Schoolplan
2019-2023

Inhoudsopgave
1.

2

3

4

5

Inleiding ........................................................................................................................................... 2
1.1

Beknopte beschrijving van onze school ................................................................................... 2

1.2

Kenmerken van de ouders en de omgeving............................................................................. 2

1.3

Doelen van dit schoolbeleidsplan ............................................................................................ 3

1.4

Wijze waarop dit schoolplan tot stand is gekomen ................................................................. 3

1.5

Beleidsstukken ......................................................................................................................... 3

Maatschappelijke opdracht van onze school ................................................................................... 4
2.1

Waar staan we voor ................................................................................................................. 4

2.2

Terugblik: wat hebben we in de afgelopen periode bereikt .................................................... 4

2.3

Vooruitblik: wat komt er op ons af .......................................................................................... 7

2.4

Wat willen we in de komende periode bereiken ..................................................................... 8

2.5

Onze plannen voor de komende vier jaar ................................................................................ 9

Onderwijskundig beleid ................................................................................................................. 11
3.1

Uitgangspunten en doelstellingen onderwijskundig beleid Lucas Onderwijs ....................... 11

3.2

De organisatie van het onderwijsleerproces binnen de school ............................................ 13

3.3

De inrichting van het onderwijsleerproces binnen de groep ................................................ 13

3.4

De inhoud van ons onderwijs ................................................................................................ 15

3.5

Pedagogisch klimaat, schoolklimaat en veiligheid ................................................................ 18

3.6

Zorg en begeleiding ............................................................................................................... 20

3.7

Samenwerking ....................................................................................................................... 20

Personeelsbeleid ........................................................................................................................... 22
4.1

Kenmerken van het personeel .............................................................................................. 22

4.2

Uitgangspunten en doelstellingen personeelsbeleid Lucas Onderwijs ................................. 22

4.3

Personeelsbeleid en onderwijskundig beleid ........................................................................ 23

Kwaliteitsbeleid ............................................................................................................................. 25
5.1

Uitgangspunten en doelstellingen kwaliteitszorg Lucas Onderwijs ...................................... 25

5.2

Zicht op- & verbetering van kwaliteit .................................................................................... 26

5.3

Verantwoording afleggen over de gerealiseerd kwaliteit ..................................................... 27

Vierjaren planning 2019-2023 ............................................................................................................... 29

1

1.

Inleiding

1.1

Beknopte beschrijving van onze school

Christelijke basisschool De Vijverhof is onderdeel van Lucas Onderwijs. De school wordt bezocht door
ca. 275 leerlingen, verdeeld over 9 groepen. In het gebouw is ook Peuteropvang van ZieZoo
gehuisvest; dit maakt het mogelijk om een doorgaande ontwikkelingslijn te bieden aan kinderen
vanaf 2 jaar.
Onze leerlingen wonen in de buurt van de school, in Oud-Voorburg en komen over het algemeen uit
een sterk sociaal-economisch milieu. De kinderen op De Vijverhof hebben geen leerlinggewicht (de
gewichtenregeling in het basisonderwijs bepaalt, op basis van opleidingsniveau van ouders en
postcodegebied van de school, hoeveel geld een basisschool krijgt om onderwijsachterstanden weg
te werken) .
Er zijn meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen. Gezien de grootte van het gebouw zijn wij
echter gebonden aan een vast aantal groepen/lokalen. Het leerlingaantal van de school is de
afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven. Wij verwachten dat het aantal leerlingen ook de komende
jaren stabiel zal blijven, tenzij door nieuwbouw de mogelijkheid bestaat om uit te breiden en
zodoende ook kinderen van de wachtlijst geplaatst kunnen worden.
De verwachtingen van onze leerlingpopulatie zijn hoog. Ook vanuit huis wordt aandacht besteed aan
de brede ontwikkeling van de kinderen. Op school krijgt de sociaal emotionele ontwikkeling naast de
cognitieve ontwikkeling veel aandacht. Dit doen wij onder andere met behulp van het programma De
Vreedzame School en ook tijdens gesprekken naar aanleiding van Trefwoord, de methode die wij
gebruiken voor levensbeschouwing.

1.2

Kenmerken van de ouders en de omgeving

De kinderen van De Vijverhof komen veelal uit de buurt. Het opleidingsniveau van onze groep ouders
is hoog. De ouders van De Vijverhof zijn betrokken bij hun kind en bij de school. De Vijverhof heeft
een actieve ouderraad en een betrokken medezeggenschapsraad. Naar schatting is ongeveer 20
procent van de ouders lid van een kerk. Een groot deel kiest voor de school vanwege het veilige
‘buurtschoolkarakter’.
De school is in 1993 ontstaan uit een fusie van de Emmaschool en de Willem Alexanderschool en is
gevestigd in een karakteristiek gebouw uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Het is een sfeervol
gebouw maar om het gebouw in te richten voor toekomstgericht onderwijs zijn er aanpassingen
nodig. In de komende jaren verwachten we duidelijkheid over nieuwbouwmogelijkheden.
Het gebouw wordt mede gebruikt door peuteropvang ZieZoo. Hier zijn kinderen vanaf 2 jaar welkom.
Onze school werkt samen met diverse organisaties uit de wijk, onder andere met de naschoolse
opvang. Er is regelmatig contact met de gemeente en sportorganisaties. In de wijk waar de school
staat, zal op korte termijn waarschijnlijk een nieuwe kinderopvangorganisatie worden gevestigd.
We vinden het belangrijk om goed contact te onderhouden met de buurtbewoners en om bij te
dragen aan sociale cohesie in de wijk. Zo worden buurtbewoners bijvoorbeeld jaarlijks uitgenodigd
voor ons zomerfeest.
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1.3

Doelen van dit schoolbeleidsplan

Dit schoolbeleidsplan geeft richting aan de ontwikkeling van onze school binnen de strategische
koers van Lucas Onderwijs.
Het plan dient tevens als verantwoordingsdocument voor de Inspectie van het Onderwijs, met een
beschrijving van ons onderwijskundig beleid (hoofdstuk 3), ons personeelsbeleid (hoofdstuk 4) en het
beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs (hoofdstuk
5).

