Op De Esdoorn hebben personeelsleden functies en taken. Voor functies is, in tegenstelling tot taken, formatie beschikbaar. 
 
Er zijn de volgende functies:          

 directeur              

 groepsleerkracht          

 intern begeleider                

 klassenassistent 

 administratief medewerker 

 conciërge            
                   

Bij de verdeling van functies en taken wordt rekening gehouden met bekwaamheden, mogelijkheden en persoonlijke wensen. Ieder jaar worden de taken 
opnieuw verdeeld. Een eerlijke taakverdeling en een goede spreiding van de werkzaamheden over het jaar vormen hierbij de uitgangspunten. Taakverdeling 
en eventuele taakbelasting komen tijdens de functioneringsgesprekken aan de orde.  
 
De school staat open voor verzoeken tot werken in deeltijd en/of taakvermindering. Bij de behandeling van het verzoek laat de directie de belangen van de 
school en de wensen van de leerkracht een rol spelen. 
 
De individuele leerkracht maakt jaarlijks een (op eigen verzoek) keuze uit het nascholingsaanbod. Deze keuze is altijd gerelateerd aan de beleidsvoornemens 
en/of aan de taak-/functiedifferentiatie mogelijkheden. 
Het team maakt gezamenlijk een keuze uit het aanbod voor teamscholing. Deze keuze wordt bepaald door de beleidsvoornemens. 
Bij de functioneringsgesprekken komt het effect van de nascholing ter sprake.  
In het kader van loopbaanplanning wil het bestuur de mobiliteit van het personeel vergroten. Dit betekent dat ieder jaar de mogelijkheid geboden wordt 
vrijwillig gebruik te maken van mobiliteit naar een van de andere StisamO scholen. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8ueSj5ILRAhWOclAKHSWHDfUQjRwIBw&url=https://tallsay.com/page/4294971547/ik-talenten-is-dat-mogelijk&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNGap0ho7EBxbCdRVUoD5GKWzQABgQ&ust=1482323705406849
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Hoofdstuk 5 Kwaliteitszorg  

5.1 Kwaliteitsbeleid 
 
Op school worden de verbeteronderwerpen gekozen volgens vaste afspraken. In juni van het lopende schooljaar is duidelijk wat de verbeteronderwerpen 
van het volgende schooljaar zijn. De evaluaties van de verbeteronderwerpen vinden per gekozen onderwerp plaats. De data hiervoor worden vastgelegd in 
de plannen. Uitgangspunt bij het bepalen van prioriteiten is de MindMap op pagina 18.  
 
Het proces van de kwaliteitszorg ziet er bij ons op school zo uit: 

1. Bepaling van de kwaliteit (zie 5.2) 
2. Formuleren van prioriteiten (zie 5.3) 
3. Ontwikkelen van de verbeterplannen (zie 5.4) 
4. Het uitvoeren van de plannen (zie 5.5)  
5. Evalueren (zie 5.6) 

 
Hierbij is de PDCA-cyclus het uitgangspunt (plan-do-check-act). 

5.2 Bepaling van de kwaliteit 
 
Op basis van de resultaten van onze zelfevaluatie stellen we de kwaliteit en prioriteiten voor verbetering vast.  
We vragen ons hierbij af: 

 Doen we de goede dingen? 
 Doen we de dingen goed? 
 Hoe weten we dat? 
 Vinden anderen dat ook?  
 Wat doen we er mee? 

 
Wij evalueren en analyseren systematisch de kwaliteit van ons onderwijs. Tijdens studiedagen worden de resultaten van de halfjaarlijkse toetsen besproken. 
Hierbij wordt zowel naar individuele leerlingen als naar groepsprofielen gekeken. Deze gegevens gebruiken we bij het opstellen van verbeteronderwerpen 
en we gebruiken deze gegevens om de ouders te informeren over de gerealiseerde onderwijskwaliteit. 
Naast het verzamelen van gegevens van onszelf gebruiken we ook rapporten van externe instanties, zoals bijv. het inspectierapport. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXvIey5YLRAhXbcVAKHaFnBZQQjRwIBw&url=https://www.patagonia-bv.com/kwaliteitsmanagementsystemen/plan-do-check-act-pdca/&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNH-LUUBiNM37NdxAtfAMXzvdHBfiw&ust=1482323954013853
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5.3 Strategisch plan 
 
Het is belangrijk om keuzes te maken. Met behulp van de zelfevaluatie worden er op schoolniveau keuzes gemaakt. In teamvergaderingen wordt besproken 
welke punten prioriteit hebben op de agenda. Het leren van de kinderen staat hierbij centraal. De gemaakte keuze verwoorden we in een “Plan on a Page”. 
Daarin koppelen we verbeterplannen aan onze missie, visie en de leidende principes van de stichting. 
Het gaat hier om een continu proces van verbeteren.  
 

Strategisch plan 
 

Missie 

De toekomst is van jou! 
 

Visie 

Wij zijn een school waar betekenisvol geleerd wordt, vanuit de mogelijkheden van ieder kind. 
Hierin staan vaardigheden en eigenaarschap centraal. 

 

Leidende principes 

 De kracht van het verschil 

 Eigenaarschap 

 Verbinding 
 

De uitwerking van deze leidende principes zijn terug te vinden in het strategisch beleidsplan van de Stichting. 
Doelen 

Aan het einde van het schooljaar: 

 Werken we met dagtaken in alle groepen. 

 Werken we met de groepskaart voor de leerlingenzorg. 

 Hebben we de nieuwe rekenmethode “Pluspunt” ingevoerd. 

 Hebben we het “Rapportfolio” ingevoerd. 

 Hebben we de methode Engels “Take it easy” in de groepen 5 en 6 uitgeprobeerd. 

 Hebben we een nieuw schoolplan voor de periode 2016-2020. 
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5.4 Verbeterplannen  
 
Voor het ontwikkelen van verbeteronderwerpen hebben wij een formulier ontwikkeld. 
 

Onderwerp Verantwoording 
 

 
Activiteit 

 

 
Resultaat 

 

 
Procedure 

 

Planning   

  

  

  

  

  

 
Communicatie 

 

 
Budgetten/middelen 

 

Bewaking/ controle  

 
Informatieverzameling 

 

 
Evaluatie 

 

 
Hierbij stellen we de doelen SMART op. Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Aan het eind van het formulier wordt ook 
aangegeven wanneer het verbeterplan wordt geëvalueerd. 
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5.5 Borgen van kwaliteit 
 
Door gebruik te maken van formulieren en vaste momenten van evalueren borgen we de kwaliteit. Aan het eind van ieder jaar maken we een zelfevaluatie, 
deze wordt besproken in team en MR. Het bestuur krijgt hiervan een afschrift. 

5.6  Beleidsvoornemens 

De komende jaren blijft kwaliteitszorg onderwerp van gesprek ook binnen de stichting. 

 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl9v_X5YLRAhWdclAKHV_0DsAQjRwIBw&url=http://docplayer.nl/8536003-Jaarboekje-2015-2016-basisschool-t-vossenhol-groesbeek.html&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNGZ09lm8OXcGI16YNNh_zsn3sfpPA&ust=1482324061012666
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Hoofdstuk 6 Slotwoord 

We hebben met alle geledingen gewerkt aan de totstandkoming van dit schoolplan. Het is gebaseerd op het Strategisch Beleidsplan 2016-2020 van StisamO. 
Dit schoolplan geeft de richting aan waar wij als school de komende jaren naar toe willen. 
 
 

 
 
 
 

 


