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Voorwoord

Dit is het schoolplan voor de periode 2021 - 2025.
Dit plan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van
het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat het
onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg.
Het plan is gebaseerd op de zeven beleidsthema’s van het Strategisch beleid
2018-2021 van O2A5.
Wij beschrijven in dit schoolplan onze missie en visie en hoe wij inhoud en
vormgeven aan de schoolontwikkeling. Wij beschrijven hier ook welke ambities
wij hebben voor schooljaar 2021-2022.
In dit schoolplan wordt in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs
beknopt weergegeven wat de conclusie vanuit de Schoolscan is en welke keuzes
gemaakt zijn voor het Schoolprogramma. De gemaakte keuzes worden
uitgewerkt in het jaarplan 2021-2022 en in de beleidsvoornemens voor de jaren
daarna.
Clusterdirectie Vianen-Zederik
Denice Hopkoper, Frank Balk, Liane Tillema
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1. Beleid
Onze stichting respectievelijk onze school kent de volgende beleidsdocumenten:
Onderwijskundig beleid
Onderwerp

Documenten

Visie op leren en
onderwijs

Recent
schoolplan/jaarplan
Schoolgids

Kwaliteitskaarten
Onderwijsaanbod

Overzicht van methoden
en onderwijsaanbod
Pedagogisch-didactisch
Afspraken over handelen
handelen
in de groepen
Veiligheid
Veiligheidsbeleidsplan
Protocol Sociale media
Protocol schorsing en
verwijdering
Schoolondersteuningsplan Uitgebreide versie SOP
Publieksversie SOP

Vastgesteld op:
Herzien op:
Wordt jaarlijks
vastgesteld op 1-8.
Gids 2021-2022 in
Vensters gemaakt.
Vastgesteld:01-082021.
Worden doorlopend
herzien.
In schoolplan. Herzien
op 1-8-2021.
Zie kwaliteitskaart(en)
en kwaliteitsmap
Januari 2020
Bestuur – februari 2017
Bestuur – augustus
2017
01-10-2020
01-10-2020

Personeelsbeleid
Onderwerp

Documenten

Bevoegdheden en
bekwaamheden
personeel

Functieboek
Gesprekscyclus ‘Van
functioneren naar
ontwikkeling’.
Regeling
functioneringsgesprekken
Regeling
beoordelingsgesprekken
Mobiliteitsbeleid
Aanstellingsbeleid
Coachingsbeleid
360 graden feedback –
kansen voor
professionele
ontwikkeling
Kaderstellend taakbeleid

Vastgesteld op:
Herzien op:
Bestuur – juni 2021
Bestuur juni 2021
Bestuur – juni 2017
Bestuur – juni 2017
Bestuur
2015
Bestuur
Bestuur
2016
Bestuur

– november
– maart 2009
- november
- juni 2017

Bestuur – maart 2018
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Evenredige
vertegenwoordiging van
vrouwen in de
schoolleiding
Maatregelen m.b.t.
personeel ten aanzien
van ontwikkeling
onderwijskundig beleid
en pedagogischdidactisch
handelen

Niet nodig als document,
want is gerealiseerd.
Scholingsbeleid

Bestuur – januari 2009

Overig

Werkkostenregeling
2020-2021

Bestuur – november
2020

Thuiswerkprotocol

Bestuur – december
2020

Overig
Onderwerp
Medezeggenschap

Documenten

Vastgesteld op:
Herzien op:
Medezeggenschapsstatuut November 2020

Sponsorbeleid

Convenant “Scholen voor
primair en voortgezet
Onderwijs en sponsoring”
2020-2022

Februari 2020

Financieel beleid

Financieel beleid
Aanbestedings- en
inkoopbeleid
Protocol medisch
handelen
Meldcode
Klachtenregeling

Bestuur – mei 2018
Bestuur – september
2017
Bestuur – januari 2015

Overig
Veiligheid

Klokkenluidersregeling
Gedragscode

AVG
Privacyreglementen
Bestuur

Handreiking ongewenst
bezoek in en rondom
school
Reglement Functionaris
Gegevensbescherming

Bestuur - februari 2019
Bestuur – februari
2015; update –
november 2017
Bestuur – augustus
2017
Bestuur – november
2015
Bestuur – april 2021
Bestuur – mei 2019
November 2019
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ICT Missie en visie ICT
Bestuur
Ouders

November 2019
Notitie communicatie met
gescheiden ouders

Bestuur – november
2020
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2. Kwaliteitsbeleid

Wij zien kwaliteitszorg als een leerproces, waarbij de school zelf, volgens een
beargumenteerde planning, systematisch, de kwaliteit van het onderwijs
bespreekt, beschrijft, realiseert, beoordeelt en/of laat beoordelen en evalueert.
Onze wijze van kwaliteitszorg helpt bij het voortdurend beantwoorden van
belangrijke kwaliteitszorgvragen rondom de volgende vier aspecten: de
processen binnen de school, het handelen van de medewerkers, de opbrengsten
van de leerlingen en de ontwikkelcapaciteit van de organisatie. De uitwerking
van deze aspecten is opgenomen in het kwaliteitsdocument van onze school.
Regelmatig wordt de kwaliteit van het onderwijs geëvalueerd, zowel het proces
als de resultaten. De hierachter te vinden kwaliteitskalender gebruiken wij als
spoorboekje voor onze evaluaties.
Op iedere locatie maken wij visueel wat en wanneer er per jaar aan
beleidsthema’s en evaluaties wordt gedaan.
De bevindingen uit de evaluaties met de verschillende kwaliteitsinstrumenten en
-methoden worden verwerkt in conclusies, plannen van aanpak en een jaarplan.
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2.a. Kwaliteitskalender
Domein en doel

Hoe

Belanghebbenden Gereed vóór

Wanneer in
cyclus

Bestuur, MR, team,
ouders

1 augustus

Minimaal 1x per
4 jaar/jaarlijkse
actualisering

Bestuur, MR, team,
ouders

1 augustus

Jaarlijks

Is onderdeel van
schoolplan/jaarplan

Bestuur, MR, team,
ouders
Bestuur, MR, team,
ouders

1 augustus

Jaarlijks

Middels Vensters.

1x per 4 jaar

Kwaliteitskaarten

Team

doorlopend

Audit

Bestuur

Ook eerder bij
risico’s of op
aanvraag mogelijk.
Op de visualisatie
per maand
(teamkamer) is
zichtbaar welke
kaart wanneer aan
bod komt.
Ook eerder bij
risico’s of op
aanvraag mogelijk.

Zelfevaluatie

Bestuur, team

Onderwijsproces
De school heeft
Schoolplan/jaarplan
onderwijsaanbod
dat voldoet aan
de kerndoelen, is
eigentijds en
Jaarverslag
gericht op een
brede
ontwikkeling van
Schoolgids
leerlingen.
Audit

De school kent de
ontwikkeling van
de leerlingen en
stemt het
onderwijs daarop
af.
De school heeft
een specifiek

Verschillend per
kaart. Elke kaart
minimaal 1x per
jaar.
1x per 4 jaar

1 augustus

Jaarlijks

Opmerkingen

profiel passend
bij de situatie.