1.4

Wijze waarop dit schoolplan tot stand is gekomen

De Koersbeweging van Lucas Onderwijs geeft richting aan ons schoolplan. Hierin staan in grote lijnen
de ambities voor alle scholen van Lucas Onderwijs vastgelegd. De komende vier jaar zullen we
planmatig onderwerpen van ons schoolplan aan de orde laten komen. Deze worden beschreven in
het jaarplan. Ieder jaar kijken we met het team ook terug: hebben we onze doelen in voldoende
mate gerealiseerd? Deze evaluatie wordt vastgelegd in het jaarverslag. Tenslotte dragen we zorg
voor een cyclische evaluatie van de beleidsterreinen, zoals beschreven in dit schoolplan.
De teamleden en in het bijzonder de leden van de stuurgroep onderwijsvernieuwing hebben
meegedacht over de missie en visie van de school en de thema’s die in het plan zijn beschreven.
Vervolgens is dit plan ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.

1.5

Beleidsstukken

Ons schoolplan is een rompplan. Daarom verwijzen we naar de volgende beleidsstukken:
1. De schoolgids
2. Koersbeweging 2022 - Lucas Onderwijs
3. Het inspectierapport
4. De toetskalender
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Maatschappelijke opdracht van onze school

2.1

Waar staan we voor

2.1.1 Missie van Lucas Onderwijs
Lucas Onderwijs stelt zijn scholen in staat en stimuleert hen het best denkbare onderwijs te bieden,
opdat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke
burger.
Lucas Onderwijs wil dat vormgeven door samen te werken:
vanuit waarden, in oorsprong ontleend aan de traditie van de christelijke
geloofsgemeenschap;
aan aantrekkelijk onderwijs dat zich onderscheidt door ontwikkeling, aandacht voor kwaliteit,
goede zorg voor de medewerkers en solidariteit met kansarmen;
-

in actief partnerschap met de maatschappelijke omgeving;

-

met ruimte voor diversiteit van de scholen.

2.1.2 Missie van onze school
Op Christelijke basisschool De Vijverhof staat werken vanuit autonomie, (Christelijke) identiteit en
competentie centraal. Kinderen zijn betrokken bij hun werken op school doordat zij zich bewust zijn
van- en invloed hebben op hun eigen ontwikkeling. Het uitgangspunt is het morele kompas dat zich
uit in zelfbewustwording, de ander (er)kennen en van betekenis kunnen zijn voor de ander en de
wereld om je heen. We bieden kinderen een stevige kennisbasis, rust en structuur. Hierbinnen
kunnen zij zich optimaal ontwikkelen op het gebied van kennis en op het sociale en creatieve vlak.