Planning
onderwijstijd

Jaarverslag

Bestuur, team

1 augustus

Jaarlijks

Schoolondersteunings- Bestuur, MR, team,
profiel
Jaarrooster
Bestuur, MR, team,
ouders
Urenverantwoording
Bestuur, MR

1 augustus
1 augustus

1x per 4 jaar;
Jaarlijks update
Jaarlijks

1 augustus

Jaarlijks

Toetskalender

1 augustus

Jaarlijks

Team

Domein en doel

Hoe

Belanghebbenden Gereed vóór

Wanneer in
cyclus

Kwaliteitszorg
De school zorgt
voor kwaliteit van
onderwijs en
personeel en
verbetert zich
voortdurend.

Totaal van
kwaliteitszorginstrumenten
zoals beschreven in
kwaliteitsdocument
Personeelsbeleid

Bestuur

Jaarlijks een
evaluatie
Jaarlijks een
evaluatie
1x per 4 jaar

Audit

De school
verantwoordt zich
volgens wettelijke

Zelfevaluatie
-Jaarplan
-Jaarverslag
-Schoolgids

Bestuur, ouders,
inspectie

1 augustus
1 augustus

Is onderdeel van
Schoolplan/jaarplan.

Tweeledig:
-planning uren
nieuw schooljaar
-overzicht
gerealiseerde uren
voorgaand
schooljaar

Opmerkingen

Ook eerder bij
risico’s of op
aanvraag
mogelijk.

Jaarlijks
Jaarlijks
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eisen over de
kwaliteit en voert
een actieve
dialoog met
belanghebbenden.
De directie is
onderwijskundige
leiding.

Domein en doel
Leerlingen
De leerlingen
voelen zich veilig.
De school haalt
resultaten op
taal/lezen en
rekenen die passen
bij de
leerlingenpopulatie.
De leerlingen
vervolgen met
succes hun
schoolloopbaan in
het voortgezet
onderwijs.
De leerlingen zijn
tevreden over de
school.

-Vensters
(www.scholenopdekaart.nl)

-Beoordeling door
bestuurder
-Zelfevaluatie
-Audit

Bestuur, directie

-1x per 2 jaar
-jaarlijks
-1x per 4 jaar

Hoe

Belanghebbenden Gereed vóór

Wanneer in
cyclus

Veiligheidsmonitor/KiVa

Bestuur, MR, team,
ouders, inspectie
Bestuur, team,
ouders

1 juli

Jaarlijks

Analyse van de
resultaten op de
eindtoets
Analyse van de
Team
resultaten op de
tussentoetsen (Cito-LVS)
Informatie op
Bestuur, MR, team,
www.scholenopdekaart.nl ouders, inspectie
en in NCO-rapportages.

juli

Jaarlijks

september en
maart

-2x per jaar
-1x per jaar

Tevredenheidpeiling van
Scholen met Succes

voorjaar 2020

Bestuur, MR, team,
ouders

Opmerkingen

-Groepsanalyses
-Schoolanalyse

Jaarlijks

1x per 2 jaar

In even jaren.
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Domein en doel
Leraren
Al onze leraren
zijn
basisbekwaam of
vakbekwaam
De leraren nemen
initiatieven en zijn
betrokken bij de
ontwikkeling van
hun professionele
vaardigheden.
De leraren zijn
tevreden over hun
school en
werkplek

Hoe

Belanghebbenden Gereed vóór

Wanneer in
cyclus

Beoordelingsgesprek

Bestuur, team

1x per 2 jaar

Ontwikkelgesprek
Team
Functioneringsgesprek

Opmerkingen

-Jaarlijks
-1x per 2 jaar

Tevredenheidpeiling
van Scholen met
Succes

Bestuur, MR, team

voorjaar 2020

1x per 2 jaar

In even jaren.

Domein en doel

Hoe

Belanghebbenden Gereed vóór

Wanneer in
cyclus

Opmerkingen

Ouders en andere
Ouders zijn
tevreden over de
school.
De school werkt
effectief samen
met partners.

belanghebbenden
Tevredenheidpeiling
van Scholen met
Succes
Zelfevaluatie

Bestuur, ouders

1x per 2 jaar

In even jaren.

Bestuur,
belanghebbenden

1 augustus

Jaarlijks
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3. Missie, visie en ambities

3.a. Bestuurlijk kader
Het bestuur is ervan overtuigd dat goed onderwijs realiseren begint bij het
vakmanschap van de leraar op de eigen school in de eigen klas. En dat daarvoor
inspirerend leiderschap aan de orde dient te zijn. Immers, goede scholen zijn
scholen met goede leiders die vanuit eigenaarschap en betrokkenheid adequaat
onderwijs verzorgen dat boeiend, passend en bij de tijd is.
Deze planperiode is gekozen voor een beknopt strategisch beleidsplan.
Met ruimte voor de dialoog en vooral inspiratie.
De 7 thema’s voor de komende jaren:
1. Het veilige kind:
Ieder kind moet op school veilig zijn en zich veilig voelen. Alleen in
veiligheid hebben leerlingen de ruimte om zich te ontwikkelen en om
fouten te maken; zonder schaamte, zonder angst en zonder
terughoudendheid.
2. Ieder kind is welkom:
O2A5-scholen zijn scholen voor en van iedereen. Bij ons kunnen leerlingen
samenkomen, ongeacht afkomst, levensovertuiging, geaardheid of
vermogen.
3. Betekenisvol leren:
Wat je niet leert, kun je niet gebruiken. Wat je niet gebruikt kun je
nauwelijks leren. Leren en werken, versterken elkaar. Op school leggen we
de basis en leren al doende.
4. Actief in de samenleving:
Het openbaar onderwijs is een onmisbaar onderdeel van de gemeenschap
omdat hier mensen met verschillende achtergronden, verschillende
levensovertuigingen en verschillende interesses samenkomen. Hier vindt
de verbinding plaats.
5. Verantwoordelijkheid en eigenaarschap:
Bij goed burgerschap hoort verantwoordelijkheid. Onze leerlingen leren
dat zij zelf eigenaar zijn van hun leven. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor
wat we doen en hoe we omgaan met de kansen en de bedreigingen die op
ons pad komen.
6. Samenwerken en kennis delen:
Iedereen kan en iedereen moet samenwerken. In het gezin, in de klas,
spelend met vriendjes of vriendinnetjes op de sportvereniging of in je
werk. Soms ben je alleen sneller, maar samen kom je altijd verder.
7. Professionaliteit ontwikkelen:
Onze medewerkers ontwikkelen zich continu. Zij zoeken samen en bij
elkaar naar kansen voor verbetering. Scholing die we daarbij inzetten is
gericht op professionaliteitsontwikkeling en leiderschap.
Bij ieder thema zijn doelstellingen opgesteld, die ruimte laten voor invulling door
de scholen. Hieronder zijn de thema’s met de doelstellingen te vinden, maar
tevens zichtbaar in de school.
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Op basis van dit strategisch beleidsplan wordt, mede gevoed door de actualiteit,
op bestuursniveau jaarlijks een kaderbrief opgesteld. Na ieder kalenderjaar
wordt een jaarverantwoording opgesteld.
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3.b. Clusterambities
Onze ambitie is het strategisch beleid van stichting O2A5 (verder) vorm te geven
binnen de 6 scholen. De gebieden onderwijs, personeel en financiën staan hierbij
centraal. Onze focus ligt op onderwijs en personeel.
Clusterambitie 2019-2023
De 7 thema’s van het strategisch beleidsplan van stichting O2A5 zijn zichtbaar in
alle scholen en bekend bij de teams. Binnen de thema’s hebben alle teams een
koppeling gemaakt naar de eigen praktijk. Dat wil zeggen dat de teams in kaart
hebben gebracht hoe zij inhoud geven aan de thema’s van het strategisch
beleidsplan. Jaarlijks wordt teruggeblikt op wat is bereikt en wat wij nog willen
bereiken. Het jaarverslag bevat een evaluatie van de beleidsthema’s van het
afgelopen schooljaar en het jaarplan bevat de beleidsthema’s voor het komende
jaar. Deze laatste zijn bepaald aan de hand van de 7 thema’s van het strategisch
beleidsplan. Wanneer helder is wat de speerpunten zijn voor het nieuwe
schooljaar, wordt dit gevisualiseerd op een jaarkalender per maand. Deze is te
vinden in de team/directiekamer. Per maand is zichtbaar wat op de
vergaderingen terug moet komen. Doordat deze beschrijfbaar zijn, zijn ze
flexibel in gebruik. Alle onderwijsinhoudelijke acties zijn hierop te vinden. Te
denken valt aan de evaluatiemomenten van de kwaliteitskaarten, of een blik op
de implementatie van een nieuwe methode. Op deze manier staan wij stil bij
zowel de school specifieke beleidsthema’s als bij het strategisch beleidsplan op
bestuursniveau. Vergaderingen worden meer onderwijsinhoudelijk en minder
praktisch. Borging vindt plaats en de kwaliteit wordt op peil gehouden.
Beleidsthema’s kunnen worden opgedeeld in kleine stukjes en uitgevoerd worden
in kleine stapjes. De PDCA blijft op deze manier intact.
Onderwijs 2019-2023
“Ieder kind op z’n plek in onze leergemeenschap.” Dat is waar wij naar streven in
cluster Vianen-Zederik. Inclusief onderwijs is wat wij beogen. Inclusief onderwijs
gaat verder dan passend onderwijs. Ons onderwijs past zich aan het kind aan en
niet andersom. De nadruk ligt op het aanvaarden en waarderen van
verscheidenheid en gelijkwaardigheid.
Dit sluit wat ons betreft naadloos aan op wat wij verstaan onder openbaar
onderwijs. Op school leer je naast rekenen, taal en geschiedenis ook tolerant te
zijn. Leerlingen leren dat ze mogen zijn wie ze willen zijn en dat dat ook voor
anderen geldt. Onze openbare scholen vormen een plek waar verhalen
samenkomen.
Doordat wij een leergemeenschap vormen met 6 scholen, zijn wij rijk aan
expertise, kunde en talenten. Dat geldt niet alleen voor directie en onze
onderwijsprofessionals, maar ook voor ouders en leerlingen. Wij leren van en
met elkaar en beperken ons niet alleen tot de eigen school.
Dit alles komt tot uiting in een PR plan dat wij clusterbreed hebben opgesteld.
Hierin geven wij openbaar onderwijs en inclusief onderwijs nadrukkelijk een plek,
waarbij wij de ‘kracht van een cluster’ benadrukken.
Personeel 2019-2023
Om inclusief onderwijs te realiseren is een leergemeenschap nodig, waarin
mensen ‘inclusief denken’. Dat is gerealiseerd, echter blijft het een ambitie die
wij moeten blijven borgen. Zeker gezien het lerarentekort en de wisselingen in
personeel.
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Wij vinden nabijheid belangrijk als het gaat om de verhouding tussen directie en
personeel. Wij zijn benaderbaar, stabiel en zorgen voor een open, positieve,
vriendelijke en veilige sfeer.
We verwachten van ons personeel dat zij:
-

100% inzet tonen.
Altijd in het belang van het kind denken.
Luisteren naar een ander.
Positieve sfeer kunnen neerzetten en positiviteit uitstralen.
Leermomenten benutten.
Anderen (leerlingen, ouders en collega’s) altijd serieus nemen.
Intrinsieke motivatie kunnen aanwakkeren.
Bijdragen aan een inclusieve cultuur, positief spreken over leerlingen en
ouders.
Willen professionaliseren.
Denken in mogelijkheden/oplossingen.
Betrokkenheid.
Zorgen dat er geen ‘gedoe’ is in een groep of relatie.

Financiën 2021-2023
Cluster Vianen-Zederik werkt met een clusterbegroting. Alle 6 scholen dragen
een bedrag per leerling af aan de clusterbegroting. Vanuit het clusterbudget
wordt de directie bekostigd, de IB en administratieve ondersteuning. Maar ook
scholing, begeleiding, ICT en gezamenlijke trajecten betalen wij vanuit dit
budget. Deze begroting t wordt 4x per jaar bijgesteld. Aan de hand van de
uitgaven wordt de afdracht indien nodig bijgesteld en opnieuw berekend.
Op dit moment schuiven we middelen heen en weer en dat is een tijdrovende en
omslachtige manier van werken. Omdat we een cluster zijn en solidair willen zijn
met de 6 locaties is onderstaande besloten en vastgesteld in de CMR. De
clusterdirectie Vianen-Zederik gaat (met instemming van de controller) werken
met een clusterbegroting. De inkomsten van het aantal leerlingen van 1 oktober
voorgaand schooljaar komt binnen op het clusterbudget. Van hieruit worden de
middelen aan de scholen toegekend.
Uitgangspunt is dat we gaan werken met een basis voor iedere locatie die zal
bestaan uit:
*Het aantal leerlingen per groep: Gemiddeld 1 fte op 25 leerlingen.
*Het aantal uren IB: Gemiddeld 0.2 fte per 100 leerlingen.
*Het aantal uren locatiecoördinator (lc): Gemiddeld 0.2 fte per 100 leerlingen.
*Directie: 2.8 fte.
*De administratief medewerkers worden ingezet voor respectievelijk Zederik en
Vianen.
*Onderwijsassistenten worden ieder halfjaar op de locatie ingezet waar dit het
meest nodig is.
*Ieder jaar zullen we in de CMR bespreken welke keuzes we maken. Wanneer er
tussentijds iets wijzigt, bespreken we dit in de CMR.
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3.c. Missie en visie Vlindertuin
Veelzijdig onderwijs bieden, waarbij zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en
samenwerking ertoe leiden dat de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en
medewerkers tot hun recht komen onder het motto: “ontpoppen op eigen wijze”.
Wij profileren onze school als: een openbare school met een veilig en vriendelijk
klimaat gekenmerkt door structuur en uitdaging, passend bij de tijd waarin wij
leven.
Wij vinden het onze opdracht om leerlingen kennis, vaardigheden en
gedragingen aan te leren, die zij later in het vervolgonderwijs en de
maatschappij kunnen gebruiken om een waardevol wereldburger te worden en te
zijn.
Daarnaast zijn we ook: een school met aandacht voor de zorg voor iedere
leerling; een school met veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Leerlingen zijn bij ons mede-eigenaar van het eigen leerproces. Dat motiveert en
draagt bij aan een positief zelfbeeld.
Wij hebben onze missie en visie laten visualiseren, omdat wij geloven dat een
beeld meer zegt dan een boekwerk. Deze is te vinden onder hoofdstuk 3.e.