2.2

Terugblik: wat hebben we in de afgelopen periode bereikt

2.2.1 Schoolontwikkeling 2015-2019
In schoolplanperiode 2015-2019 is aan een groot aantal onderwerpen gewerkt. Deze punten zijn
jaarlijks geformuleerd in een jaarplan. De uitgebreide evaluatie van alle aan bod gekomen punten is
beschreven in de jaarverslagen. Hieronder wordt in grote lijnen beschreven op welke gebieden de
ontwikkeling van de school vooral heeft plaatsgevonden:
Er is veel ontwikkeling geweest op het gebied van Snappet. De afspraken met betrekking tot
het werken met Snappet zijn/worden vastgelegd in een werkdocument zodat deze voor iedereen die
op De Vijverhof werkt duidelijk zijn. Binnen de software van Snappet heeft in 2017 een grote update
plaatsgevonden die ons in staat stelt om meer gepersonaliseerd te werken. Naast de centraal
aangeboden lesstof, kan de leerkracht ook leerdoelen per leerling klaar zetten. Ook is in het
dashboard voor leerkracht en leerlingen nu duidelijk te zien welke doelen behaald zijn op het eigen
niveau van de leerling en welke ontwikkeling kinderen doormaken ten opzichte van het landelijk
gemiddelde. Op basis daarvan kan de leerkracht gericht verlengde instructie geven.
De plusklas heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld van wekelijks een uur werken aan
extra werk in een homogene groep tot een groep waar kinderen van groep 5 t/m 8 een dagdeel per
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week werken aan diverse competenties die voor kinderen in de plusklas van belang zijn. Het gaat
daarbij bijvoorbeeld om samenwerken, doorzetten en creatief denken. Er wordt daarbij gebruik
gemaakt van de theorie van de taxonomie van Bloom. Deze theorie gaat over de verschillende
niveaus in denkvaardigheid.
Met betrekking tot de zorg is een aantal zaken in documenten vastgelegd zoals een werkbaar
format voor een ontwikkelperspectief, een Schoolondersteuningsprofiel en de PO-VO procedure.
De school is gestart met werken volgens de methode ‘Groepsplanloos werken’ waarbij de
groepsplannen zijn vervangen door onderwijsplannen en waarbij het team (leerkrachten, IB en
directie) 2x per jaar als team in gesprek gaan over de resultaten van de school in relatie tot de
gestelde ambities. Aan de hand van dat gesprek en de onderwijsbehoeften van de individuele
leerlingen, worden de onderwijsplannen geactualiseerd.
Er is een nieuwe methode, Groove.me, gekozen waarmee van groep 1 t/m 8 wordt gewerkt
aan Engels. Hierdoor raken kinderen al vanaf jonge leeftijd vertrouwd met het Engels en zullen zij
zich mogelijk in de bovenbouw vrijer voelen om te oefenen in het spreken van Engels.
De expertise van leerkrachten is in kaart gebracht. In het schoolondersteuningsprofiel is de
aanwezige expertise beschreven. Doordat de school niet over de financiële middelen beschikt om
deze leerkrachten structureel vrij te roosteren voor deze taak, is afgesproken dat zij gemaakte uren
kunnen declareren wanneer zij vooraf hebben aangegeven waarvoor zij deze uren willen gebruiken.
Dit blijkt in de praktijk nauwelijks van de grond te komen. Er is geprobeerd om onder leiding van een
onderwijsadviseur dit meer handen en voeten te geven maar in de vernieuwingen die we hebben
ingezet en waar we volop in aan het ontwikkelen zijn, lijkt dit niet het geschikte moment. Om die
reden hebben we besloten om dit later terug te laten komen wanneer daar meer ruimte voor is. Dit
punt zal in schoolplan 2019-2023 worden verwerkt.
Er is veel ontwikkeling geweest op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling. Zo is het
gebruik van de methode ‘De Vreedzame School’ geborgd en zorgt de stuurgroep Vreedzame School
ervoor dat dit levendig en onder de aandacht blijft. Daarnaast heeft het team een cursus gevolgd
over ‘groepsplan gedrag’ (Kees van Overveld) waarbij geleerd is om planmatig aan het werk te gaan
met kinderen voor wie het aanbod uit De Vreedzame School niet voldoende is. Met het team is
vastgesteld welk gedrag we niet acceptabel vinden en hoe we daarmee omgaan is vastgelegd in ons
(pest) gedragsprotocol. De stappen die daarin beschreven staan over hoe om te gaan met structureel
ongewenst gedrag hebben de school geholpen om daar adequater op in te spelen. In de praktijk
blijkt het echter niet voor alle kinderen te werken. We nemen daar uit mee dat het in dat geval erg
belangrijk is om heel duidelijk naar kind én ouders te zijn over wat haalbaar is voor de school, waar
de grens ligt én welke alternatieven er eventueel zijn.
Wat niet in schoolplan 2015-2018 beschreven staat, is de start die is gemaakt met het
vernieuwen en van ons onderwijs. Deze ontwikkeling is voortgekomen vanuit de wens om met
samenwerkingspartner ZieZoo een integraal kindcentrum te gaan vormen. Daarbij werd duidelijk dat
de school eerst het eigen onderwijs kritisch wilde bekijken. Op basis van ervaringen in de
kleutergroepen en in de plusklas werd duidelijk dat er veel meer van de kinderen verwacht kan
worden op het gebied van autonomie, executieve functies en hogere orde denkvaardigheden. Dit
ook in relatie tot de gemiddeld hoge capaciteiten waar kinderen op onze school over beschikken. Er
is een nieuwe missie (ons reisdoel) omschreven die hierbij aansluit. Daarnaast is een ruime periode
gewerkt aan groepsdoorbrekend thematisch werken. Het vervolg van deze ontwikkelingen krijgt een
grote rol in schoolplan 2019-2023.
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Er zijn allerlei vormen van samenwerking met ZieZoo ontwikkeld op het gebied van
doorgaande lijn peuters/kleuters, tussenschoolse- en voorschoolse opvang en structureel overleg.
De kleutergroepen hebben het spelend leren verdiept en verder uitgewerkt. Door het
werken met de taxonomie van Bloom zijn leerkrachten in staat om tijdens het spelen vragen te
stellen m.b.t. de hogere orde denkvaardigheden. Daarnaast is er geëxperimenteerd met
groepsdoorbrekend spelen waarbij de kinderen meer spelmogelijkheden hebben in grotere hoeken.
Ook is het werken met flexgroepen ingevoerd waarbij de leerkrachten bij toerbeurt werken met een
kleine groep kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of achterstand.
- Een groot deel van het team is geschoold om te kunnen werken met de materialen van ‘Met
sprongen vooruit’. Met deze methode leren de kinderen automatiseren (rekenen). De materialen
voor groep 1 t/m 8 zijn aangeschaft en in gebruik genomen.

2.2.2 Stand van zaken
Met het team is een sterkte/zwakteanalyse gemaakt:
Sterk:
Goede sfeer in het team

Zwak:
Te weinig ruimte in het gebouw/oud gebouw

Positieve en betrokken ouders

Te weinig mannelijke leerkrachten

Ambitieus en innovatief team

Grote groepen

Goede resultaten/hoge uitstroom

Werkdruk en de neiging van leerkrachten om
zichzelf uit enthousiasme te veel op te leggen

Aandacht voor de ontwikkeling van het kind
Veilige omgeving voor kinderen

Met de kinderen van het kinderkabinet is ook een sterkte/zwakte analyse gemaakt:
Sterk:
Er zijn veel leuke/goede nieuwe dingen
ingevoerd zoals Engels in alle groepen en het
werken met workshops
(Wereldoriëntatie&creatieve vakken).
Er wordt meer aandacht besteed aan creativiteit
en ontwerpen van dingen.
Kinderen hebben meer inspraak gekregen.

Zwak:
Er zou meer tijd/aandacht moeten zijn voor 1 op
1 gesprekken met kinderen.

Er zou meer aandacht voor individuele hulp
moeten zijn.
Het schoolplein zou aantrekkelijker gemaakt
moeten worden voor oudere kinderen.

Kinderen voelen zich beter voorbereid op het VO
door het werken met een weektaak.
Het gebouw is oud maar wordt goed
onderhouden en de spullen in het gebouw zijn
nieuw (“van buiten oud, van binnen nieuw”)
School volgt moderne ontwikkelingen zoals het
werken met Chromebooks, Snappet, Engels.
De Vijverhof heeft een goede, knusse sfeer.
Uitstapjes en excursies zijn leuk en goed
geregeld.
Het gebouw is veilig.
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2.3