3.d. Visualisatie missie en visie Vlindertuin
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3.e. Jaarverslag
Corona heeft ervoor gezorgd dat een aantal thema’s minder voortvarend
verlopen zijn in 2020-2021.
Thema’s Strategisch
Beleidsplan O2A5 (SBP
O2A5)
Het lerende cluster

Evaluatie Schooljaar 2020-2021

Intervisie.
Fysiek bij elkaar zijn was lastig dit jaar en
prioriteiten lagen een periode meer bij online
onderwijs, wat ervoor zorgde dat er veelal overleg
plaatsvond tussen leerkracht en ib’er i.p.v.
teambreed. De ambitie blijft echter gericht op
team/clusterbreed intervisie voeren.
Beleid gericht op eigenaarschap.
Eigenaarschap van leerlingen krijgt steeds meer
vorm. De eerste stappen zijn gezet op verschillende
scholen in ons cluster. Op de Vlindertuin worden LOL
gesprekken gevoerd, leerlingen maken een ‘ik
ontpop model’ en trotswerkjes. Bewustwording van
het eigen leerproces krijgt aandacht vanaf de
onderbouw en dat zien we groeien bij onze
leerlingen.
Het rapport is gefinetuned en aangepast op
eigenaarschap bij leerlingen. Blink geïntegreerd
loopt en groepsdoorbrekend lezen ook. Het
groepsdoorbrekend begrijpend lezen ervaart het
team niet als bevorderend, dat nemen wij niet mee
naar het nieuwe jaar. Weektaken, (pre)toetsing en
doelenmuren krijgen vorm. Dit alles is minder
voortvarend verlopen dan de planning was, door de
cohortering.
We zijn een team: We delen successen.
Dit moet verder groeien en zit nog niet naar
tevredenheid in ons systeem. Verschil in leerkracht
speelt mee, Corona perikelen en tevens uitval van
de locatiecoördinator.
Specialisten.
Bewust worden dat we met externe specialisten in
contact kunnen komen.
We zijn een leergemeenschap. Specialisten binnen
het cluster inzetten.
Directie en locatiecoördinator (lc) stimuleren dit.
Tijdens de Coronacrisis werden wij soms als team
gedwongen om via Teams samen te werken met
mensen van andere scholen in ons cluster. Wij willen
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deze ontwikkeling vasthouden.
Zo kunnen de groep 8 leerkrachten meer
samenwerken, leerkrachten kunnen elkaar opzoeken
als het gaat om scholing op hetzelfde thema
enzovoorts. Ook vindt er regelmatig inzet plaats van
de expertise in de Maxklas, op advies van directie.
Ik ben welkom

Zien alle leerlingen: KiVa/ZIEN!, doelen van
Kiva/ Zien borgen! Snappet.
Voldoende, maar er is meer te halen uit de doelen
die voortvloeien uit de veiligheidsmonitoring. Het is
vooral aan de cluster ib’ers om hier
school/clusterbreed aandacht voor te hebben.
Onderwijs op maat: Snappet, Taal/spelling op
Maat.
Methoden naar tevredenheid ingezet. Balans digitaal
en schrijven is naar tevredenheid. Op maat
onderwijs bieden verdient meer aandacht, dat wil
zeggen: leerlingen minder ‘vastzetten’ in 1 groep.
Flexibeler omgaan met de methodestof en gebruik
maken van de kleinschaligheid, korte lijnen en
combigroepen. Er is een slag geslagen, maar dit
blijft een speerpunt.
Veilige omgeving: KiVa, Kindermeldcode.
Op orde. In de ene groep worden de KiVa doelen
beter gerealiseerd dan in de andere groep. Meldcode
op orde.

Ik leer en werk
betekenisvol

Blink Geïntegreerd in groepen 3 t/m 8.
Onderzoeken hoe groep 1/2 kan aansluiten bij
Blink!
In de ene groep is men actiever dan in de andere
groep. Ook hier heeft Corona niet bijgedragen aan
het implementatieproces en de doorgaande lijn
vanaf groep 1. Dit blijft op de agenda staan. Wij zien
graag best practices, ook binnen ons cluster, om
verder te kunnen verbeteren. Groep 1-2 werkt
thematisch. We onderzoeken in 2021-2022 waar de
aansluiting nog beter kan.
Betekenisvol: Blink!, Nieuwsbegrip, excursies.
Corona heeft hier roet in het eten gegooid. Dit
nemen we mee naar het nieuwe schooljaar. Wij zijn
van mening dat dit een borgingsproces is, dat
oneindig is omdat het een kenmerk van ons
onderwijs is.
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Nieuwe taal/spellingmethode.
De basis staat en wij zijn tevreden. De verwerking
naar Parnassys ervaren wij nog niet als optimaal, de
auditor van o2a5 beaamt dit. De cluster ib’er
coördineert in 2021-2022.
De lerende professional Keiwijzer, Keimaat, beoordelingsformulier.
Op stichtingsniveau is besloten te stoppen met zowel
Keiwijzer als Keimaat. De directeuren hebben
gezamenlijk een nieuwe invulling gegeven aan de
gesprekscyclus.
Kwaliteitskaart: gym, taal, spelling toevoegen,
anderen herzien.
Alle nieuwe kaarten zijn gedurende het schooljaar
aan bod geweest om te herzien of op te stellen. In
september worden alle kwaliteitskaarten jaarlijks
herzien, zodat neuzen dezelfde kant opstaan, de
doorgaande lijn wordt gewaarborgd en nieuwe
collega’s op de hoogte zijn van alle afspraken en
structuren. Alle kaarten zijn op Sharepoint te
vinden, voorzien van datum en verantwoordelijke
collega.
Wij zijn een
dynamisch onderdeel
van de omgeving

Warme overdracht, kdv, BSO.
Een warme overdracht kon niet altijd plaatsvinden
door Corona, maar waar mogelijk heeft dit
plaatsgevonden.
Nieuwe ouders.
Er is een kwaliteitskaart gemaakt. Er is clusterbreed
gedeeld. De lijnen zijn nu meer duidelijk.
Intensieve contacten met externen.
Doordat wij in de brede school huisvesten, is er
gemakkelijk en regelmatig contact met de
christelijke school, de bibliotheek, SKCN,
Hummeltjehoeve, externen. Daarnaast werken wij
samen met o.a. het natuurcentrum Gorinchem, Giga
e.a. Er worden momenten georganiseerd waarop
(nieuwe) ouders een kijkje kunnen nemen in onze
school. Er stond een gesprek gepland bij ‘Bij Bram’.
Dit pakken wij op in het nieuwe jaar. We verkennen
of er een samenwerking mogelijk is.
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Wij denken in het nieuwe jaar, samen met de AC,
vele activiteiten weer op te kunnen pakken. Dit alles
o.v.v. de dan geldende Corona maatregelen.
Het veilige kind

Positief gedrag: taakspel, ZIEN!, Kiva.
ZIEN en KiVa lopen goed. De cluster ib’er zal
volgend jaar nog gerichter kijken naar het plan van
aanpak n.a.v. de veiligheidsmonitor.
Taakspel is alleen in groep 7/8 ingezet, naar
behoefte.
De afspraak is dat wij dit gebruiken wanneer daar
aanleiding voor is, de cluster ib’er onderzoekt met
het (deels) nieuwe team of dit nog steeds gewenst
is.
Schoolverwachtingen. (Liesveld)
Naar tevredenheid. Deze zijn geëvalueerd in het
begin van het schooljaar, met de andere partijen in
het gebouw en behoeven geen nadere toelichting.
Dialoog met het kind: Leerling, ouder,
leerkracht (LOL) gesprekken.
LOL gesprekken lopen goed, wij horen tevreden
geluiden.
Het team lijkt steeds beter een weg te vinden in
deze gesprekken, om ook het kind zo goed mogelijk
te betrekken bij en het bewust maken van het eigen
leerproces.
Meldcode.
Wij hebben een meldcode en iedereen heeft de
cursus gehaald.

Het verantwoordelijke
en zelfstandige kind

Zie ook het veilige kind.
Dit thema heeft overlap met de vorige thema’s. De
manier van werken, benadering door de leerkracht
en LOL gesprekken dragen o.a. bij aan de
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de
kinderen.
Zelfstandigheid.
De kwaliteitskaart wordt in september herzien en de
nieuwe collega’s worden hierin meegenomen.
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3.f. Nationaal Programma Onderwijs
Met het Nationaal Programma Onderwijs ondersteunt de overheid scholen om
met de gevolgen van de corona-crisis om te gaan. De ondersteuning bestaat uit
extra geld, een ‘menukaart’ met effectieve interventies en een
‘kenniscommunity’. Door goed te kijken naar wat onze leerlingen en de school
nodig heeft, de ‘schoolscan’, en een goed plan op te stellen, willen we optimaal
gebruik maken van het Nationaal Programma Onderwijs.
Schoolscan
Met een uitgebreide analyse hebben we de cognitieve ontwikkeling (technisch
lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen en wiskunde) van onze leerlingen in
beeld gebracht. We hebben gekeken naar leergroei op het niveau van de school,
per jaargroep en voor specifieke leerlingen en daarbij ook gekeken naar de
sociale verschillen tussen leerlingen wat betreft leergroei. Wij verwijzen voor
details op groepsniveau naar onze trendanalyse. De sociaal-emotionele
ontwikkeling en het welbevinden zijn in beeld gebracht, zowel op school- als op
groeps- als op leerlingniveau.

De impact van het onderwijs op afstand op onze
leerlingen
Leerjaar
Technisch lezen

1

2

3

4

5

6

7

8

Begrijpend lezen
Spelling
Werkwoordspelling
Rekenen
Sociaalemotionele
ontwikkeling
Verder zien we door het onderwijs op afstand dat er steeds opnieuw aandacht
moest worden besteed aan het klimaat in de klas, de groepsdynamica en de
structuur. Daarbij is het ook leerkrachtafhankelijk, hoe dit opgepakt is.
Mogelijke verklaringen voor achterblijvende leergroei op school- groeps- of
individueel niveau zijn:
Steeds wisselende routines op school (lockdown 1, gedeeltelijke schoolopening,
opnieuw open, zomervakantie, weer starten, lockdown 2, opnieuw open, groepen
in quarantaine, testen bij kinderen) en thuis (onderwijs online, begeleiding van
ouders, wel/geen noodopvang, mate van angst voor Corona voor zichzelf of
omgeving). Co-teaching zoals dat was georganiseerd op locatie is weggevallen.

Dit alles draagt niet bij aan een voorspelbare leeromgeving, er gaat veel tijd
verloren aan organisatie, die anders gebruikt kan worden voor instructie,
verwerking en begeleiding. Daarnaast is het moeilijker om goed zicht te hebben
op de ontwikkeling en welbevinden van een leerling. Dit zicht bepaalt welk
aanbod de leerkracht geeft. De focus heeft steeds gelegen op de basisvakken,
uitgewerkt in weektaken en dagtaken. Daar waar nodig hebben wij kinderen
steeds uitgenodigd in de noodopvang om goed zicht te hebben en te houden
voor zowel welbevinden als cognitief.
Kinderen die normaliter de stof snel oppakken, zullen dit nu ook doen. Kinderen
die moeite hebben met oppakken van de leerstof en nu een achterstand hebben
opgelopen, zullen deze minder snel inlopen. Hier nemen we tijd voor en we
zullen deze kinderen extra begeleiden.
NB: Voor een enkele leerling geldt dat bovenstaande genoemde verklaringen,
juist de oorzaak waren voor een leergroei. Dit zijn ook de leerlingen die al
werkende eventuele achterstanden zullen inlopen.
Een bijkomende factor is het huidige lerarentekort. Daar komt bij dat veel
leerkrachten te maken hebben (gehad) met Corona, ofwel zij waren zelf besmet
en ervaren de gevolgen, ofwel zij hebben te maken (gehad) met besmettingen in
hun directe omgeving of er is sprake van angst. Dit alles is een belangrijke factor
die van grote invloed is geweest op de consistentie in de groepen.
Vanzelfsprekend vraagt dit veel flexibiliteit van mensen en de vele gezichten
voor de groepen zijn vaak niet helpend wanneer het gaat om de ontwikkeling
van leerlingen.
In de trendanalyse van de Vlindertuin staan aanbevelingen beschreven op
schoolniveau.
Deze zijn vanzelfsprekend gericht op wat nog meer gedaan kan worden om de
resultaten omhoog te krijgen en het gewenste resultaat te behalen. Op de
Vlindertuin is het credo ‘ontpoppen op eigen wijze’ door Corona belemmerd.
Vanaf komend schooljaar zal dit weer worden opgepakt, omdat de groepen dan
zeer waarschijnlijk weer kunnen worden gemixt en groepsdoorbrekend werken
en leren kan dan worden opgepakt. Programma’s als BOUW kunnen dan weer
worden opgepakt en kinderen kunnen weer, in kleine groepen, leren van en met
elkaar.
Op groepsniveau geldt hetzelfde. Mankracht maakt mogelijk dat wij extra inzet
kunnen organiseren voor o.a. het inoefenen van leerstof in kleinere groepen en
individueel begeleiden van kinderen waar nodig. In de bovenbouw ligt de nadruk
op rekenen en begrijpend lezen en in de onder/middenbouw ligt de nadruk op
technisch lezen.
Schoolprogramma
Op basis van de Schoolscan hebben wij voor de komende jaren de volgende
doelstellingen gekozen:
Het veilige kind.
Hiaten op het gebied van rekenen,
technisch lezen, begrijpend lezen
wegwerken.

De veilige cultuur behouden en extra
in investeren na alle hectiek + 2
nieuwe collega’s. Veelal preventief.
Al dan niet door Corona veroorzaakte
hiaten zoveel mogelijk wegwerken.
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Wij kiezen voor de volgende interventies:
Schooljaar Schooljaar 2022-2023
20212022
Sociaal-emotionele en
fysieke ontwikkeling
KiVa scholing.
Inzet van personeel en
ondersteuning
In kleine groepen werken om de
hiaten weg te werken. Vooral gericht
op rekenen, technisch lezen,
begrijpend lezen.
Collegiale consultatie o.a. gericht op
directe instructie.
Co-teaching in de groepen
organiseren.