Vooruitblik: wat komt er op ons af

2.3.1 Ontwikkelingen in de omgeving van de school
De prognose is dat de leerling populatie van De Vijverhof stabiel blijft. Dat betekent dat wij
meer aanmeldingen zullen hebben dan het aantal beschikbare plaatsen. Vanaf schooljaar 2019-2020
zullen we gaan werken met de nieuwe aanmeldprocedure die in Leidschendam-Voorburg is
afgesproken. Deze procedure staat omschreven op onze website. We vermoeden dat dit geen effect
zal hebben op het aantal aanmeldingen.
De belangrijkste motivatie van ouders om hun kind op De Vijverhof aan te melden, is de
veilige en prettige sfeer (‘buurtschool karakter’) en de goede resultaten die gemiddeld behaald
worden. Voor een deel van de ouders is de Christelijke identiteit van de school een belangrijke reden
om hun kind aan te melden. Wij vinden het belangrijk om te gaan omschrijven vanuit welke
(Christelijke) waarden wij werken zodat iedereen die deze onderschrijft, weet dat hij welkom is op De
Vijverhof.
In schoolplan 2015-2018 was beschreven dat de school zich wil ontwikkelen tot integraal
kindcentrum. Dit past bij de ambities zoals beschreven in de LEA. Door de beperkingen in huisvesting
is het niet mogelijk om de gezamenlijke visie van De Vijverhof en ZieZoo op korte termijn volledig te
realiseren. Mogelijkheden voor uitbreiding van de samenwerking binnen de bestaande situatie
worden onderzocht.
In het Koersdocument van Lucas Onderwijs is ook een aantal zaken benoemd die landelijk en
daarmee (in meerdere of mindere mate) de aandacht van onze school vragen:
•
•
•
•
•
•

Samenhang in het stelsel van PO en VO
Segregatie, Kansengelijkheid en interculturaliteit
ICT in het onderwijs
Aantrekkelijkheid van de sector
Denominatie en diversiteit van scholen
Maatwerk

2.3.2 Ontwikkelingen binnen de school
-

-

-

-

De Vijverhof ontwikkelt het onderwijs zodanig dat dit beter aansluit bij wat kinderen in de
21e eeuw nodig hebben. Dit vraagt om een modern schoolgebouw. Aangezien dit niet op
korte termijn gerealiseerd kan worden, zullen er in het huidige gebouw aanpassingen
worden gedaan die dit beter mogelijk maken. Te denken valt daarbij aan plekken waar
kinderen in een kleinere groep instructie kunnen ontvangen en/of zelfstandig kunnen
werken.
Een groot deel (>40%) van het personeel valt in de leeftijdscategorie van 50 jaar en ouder.
Daarmee heeft de school veel ervaren leerkrachten in huis. Tegelijkertijd maakt dit het team
op den duur mogelijk ook kwetsbaar. Het is belangrijk dat de school zich zó ontwikkelt dat
het ook een aantrekkelijke werkplek is/blijft voor jongere leerkrachten.
De Vijverhof heeft een team dat voor een groot deel bestaat uit vrouwelijke medewerkers.
Het is wenselijk dat hier een betere balans in komt hoewel dit in de huidige tijd van krapte
een uitdaging is.
Er is steeds meer kennis van ICT (inclusief toepassing daarvan) nodig. Dit komt doordat er
meer ICT in de school aanwezig is, veel methoden gedigitaliseerd worden en daarnaast wordt
meer gevraagd van het kinderen bekend laten raken met programmeren en mediawijsheid.
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2.4

Wat willen we in de komende periode bereiken

2.4.1 Ambities en strategische beleidsdoelen van Lucas Onderwijs
In 2017 is in dialoog met alle geledingen binnen en rond Lucas Onderwijs een koers uitgezet waarin
elke Lucasschool zich kan herkennen. Een duidelijke bandbreedte met alle ruimte voor eigen
verantwoordelijkheid. De invulling van die bandbreedte is per school terug te zien in het schoolplan
voor de jaren 2019 – 2022.
Elke school van Lucas Onderwijs gaat werken aan vijf hoofdthema’s die het hart van ons onderwijs
raken.
1.

Doorlopende lijnen van PO-VO & IKC;


2.

Elke school vindt een passende samenwerkingsvorm om doorgaande lijnen te borgen.
Toekomstgericht onderwijs;





3.

In 2022 werken leerlingen in wisselende samenstelling aan persoonlijke doelen in nauwe
samenwerking met hun leraren/coaches; indien nodig worden de primaire en secundaire
processen daarop aangepast.
In 2022 zijn al onze leerlingen in staat om zich te ontwikkelen tot wereldburgers, als
kritische leden van een internationale samenleving die samen met anderen tot creatieve
oplossingen kunnen komen voor een diversiteit aan problemen.
Passend Onderwijs;



4.

Onderwijs op maat, passend bij de leerling. Daartoe hebben we verbeterd
a. de doorontwikkeling van groeps- en methode-doorbrekend werken,
b. leerlijnen op maat,
c. doorstroommogelijkheden binnen het VO, en we blijven daaraan werken.
Toekomstgericht Personeelsbeleid



5.

We professionaliseren continue en dragen zorg voor de duurzame inzetbaarheid van
medewerkers
(Be)sturingsfilosofie




In dialoog komen we tot een zienswijze op sturing in verbinding met de kernwaarden van
Lucas Onderwijs
De sturingsfilosofie uit zich in taal over de wijze (houding/gedrag) waarop alle
verantwoordingsniveaus in de organisatie sturen. Elke verantwoordelijkheid laag kan
concreet aangeven hoe uiting aan de sturing wordt gegeven.

2.4.2 De ambities en strategische beleidsdoelen van onze school
De ambities en strategische doelstellingen van Lucas Onderwijs vormen de context en de kaders voor
onze schoolontwikkeling.
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Onze ambities:
-

2.5

Op de Vijverhof worden ontwikkelingsmogelijkheden geboden in een doorgaande lijn aan
kinderen van 2 tot 12 jaar. Ook de aansluiting met het voortgezet onderwijs krijgt aandacht.
Kinderen op De Vijverhof krijgen de kans om zich breed te ontwikkelen door middel van een
breed aanbod aan wereldoriënterende- en creatieve vakken.
Kinderen op De Vijverhof hebben zicht op- en zijn betrokken bij hun eigen ontwikkeling.
Door het moderniseren van het onderwijs, blijft De Vijverhof een aantrekkelijke school voor
(jonge) medewerkers en leerkrachten in opleiding.
De Vijverhof volgt ICT ontwikkelingen en bepaald welke ontwikkelingen relevant zijn voor het
aanbod.
De Vijverhof besteedt aandacht aan een brede identiteitsontwikkeling passend bij de
Christelijke waarden.
De kwaliteit van het onderwijs op De Vijverhof is en blijft goed.
De 21e eeuwse vaardigheden moeten een duidelijke plek in ons onderwijs krijgen.
Om het onderwijs goed voor te kunnen bereiden en meer tijd te maken voor goed onderling
overleg willen we de mogelijkheid om de schooltijden naar een 5 gelijke dagen model aan te
passen onderzoeken.