x

x

x

x
x

x

De doelstellingen en interventies zijn terug te vinden paragraaf 3.h.;
het jaarplan.
3.g. Jaarplan 2021-2022
Binnen de kaders van het Strategisch Beleidsplan en de kaderbrieven wordt
jaarlijks het jaarplan opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de
evaluatie van het voorgaand schooljaar. Maar ook tevredenheidspeilingen,
trendanalyses, audits, inspectierapporten en gesprekken met betrokkenen
vormen input.
Korte termijn doelen stellen en meer projectmatig aan de slag gaan met de
beleidsthema’s, met het oog op betere resultaten, is wat wij met het team willen
bereiken. Meer focus en slagkracht willen we ervaren, door op korte termijn te
werken in plaats van jaren vooruit te denken. Onderwijs is inherent aan
verandering en wij willen de ruimte hebben om daarmee om te kunnen gaan en
op in te kunnen spelen. Beleidsthema’s worden in kleine stukken opgedeeld en
verdeeld over de maanden van het schooljaar. Met deze gedachte in het
achterhoofd, onderzoeken we per schooljaar wat de beleidsthema’s zijn voor het
schooljaar erna. Vervolgens delen we dit op en verdelen we dit over het jaar. De
ervaring leert dat ver vooruitplannen niet werkbaar en niet realistisch is. Het
schoolplan is dan ook geen vast document, maar een werkdocument. Jaarlijks
ligt het schoolplan in de MR ter inzage en ter goedkeuring. Per thema van het
strategisch beleidsplan is weergegeven wat wij op de Vlindertuin binnen dat
thema willen onderzoeken, optimaliseren en opzetten in de praktijk. Om aan te
tonen dat er zicht is op de jaren die komen, is een beknopt schema gemaakt van
het meerjarenoverzicht.
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In onze kwaliteitskaarten is te vinden wie verantwoordelijk is voor een
beleidsthema, taak, thema of project. Uiteindelijk heeft directie in nauwe
samenwerking met de locatiecoördinator overzicht over de beleidsthema’s en
volgt deze nauwkeurig. Directie is verantwoordelijk voor de PDCA-cyclus.
In juni 2022 evalueren wij het schooljaar met elkaar en bepalen wij hoe we
verder gaan. Tussentijds is op de kwaliteitskalender te vinden wanneer er een
moment van bezinning is per beleidsthema. Het proces of een implementatie
kent immers verschillende momenten in het jaar van de zogenoemde ‘pas op de
plaats’. Deze kwaliteitskalender is te vinden in de directiekamer en bedoeld voor
het team, locatiecoördinator en directie. De koppeling naar de agenda van
teamvergaderingen of studiedagen is op deze manier zo gemaakt. Op die manier
vindt ook borging plaats en zijn vergaderingen efficiënt en doeltreffend van
inhoud.
De Schoolscan en de gemaakte keuze van interventies in het kader van het
Nationaal Programma Onderwijs bepalen (mede) nadrukkelijk de agenda voor
het komend en volgend schooljaar.
Vanuit het jaarplan worden concrete verbeterplannen en een kwaliteitsagenda
opgesteld. Direct na een schooljaar wordt een jaarverslag opgesteld.
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3.h. Visualisatie jaarplan 2021-2022
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3.i. Meerjarenoverzicht
Een overzicht van activiteiten over vier schooljaren verdeeld.
SBP 2018-2022

2021-2022

2022-2023

Thema 1
Het veilige kind.
Het veilige kind.
Thema 2
Welkom voor
ieder kind.
Ik ben welkom.

KiVa plannen
stroomlijnen en de
uitvoer borgen.
Casusbespreking
standaard onderdeel
teamvergadering.
Betekenisvol onderwijs;
borgen en onderzoeken
waar kansen liggen.
Onderwijs op maat;
loskomen van
leerstofjaarklassensyste
em.
Groep 1-4 Julie Menne
en oriëntatie groep 5-8.
‘Knappe kleuters’ en
‘DHH’ borgen.
Mediawijsheid, ict
vaardigheden en digitale
geletterdheid (overig)
krijgen een plaats in ons
onderwijs.

Groep 1-8
veiligheidsmoni
tor.
Loskomen van
leerstofjaarklas
sensysteem,
door onderwijs
op maat te
bieden.

Plan opstellen;
excursies, gekoppeld
aan Blink, i.s.m. de AC.

Samenwerking
organiseren ‘Bij
Bram’.

Eigenaarschap borgen
en nieuwe acties
implementeren
(weektaken,
doelenmuren etc.)

Eigenaarschap
borgen en
nieuwe acties
implementeren
(weektaken,
doelenmuren
etc.)

Werkgroep begrijpend
lezen.
Werkgroep
meerbegaafdheid en
hoogbegaafdheid.

Borgen
afspraken en
kennis
begrijpend
lezen.

Thema 3
Betekenisvol leren
en werken.
Ik leer en werk
betekenisvol.

Thema 4
Actief in de
samenleving.
Wij zijn een
dynamisch
onderdeel van de
omgeving.
Thema 5
Verantwoordelijkh
eid en
eigenaarschap.
Het
verantwoordelijke
en zelfstandige
kind.
Thema 6
Samenwerken en
kennisdelen.
Het lerende
cluster.

Goede
resultaten op
ieder
vakgebied.
Groep 5-8 al
dan niet Julie
Menne.
Digitale
geletterdheid is
een feit,
borgen.

20232024

20242025

Goede
resultaten
op ieder
vakgebied.

Ieder kind
is eigenaar
van het
eigen
leerproces.
De plannen
zijn
uitgevoerd.

Borge
n van
beleid
op
eigena
arscha
p.
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Thema 7
Professionaliteitso
ntwikkeling van
leerkrachten en
inspirerend
leiderschap.
De lerende
professional.

Werkgroep oriëntatie
volgsysteem
onderbouw.
Er starten 19 nieuwe
mensen; teambuilding.
Clusterdag; Sharepoint.
Clusterdag;
eigenaarschap.
Clusterdag; inclusie.

Borgen beleid
meerbegaafdhe
id/hoogbegaafd
heid.
Eventueel
implementatie
nieuw
volgsysteem 12.

Klassenconsultaties (kc)
gericht op:
zelfstandigheidsbevorde
ring, directie
instructiemodel en
stimuleren van
eigenaarschap.
Teamscholing digitale
geletterdheid.
KiVa: doorlopende
leerlijn finetunen en
zichtbaar maken in de
school.

Kc:
eigenaarschap,
digitale
geletterdheid.

Kc:

Kc:
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3.j. Uitwerking jaarplan 2021-2022

Thema’s
Strategisch
Beleidsplan O2A5
Het lerende cluster

Beleidsthema’s Schooljaar 2021-2022
(vergrootglazen in visualisatie geven de
prioritering aan)
Beleid op eigenaarschap.
Kennisdeling binnen het cluster organiseren en scholing
gezamenlijk oppakken. Wietske Idema zal alsnog een
lezing geven. Een bezoek aan een andere organisatie
behoort tot de mogelijkheden wanneer dit weer kan
(Corona).
Wij vormen een leergemeenschap.
Gebruikmaken van expertise binnen het cluster. Denk
o.a. aan HB expertise en de Icoach.
De werkgroep begrijpend lezen een doorstart geven.
J.Z. zal een onderbouwwerkgroep coördineren, waarin
komend jaar de focus ligt op het leerlingvolgsysteem in
groep 1-2. Hoe willen we dit clusterbreed organiseren en
waar liggen kansen. Knappe kleuters wordt hierin
meegenomen en kortgesloten met de HB werkgroep.
Werkgroep HB en MB, onder leiding van M.B.
Wij zijn een team.
We delen onze successen en leren en vieren samen.
Successen delen wordt een standaard onderdeel van de
teamvergadering. We evalueren in oktober 2021.
Knappe kleuters
Inventariseren op clusterniveau wat de ervaringen zijn
en bepalen of en hoe we doorgaan. Twee werkgroepen
hebben hierover contact met elkaar.

Ik ben welkom

Betekenisvol.
Blink!, Nieuwsbegrip en excursies maken de dagelijkse
onderwijspraktijk betekenisvol. Dit betekent loslaten van
de methode waar mogelijk. Drie keer per jaar evalueren
wij de mate waarop en onderzoeken we met elkaar waar
kansen liggen die we oppakken.
Consequente (school)regels, veiligheid en
geborgenheid.
Leerkrachten bedden dit in, in het klassen- en
schoolklimaat.
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Daarnaast werken wij aan het consequenter handhaven
van de regels m.b.t. zelfstandig werken en het directe
instructiemodel. De kwaliteitskaart zorgt voor borging en
een doorgaande lijn.
Kindbespreking
Casusbespreking wordt een vast onderdeel van de
vergadering. Teamleden mogen casussen aandragen of
we bespreken onze zorgen. Iedereen moet op onze
kleine school, in grote lijnen, op de hoogte zijn en
blijven van onze leerlingen. Zo dragen wij zorg voor een
eenduidige en positieve benadering naar leerlingen.
Deze manier van werken vinden wij zinvoller dan 2 vaste
groepsbesprekingen per jaar. In januari evalueren wij
deze manier van werken.
Onderwijs op maat
Loskomen van het denken in jaargroepen en de
onmogelijkheden daarvan. Groepsdoorbrekend werken
verder uitbouwen en kansen onderzoeken.
Ik leer en werk
betekenisvol

Groep 1-2 verdient extra handen in de groep vanwege
de groepsgrootte. (Maart 2022 - 33 kinderen.)
Aanbod.
Excursies kunnen weer, wat ervoor zorgt dat we samen
met de AC onze plannen kunnen hervatten. Betekenisvol
leren hangt hier nauw mee samen net als ‘ontpoppen op
eigen wijze’. Van een bezoek aan het bejaardenhuis om
de hoek tot Slot Loevestein.
Geïntegreerd WO; Blink!
Geïntegreerd WO in groepen 3 t/m 8. Onderzoeken hoe
groep 1/2 kan aansluiten bij Blink! in 2021-2022. Een
begin is gemaakt, verder uitbouwen. Excursies willen we
op een betekenisvolle manier laten aansluiten bij ons
onderwijs en koppelen waar mogelijk aan Blink!.
Hiaten wegwerken n.a.v. Corona periode
Co-teaching in de groepen en werken in kleine groepen
zullen bijdragen aan het wegwerken van eventuele
vertragingen door Corona.
Begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en
rekenen
Zoals de Schoolscan aantoont, is de leergroei nog niet
overal voldoende. De verklaringen zijn per groep helder
en de aanpak ook. In kleine groepen extra oefenen en
de vertaling maken naar de praktijk om de intrinsieke
motivatie aan te wakkeren.
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D.t.H. kan als rolmodel fungeren (tevens op
clusterniveau), daar hij continu goede resultaten behaalt
bij begrijpend lezen. We willen begrijpend lezen meer
integreren en meer verschillende soorten teksten
gebruiken.
Groep 1-4 werkt met ‘Julie Menne - Met Sprongen
Vooruit’ vanaf komend schooljaar, om rekenen meer
betekenisvol te maken. Wij oriënteren in schooljaar 2122 of dit voor groep 5-8 ook passend is. Verder
onderzoeken we of er een verbetering kan plaatsvinden
in de aanpak op Spelling op Maat. Is er een doorgaande
lijn en passen we voldoende aan als een niveau te hoog
of te laag blijkt te zijn; kan het nog meer op maat?
De lerende
professional

Wij zijn een
dynamisch
onderdeel van
de omgeving

Kwaliteitskaarten.
Alle kwaliteitskaarten borgen, door jaarlijks in
september door te nemen en te herzien waar nodig.
Kritisch zijn op de kwaliteitskaarten technisch lezen,
begrijpend lezen en Spelling op Maat, worden de
afspraken uit dit beleid strak nageleefd en waar kunnen
we van elkaar leren? Meenemen in de
klassenconsultaties.
Warme overdracht.
Warme overdracht met het kinderdagverblijf nog niet
optimaal. Door Corona is dit verwaterd. Wij willen dit in
2021-2022 oppakken. Eline en Jeroen hebben hier een
leidende rol in, maar het kinderdagverblijf zal ook tijdig
moeten acteren. Wij stimuleren dit.
Inloopochtend.
De rupsjesochtend zal in het nieuwe jaar weer
plaatsvinden. De open dag op zaterdag was een succes.
De Kandelaar heeft geen voorkeur voor de zaterdag. In
overleg met alle partijen zorgen we voor een moment
waarop de school zichtbaar en open is voor de
omgeving.
Brede School.
Er zijn korte lijnen en er heerst een prettige sfeer.
Overleg is mogelijk en gebeurt.
Wij weten elkaar te vinden wanneer nodig en laten
elkaar ook met rust wanneer nodig. Waar liggen kansen
als het gaat om waardevolle samenwerking?
Dit bespreken wij met de Kandelaar, Hummeltjeshoeve
en SKCN.
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Intensieve contacten met externen.
Na Corona kunnen wij dit hopelijk weer oppakken.
Wij kunnen niet zonder deze externen om het onderwijs
neer te kunnen zetten, zoals wij dat willen. Denk aan
het natuurcentrum, de zorgboerderij om de hoek,
familieleden van onze leerlingen op school of sportclubs.
Deze contacten willen we doelgerichter bevragen en
meer laten aansluiten op de onderwijsinhoud.
Wij zullen een plan maken waarin de verschillende
geloofsovertuigingen aan bod komen en bezoekjes aan
gebedshuizen mogen niet ontbreken.
Een bedrijfsbezoek in groep 7/8 zal standaard worden
en samen met de AC onderzoeken we waar kansen
liggen om buiten en binnen meer te verbinden.
Ouders
Door de Corona crisis en onze nieuwe plaats in een
Brede School is het ‘ons kent ons gevoel’ meer op de
achtergrond geraakt. Informele activiteiten voor en met
ouders willen we bewust plannen. Ook activiteiten
waarin ouderparticipatie centraal staat, gekoppeld aan
betekenisvol ouderwijs worden uitgedacht. Ook hierin
trekt de AC samen met ons op.

Het veilige kind

Positief gedrag.
Schoolregels, taakspel, KiVa, voorbeeldgedrag
leerkracht. Aspecten die samen de positieve en veilige
haven vormen. Dit mag nooit een vanzelfsprekendheid
zijn en blijft onderwerp van gesprek gedurende het jaar.
Wat kan beter of anders om de kwaliteit te waarborgen?
Het gesprek met elkaar en met ouders staat hierin
centraal.
Zien van alle leerlingen
Zien van alle leerlingen is onze kracht. Wij willen dit
concreter maken door het KiVa plan en doelen van KiVa
strakker neer te zetten en gerichter aandacht voor te
hebben. Dit is een waardevolle aanvulling op onze
professionaliteit en intuïtie. We stellen n.a.v. de KiVavragenlijsten 2 doelen (sociaal emotionele ontwikkeling)
op per klas. Dit wordt in ParnasSys opgeslagen,
besproken met de IB-er en geëvalueerd. We delen dit
met elkaar. Evaluatie en check vindt in december plaats.
KiVa willen we meer uitdragen en laten leven, zodat het
nog meer in onze cultuur wordt ingebed.
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LOL gesprekken.
Dialoog met het kind: Leerling, ouder, leerkracht (LOL)
gesprekken. Loopt goed, ervaringen zijn uitgewisseld en
feedback van ouders is meegenomen om van te leren.
Wij blijven hierin groeien en ontwikkelen, evenals ouders
en leerlingen. Voor nu: vooral borgen.
Parnassys
Herziene afspraken maken over het gebruik van
Parnassys. Hoe zetten we het ouderportaal in? Wat
plaatsen we waar? Wordt in voldoende maten notitie
gemaakt van gesprekken, ontwikkelingen en evaluatie
van ’t effect van uitgevoerde begeleiding?
Het
verantwoordelijke
en zelfstandige
kind