Onze plannen voor de komende vier jaar

2.5.1 Analyse en conclusie: waar gaan we aan werken
Analyse en conclusies:
-

-








-

De kwaliteit van het onderwijs op De Vijverhof is ruim op orde. Kinderen en ouders ervaren
de school als veilig en prettig en dat vinden wij een belangrijke voorwaarde om tot leren te
komen.
De in 2018-2019 ingezette vernieuwing van het onderwijs is een samenhangend geheel van
veranderingen. Om die reden wordt er gelijktijdig aan meer onderwerpen gewerkt. Dit vraagt
om goede begeleiding, passende nascholing en ruime aandacht voor borging. De
veranderonderwerpen die hierbij centraal staan zijn:
Door middel van het werken met een digitaal porfolio, kindgesprekken en leerling-ouderleerkracht (LOL) gesprekken, betrekken wij kinderen meer bij hun eigen ontwikkeling.
Wereldoriënterende- en creatieve vakken zullen thematisch en groepsdoorbrekend
worden aangeboden.
De 21e eeuwse vaardigheden krijgen een duidelijke plek in het onderwijs.
Het aanbod van taal en rekenen wordt kritisch bekeken en aangepast aan de visie zoals
deze in dit schoolplan omschreven staat. Autonomie en competentie staan daarbij
centraal.
Het werken aan het begrip identiteit in brede zin wordt uitgewerkt op een bij onze
gezamenlijke (Christelijke) waarden passende manier.
De Vijverhof moet ook voor jongere leerkrachten een aantrekkelijke school blijven. Dit
kunnen we onder andere doen door bewust personeelsbeleid en het aanpassen van het
onderwijs bij de huidige en toekomstige maatschappij. Het is daarbij ook belangrijk om
aandacht te hebben en houden voor de grote groep ervaren leerkrachten.
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-

De doorgaande lijn van 2-12 maar ook van PO naar VO kan nog verder worden uitgewerkt.
Het is nodig om helder te omschrijven op welke manier wij (gaan) werken aan
identiteitsontwikkeling. Dit in relatie tot een sterk veranderende maatschappij.

2.5.2 De speerpunten voor ontwikkeling
Speerpunt 1: Kinderen en leerkrachten houden de ontwikkeling van kinderen bij in een te
ontwikkelen digitaal portfolio. Dit portfolio zal de huidige vorm van het rapport gaan vervangen.
Sociaal emotionele ontwikkeling, ontwikkeling op het gebied van leren, afspraken en zaken waar
kinderen trots op zijn zullen hier een plek in gaan krijgen.
Aan dit portfolio worden kindgesprekken gekoppeld. Leerkrachten zullen geschoold worden in het
voeren van deze gesprekken. Ook wordt het doel en de inhoud gezamenlijk bepaald en afgestemd.
Kinderen zullen zelf het gesprek met hun ouders gaan voeren waarbij zij ondersteund worden door
de leerkracht. Goede afstemming in de communicatie tussen leerkrachten en ouders zal aandacht
krijgen.
Speerpunt 2: Er wordt een keuze gemaakt voor een manier/methode om thematisch en
groepsdoorbrekend te werken aan wereldoriënterende en creatieve vakken. Er zal onderzocht
worden of dit schoolbreed haalbaar is. Aan deze keuze zal een begeleid ontwikkel- en
implementatietraject worden gekoppeld. Kinderen zullen op verschillende manieren uitgedaagd
worden om te leren.
Speerpunt 3: Er zal worden bepaald in hoeverre het werken met de weektaak de autonomie van de
kinderen vergroot. Indien nodig wordt dit verder uitgewerkt/aangepast. Ook zal de manier waarop
we taal en rekenen aanbieden kritisch worden bekeken. Doet deze manier in voldoende mate recht
aan de mogelijkheden van de leerlingen? Met behulp van onze Snappetcoach zullen we onderzoeken
of we in voldoende mate gebruik maken van de mogelijkheden van Snappet.
Sinds 2017 wordt aan alle kinderen van 2-12 Engels aangeboden. Wij zijn (nog) geen VVTO (=vroeg
vreemde talen onderwijs) school. In deze schoolplanperiode zullen we hier een onderbouwd
standpunt over innemen.
Speerpunt 4: Het team zal met elkaar in gesprek gaan over de (eigen) identiteit in relatie tot die van
de school. Daarbij zullen gezamenlijke waarden worden geformuleerd waarin ieder zich kan
herkennen en die passend zijn bij de Christelijke identiteit van de school. Vanuit dat uitgangspunt
wordt beschreven op welke manier De Vijverhof wil bijdragen aan de identiteitsontwikkeling van
kinderen. Het gaat daarbij om het bewust kennen van jezelf en van de ander in relatie tot de wereld
om je heen.
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3

Onderwijskundig beleid

3.1

Uitgangspunten en doelstellingen onderwijskundig beleid Lucas Onderwijs

3.1.1 Visie en uitgangspunten
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen,
hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben
voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich
gekend weet. Belangrijke pedagogische uitgangspunten zijn: autonomie, zelfstandigheid, eigen
verantwoordelijkheid, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de
volgende zaken van groot belang:
•
•
•
•
•

interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs en hun leerlijn
onderwijs op maat geven: differentiëren/personaliseren
gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
een kwaliteitsvolle instructie verzorgen
kinderen zelfstandig (samen) laten werken

De kernwoorden die passen bij het onderwijs op De Vijverhof zijn: identiteit, autonomie en
competentie. Onze visie op deze begrippen wordt hieronder beschreven.
Visie op identiteitsontwikkeling
De Vijverhof is een Christelijke basisschool. Iedereen die zich kan vinden in de normen en waarden
die hierbij passen, is welkom op onze school. Er wordt aandacht besteed aan het Christelijke geloof in
relatie tot identiteit door middel van de methode Trefwoord. Hiermee worden kinderen uitgedaagd
om aan de hand van eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke
thema’s. Daarnaast wordt ook op andere manieren aandacht besteed aan de identiteitsontwikkeling
van kinderen. De Vijverhof is een Vreedzame School en daarmee wordt een houding verwacht die
daarbij past. Het draait daarbij om kennis hebben van jezelf in relatie tot anderen en de wereld om je
heen. Wij vinden het belangrijk om kinderen de kans te geven om zich te ontwikkelen tot
zelfbewuste wereldburgers die in staat zijn om hun eigen keuzes te maken.
Visie op autonomie
Identiteitsontwikkeling ligt verweven met de autonomie. Waarom vinden wij autonomie zo
belangrijk?
-

-

-

Kinderen moeten eigenaar worden van hun keuzes en planning. Dan komen ze écht tot leren
en worden zij aangesproken op hun mogelijkheden. Ook in hun toekomstige beroepen zal dit
van groot belang zijn.
Het is belangrijk dat kinderen inzicht hebben in hun eigen talenten en valkuilen. Vanuit deze
reflectie op jezelf en de wereld om je heen kun je vaststellen welke consequenties een keuze
met zich meebrengt.
Autonomie bevordert de intrinsieke motivatie wat weer samenhangt met de competentie.
Het kind krijgt het gevoel dat het het vertrouwen krijgt van de leerkracht. Dit vergroot het
gevoel van eigenwaarde.
Wanneer kinderen gewend zijn aan het maken van eigen keuzes, zullen zij mogelijk meer
fouten durven maken.
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-

Daarnaast is het belangrijk dat kinderen leren nadenken over zichzelf: Wat vind ik leuk, waar
ben ik goed in, wat wil ik graag.
Ze moeten zich staande leren houden in de maatschappij waar de werkdruk hoog is. Door
middel van eigen verantwoordelijkheid leren ze hier beter mee omgaan.

De manier waarop we op De Vijverhof omgaan met autonomie is volop in ontwikkeling. Dit is terug te
zien in de speerpunten die in hoofdstuk 2 van dit schoolplan omschreven staan.
Visie op competentie
Wij vinden het belangrijk dat kinderen een stevige kennisbasis mee krijgen. Dit doen we door
kwalitatief goed onderwijs te geven. In ons schoolondersteuningsprofiel staat omschreven hoe we
dat doen en wat kinderen op De Vijverhof daarnaast aan extra ondersteuning kunnen krijgen. Door
middel van het werken met Snappet hebben leerkracht én leerling meer zicht op de ontwikkeling en
de doelen die al dan niet behaald zijn. Zo kan de leerstof meer gepersonaliseerd worden
aangeboden.
De plusklas is een plek waar kinderen van groep 5 t/m 8 gedurende één ochtend per week kunnen
werken aan groepsoverstijgende onderwerpen die passen bij hun niveau. Gezien onze populatie is dit
iets wat we verder willen uitwerken en waar mogelijk verder willen integreren in het aanbod dat
kinderen in de klas krijgen.
Voor de competentieontwikkeling van alle kinderen maken we gebruik van 21e eeuwse
vaardigheden. Wij bedoelen daarmee onder andere de volgende vaardigheden:
•
•
•
•
•
•
•

Samenwerking/coöperatieve werkvormen
ICT gebruik (o.a. informatie verzamelen)
Probleemoplossend denken en creativiteit
Planmatig werken en leren leren
Presenteren
Ontwikkelen onderzoekende houding
Ontwikkelen kritische houding

Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, voor ons aanbod
en onze organisatie (inclusief didactiek en klassenmanagement). Het laatste aspect vraagt ook om
een doordenking van de rol van de leraar, de rol van de leerling en de rol van de ouders/verzorgers.
Dit zullen we gedurende de looptijd van dit schoolplan verder uitwerken.

3.1.2 Strategische doelstellingen
In het Koersplan van Lucas Onderwijs staan doelstellingen omschreven rond 3 grote thema’s
•
•
•

doorlopende lijnen,
toekomstgericht onderwijs,
passend onderwijs

Deze staan uitgewerkt in het boekje ‘koersbeweging 2022’ en www.koers.lucasonderwijs.nl.
Alle scholen van Lucas Onderwijs verwerken deze thema’s in hun schoolplan op een manier die
passend is bij de specifieke schoolorganisatie.
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3.2