Eigenaarschap.
Aansluiten bij ontwikkeling: (eigen) doelen
inplannen/kiezen. Betrokkenheid en intrinsieke motivatie
op deze manier vergroten.
Doelenmuren eenduidig en consequent inzetten.
(Leesbaar en begrijpelijk voor ieder kind.)
Eigenaarschap borgen:
Eigen doelen LOL/klas
Trots werkjes in rapport
Dag en weektaken gepersonaliseerd door leerlingen
Eigenaarschap (door)ontwikkelen:
Doelenmuren
Pretoetsen
Doorgaande leerlijn per vakgebied en op eigenaarschap
Samen zorgen we voor instructie en verwerking
aangepast op de behoefte van het kind.
Vast punt op de teamvergadering: wat heb je gedaan op
het gebied van eigenaarschap. Doorgaande lijn
finetunen en borgen.
Directe instructiemodel en zelfstandig werken.
Directe instructiemodel en regels m.b.t. zelfstandig
werken consequent blijven oppakken. Ook als leerlingen
zelfstandig genoeg lijken en de groep gemakkelijk
functioneert. Voor de doorgaande lijn en enkele
leerlingen blijft het belangrijk om duidelijkheid te
scheppen en de zelfstandigheid te bevorderen.
Collegiale consultatie zal plaatsvinden om de kwaliteit te
waarborgen.
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Wij werken aan de (digitale) toekomst.
Kinderen hebben sinds afgelopen schooljaar vanaf groep
5 een laptop. Wij zien dat kinderen nog niet digitaal
vaardig genoeg zijn. Daarnaast vinden we het thema
digitale geletterdheid een onmisbaar thema in het
huidige tijdperk. Onze nieuwe collega M.K. is tevens
Icoach en hij zal het team stapsgewijs meenemen. Het
team zal eerst zelf professionaliseren op dit gebied, om
vervolgens planmatig kinderen hierin op te gaan leiden.
Centraal staat in de eerste plaats het thema
mediawijsheid. Ook een ouderavond m.b.t. dit thema
mag niet ontbreken, al dan niet clusterbreed.
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3.k. Begroting jaarplan 2021-2022

Voor het komende schooljaar is een begroting vastgesteld. De controller van
stichting O2A5 stemt hiermee in. De begroting ziet er als volgt uit:
Teamscholing digitale geletterdheid en ict vaardigheden bij kinderen.
€4000
KiVa scholing 2 nieuwe collega’s – onderzoeken combinatie teamscholing
opfrissen.
€400/€1000
Klassenconsultaties (directie instructie en zelfstandigheidsbevordering).
€1000
Julie Menne cursus 3 collega’s.
€1600
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3.l. Verantwoording lesuren

Urenberekening lesuren 2021-2022

Leerjaar

aantal uren per week

1

2

3

4

5

6

7

8

26,00

26,00

26,00

26,00

26,00

26,00

26,00

1352,00 1352,00
5,20
5,20
1357,20 1357,20

1352,00
5,20
1357,20

1352,00
5,20
1357,20

1352,00
5,20
1357,20

1352,00
5,20
1357,20

1352,00
5,20
1357,20

1352,00
5,20
1357,20

26,00
52,00
26,00
10,40
52,00
10,40
5,20
156,00
338,00

26,00
52,00
26,00
10,40
52,00
10,40
5,20
156,00
338,00

26,00
52,00
26,00
10,40
52,00
10,40
5,20
156,00
338,00

26,00
52,00
26,00
10,40
52,00
10,40
5,20
156,00
338,00

26,00
52,00
26,00
10,40
52,00
10,40
5,20
156,00
338,00

26,00
52,00
26,00
10,40
52,00
10,40
5,20
156,00
338,00

26,00
52,00
26,00
10,40
52,00
10,40
5,20
156,00
338,00

1019,20 1019,20

1019,20

1019,20

1019,20

1019,20

1019,20

1019,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

1014,00 1014,00
5,20
5,20
2,00
2,00
10,40
10,40
5,20
5,20
10,40
10,40
2,00
2,00
2,00
2,00
976,80
976,80

1014,00
5,20
2,00
10,40
5,20
10,40
2,00
2,00
976,80

1014,00
5,20
2,00
10,40
5,20
10,40
2,00
2,00
976,80

1014,00
5,20
2,00
10,40
5,20
10,40
2,00
2,00
976,80

1014,00
5,20
2,00
10,40
5,20
10,40
2,00
2,00
976,80

1014,00
5,20
2,00
10,40
5,20
10,40
2,00
2,00
976,80

1014,00
5,20
2,00
10,40
5,20
10,40
2,00
2,00
976,80

26,00

52 weken
extra uren 30-09 (donderdag)
Totaal
Herfstvakantie 18-10-21 t/m 22-10-21
Kerstvakantie 27-12-21 t/m 7-1-22
Voorjaarsvakantie 28-2-22 t/m 4-3-2022
Goede Vrijdag en Pasen 15-4-22 t/m 18-4-22
Meivakantie 25-4-22 t/m 6-5-22
Hemelvaartsdagen 26-5-22 t/m 27-5-22
Pinksteren 6-6-22
Zomervakantie 11-7-22 t/m 19-8-22
totaal vakantie
lesuren
minimaal een dag marge

26,00
52,00
26,00
10,40
52,00
10,40
5,20
156,00
338,00

5,20

vrij in te delen (t.b.v. studiedagen etc.)
Paardenmarkt 7-10-2021
Middag voor de kerstvakantie 24-12-2021
Studiedag Cluster Vianen-Zederik 25-10-2021 en 19-04-2022
Plandag 2021
2 Studiedagen. 1 vrijdag en 1 donderdag
Middag sinterklaas 3-12-2021
Middag voor de zomervakantie
saldo

Planning

Lesuren per leerjaar
Leerjaar
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Totaal per week

1

2

3

4

5

6

7

8

5,20
5,20
5,20
5,20
5,20

5,20
5,20
5,20
5,20
5,20

5,20
5,20
5,20
5,20
5,20

5,20
5,20
5,20
5,20
5,20

5,20
5,20
5,20
5,20
5,20

5,20
5,20
5,20
5,20
5,20

5,20
5,20
5,20
5,20
5,20

5,20
5,20
5,20
5,20
5,20

26,00

26,00

26,00

26,00

26,00

26,00

26,00

26,00
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Bijlage 1: Overzicht van methoden en onderwijsaanbod
Vak

Methodes

Voorbereidend lezen, rekenen en
wereldoriëntatie

Thematisch werken, aangevuld met
Schatkist

Taal en spelling

Taal en Spelling op Maat

Aanvankelijk lezen

Veilig Leren Lezen (Kim versie)

Technisch lezen

Lekker Lezen

Begrijpend lezen

NieuwsBegrip

Leesplezier en leesbeleving

Bibliotheek AanZet

Rekenen

Wereld in Getallen

Schrijven

Pennenstreken

Verkeer

VVN

Engels

Groove Me

Geschiedenis

Blink! Wereld – geïntegreerd

Aardrijkskunde

Blink! Wereld – geïntegreerd

Natuur en Techniek

Blink! Wereld – geïntegreerd

EHBO

Gipsproject, EHBOcursus

Burgerschap en sociale competenties

Blink - KiVa

Geestelijke stromingen

HVO

Tekenen/beeldende vorming

Moet je doen

Handvaardigheid

Moet je doen

Muziek

EigenWijs

Bewegingsonderwijs

Sportservice VHL vanaf sept 2021

Dramalessen

Moet je doen
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