De organisatie van het onderwijsleerproces binnen de school

De Vijverhof is een relatief kleine school met homogene groepen. Van elke groep is er één leerjaar.
Uitzondering daarop zijn de kleutergroepen; in de 3 kleutergroepen zitten de groepen 1 en 2 samen
in één groep.
Kleuters op De Vijverhof leren spelenderwijs. Door de doelen in hoeken aan te bieden, door als
leerkracht actief mee te spelen met de kinderen en door het stellen van de juiste (hogere orde
denkvaardigheden) vragen kunnen kinderen deze doelen op een bij hun leeftijd passende manier
behalen. Kinderen die de peuteropvang van De Vijverhof hebben bezocht zijn al enigszins voorbereid
op deze manier van thematisch en spelenderwijs leren.
In groep 3 wordt het spelend leren voortgezet, afgewisseld met het methodisch werken aan doelen.
Het leren lezen speelt een belangrijke rol in groep 3. Vanaf groep 4 wordt een deel van de leerstof
verwerkt met Snappet op een Chromebook. Hierdoor kan er doelgericht en meer gepersonaliseerd
worden gewerkt. Doordat Snappet digitaal is, kan de methode constant worden doorontwikkeld en
aangepast.
Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe
bieden we een passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal
en rekenen. Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van
onze leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs. De gemiddelde uitstroom is hoog,
daarmee houden wij rekening in het aanbod. Leerkrachten zijn zich ervan bewust dat de
onderwijsmethoden ontwikkeld zijn voor gemiddeld Nederland en passen deze zo aan dat ze
aansluiten bij de populatie.
Onze school biedt een onderwijswijsaanbod aan dat past bij de wettelijke voorschriften. We vinden
het belangrijk dat kinderen een stevige basis krijgen door een goed aanbod van de basisvakken taal,
rekenen en (begrijpend) lezen. Daarnaast wordt vanaf groep 1 Engels aangeboden. Dit wordt gedaan
door middel van het aanbieden van lessen rondom Engelse liedjes (Groove.me).
Het middagprogramma van groep 4 t/m 8 wordt groepsdoorbrekend en thematisch aangeboden.
Kinderen krijgen de mogelijkheid om te kiezen uit een breed aanbod van wereldoriënterende en
creatieve vakken en vaardigheden. Door deze manier van werken kunnen talenten van leerkrachten
worden benut en ingezet en kunnen kinderen gericht werken aan hun talent. Werken vanuit je talent
leidt tot meer succeservaringen. Dit heeft een positief effect op het zelfvertrouwen van het kind en
het plezier in leren, waardoor het lerend vermogen van een kind omhoog gaat.
Naast de stevige basis en het dynamische middagprogramma wordt al vanaf groep 1 aandacht
besteed aan het zelfstandig kiezen en werken. Vanaf groep 4 gebeurt dat door middel van het
werken met een weektaak waarbij kinderen naast het zelfstandig werken aan een vaste selectie
leerstof ook keuzemogelijkheden hebben. Zij leren daarbij om goed te kijken naar wat zij nodig
hebben en aan welke doelen zij kunnen werken.

3.3

De inrichting van het onderwijsleerproces binnen de groep

Onze school biedt een breed scala aan vakken (zie schema volgende bladzijde) en gebruikt daarbij de
beschreven methodes en toetsen. We mogen ervan uit gaan dat de methodes die we gebruiken
dekkend zijn voor de kerndoelen. Voor de verwerking van de instructies voor de vakken taal, spelling
en rekenen wordt gebruik gemaakt van Snappet. Ons uitgangspunt is dat we de kerndoelen en
referentieniveaus realiseren door het gebruik van onderstaande methodes en gevalideerde toetsen
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(Cito). In groep 7 wordt de NIO afgenomen om een indicatie van de aanleg te krijgen. Aan het eind
van groep 8 wordt de Route 8 eindtoets afgenomen.
In de tabel hieronder is te zien hoeveel onderwijstijd er aan de verschillende vakgebieden wordt
besteed. Het gaat daarbij om uren per week.
Vakgebied

Groep 3 en 4

Groep 5 t/m 8

Levensbeschouwing, SEO en
burgerschapsvorming

3

3

Taal en lezen

6

6

Rekenen

5

5

Schrijven

2

½

Engels

½

1

Wereldoriëntatie

2

3

Verkeer

½

½

Bewegingsonderwijs

2

2

Expressievakken

3

3

Kinderen op De Vijverhof krijgen in hun basisschoolperiode ruim voldoende onderwijstijd. Zij
overschrijden het minimale aantal uren van 7520 uur.
De schooldagen duren op ma, di, do en vr 5,5 uur en op woensdag 3,75 uur. Wij oriënteren ons op
een 5 gelijke dagen model omdat dit kan bijdragen aan meer tijd voor onderwijsontwikkeling voor de
leerkrachten. Daarnaast wordt de lestijd voor kinderen op die manier evenwichtiger verdeeld.
Bijkomstig voordeel is dat het maken van de groepsverdeling eenvoudiger wordt zodat er geen
rekening gehouden hoeft te worden met het afwijkende aantal werkuren van de woensdag.
Uiteraard zullen we ouders betrekken bij deze keuze.
Tijdens de lessen maken de leerkrachten gebruik van het GIP model. GIP staat voor: Groeps- en
Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht. Het GIP-model combineert
didactiek en een pedagogische aanpak en wordt wel omschreven als leerling gericht
klassenmanagement.
Naast de instructie die de kinderen aangeboden krijgen, is er vanaf groep 4 dagelijks tijd ingepland
om zelfstandig te werken aan de weektaak. Dit is in schooljaar 2018-2019 ingevoerd en nog volop in
ontwikkeling. Het doel hiervan is om kinderen te leren plannen en daarnaast leren zij bepalen aan
welke doelen zij kunnen werken. Kinderen mogen meedenken over waar zij aan willen werken in hun
weektaak. Onderwerpen als programmeren of een PowerPoint presentatie maken zijn al
aangedragen.
Het geven van goede instructie vinden we erg belangrijk. De leerkracht biedt de instructie aan op 3
niveaus: een basis-, verlengd- en verdiept aanbod. Deze aanpak staan omschreven in de
onderwijsplannen. Deze manier van werken komt voort uit het werken volgens de ‘groepsplanloze
basisschool’. Daarbij worden, in samenspraak met het hele team, de ambities (scores) geformuleerd
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voor de school. Vervolgens wordt 2 keer per jaar, na afname van de CITO LOVS toetsen, met het hele
team bekeken of deze ambities behaald zijn. Wanneer dit niet het geval is, wordt het onderwijsplan
bijgesteld. Tot slot maakt de leerkracht het onderwijsplan door middel van aanpassingen specifiek
voor de groep en voert het plan uit. Daarnaast vult de leerkracht 2 keer per jaar het groepsoverzicht
in. Hierop staan de belemmerende & stimulerende factoren en de onderwijsbehoeften in. De
kleutergroepen werken met groepsplannen; hiermee plannen zij hun thema’s en de doelen die zij in
een periode willen halen.
Tijdens de groepsbespreking worden de resultaten op groeps- en leerling niveau besproken. Voor
kinderen die niet gedijen bij het aanbod worden een waar nodig vervolgacties geformuleerd. Zo
kunnen kinderen in aanmerking komen voor verlengde instructie in een kleinere groep. Het
bespreken tijdens een MDO (multidisciplinair overleg), waarbij de schooladviseur van het
samenwerkingsverband aanwezig is, behoort ook tot één van de mogelijke acties. In het
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat omschreven op welke manier wij zorg kunnen bieden aan
kinderen.
Vanaf de peutergroep tot en met groep 2 worden de kinderen gevolgd door middel van de KIJK!
observatie. Leerkrachten vullen dit 2 keer per jaar in. Deze observaties worden besproken tijdens de
groepsbespreking. Daarnaast wordt bij leerlingen van groep 2 jaarlijks het protocol dyslexie
afgenomen.
Vanaf groep 3 worden kinderen gevolgd door het CITO leerlingvolgsysteem. Twee keer per jaar
worden de kinderen getoetst op spelling, lezen, rekenen en (v/a groep 4) begrijpend lezen. Indien
nodig wordt aanvullend de AVI toets afgenomen. De resultaten worden besproken in de
schoolbespreking en de groepsbespreking. Indien nodig worden de toetsen geanalyseerd.
Naast de methode onafhankelijke toetsen, worden de kinderen ook getoetst d.m.v. methode
gebonden toetsen die door de leerkrachten worden geregistreerd en waar nodig geanalyseerd.

3.4

De inhoud van ons onderwijs

Voor de meeste vakgebieden wordt een methode gebruikt. Vanaf groep 4 worden de vakken
spelling, rekenen en taal verwerkt via Snappet. Hieronder een overzicht van de (kerndoeldekkende)
methodes die op De Vijverhof worden gebruikt:
Vak
Taal

Methodes
Taal op Maat

Technisch lezen

Lijn 3 (gr. 3)

Begrijpend lezen

Karakter (gr. 4)
Estafette (gr.5)
Nieuwsbegrip

Spelling

Spelling op Maat

Rekenen

Wereld in Getallen
Met Sprongen Vooruit

Toetsinstrumenten
Methodegebonden toetsen (groep 3 t/m 8)
Route 8 eindtoets
Cito-DMT
AVI
Protocol Leesproblemen – Dyslexie (v/a gr.2)
Methodegebonden toetsen
Cito-toetsen Begrijpend lezen
Route 8 eindtoets
Cito-toetsen Spelling
Route 8 eindtoets
Cito-toetsen Rekenen en Wiskunde
Automatiseringstoets
Route 8 eindtoets

15

Vak
Schrijven
Engels
Levensbeschouwing
SEO

Methodes
Toetsinstrumenten
Pennenstreken (blokschrift)
Groove.me
Methodegebonden toetsen
Trefwoord
Vreedzame School
Rots en Water (gr.6/7)

3.4.1 Rekenen en wiskunde
Een goede instructie met verwerking op maat vinden wij belangrijk bij het rekenonderwijs. We
gebruiken een methode en Cito-toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. Daarnaast
gebruiken we diverse materialen om uitdaging te bieden aan kinderen die dit nodig hebben. De
verwerking vindt plaats op Snappet. Dit biedt leerkrachten en kinderen een duidelijk beeld van de
doelen die behaald zijn en waar nog aan gewerkt moet worden. Deze doelen kunnen in een
gepersonaliseerd werkpakket worden klaargezet.
Een aantal maal constateerden we op de schoolbespreking dat het automatiseren van rekenen meer
aandacht behoefde. Om die reden hebben leerkrachten zich geschoold in het werken met ‘Met
Sprongen Vooruit’ en zijn de materialen voor groep 1 t/m 8 aangeschaft. Dit aanbod is deels verwerkt
in onze aanpak.
De belangrijkste kenmerken van onze school zijn:
-

Goede instructie
Verwerking op maat
Aandacht voor automatiseren
Aanpak is vastgelegd in een onderwijsplan
De ambities voor CITO resultaten zijn vastgesteld

3.4.2 Taalleesonderwijs
We leren de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen
communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal
adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Het is belangrijk dat
kinderen snel goed kunnen lezen, omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller
kunnen begrijpen en gebruiken. De belangrijkste kenmerken van onze school zijn:
-

-

Veel kinderen beschikken al op jonge leeftijd over een grote woordenschat en zijn verbaal
goed ontwikkeld
Een deel van de kleuters kan lezen voor aanvang groep 3. De leesmethode ‘lijn 3’ past
daarom goed bij onze school omdat er in deze methode ruime mogelijkheden voor
verdieping verwerkt zijn.
Vanaf groep 4 wordt gewerkt met voortgezet leesmethode Karakter. Deze methode heeft
ook een gedifferentieerd aanbod.
Naast deze methode wordt ook er ook in heterogene groepen aandacht besteed aan tutor
lezen.
In de bovenbouw groepen wordt op verschillende manieren gewerkt aan leesbevordering en
boekpromotie. Dit naast het stillezen en samen lezen.
Naast het lezen is er ook ruime aandacht voor begrijpend lezen. Dit is een vaardigheid die
kinderen op allerlei andere gebieden nodig hebben. We doen dit door middel van het
aanbieden van leesstrategieën in Nieuwsbegrip. Hier wordt al mee gestart in groep 1-2; daar
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-

-

-

worden de strategieën deels al aangeboden bij het voorlezen. Te denken valt daarbij aan
‘voorspellen’ en ‘samenvatten’.
De overige taal vaardigheden & taalbeschouwing worden aangeboden vanuit de methode
Taal op Maat. Deels wordt deze methode verwerkt op Snappet maar we vinden het ook
belangrijk dat kinderen hierbij hun handschrift ontwikkelen.
Spelling wordt aangeboden met de methode Spelling op Maat. Hierbij worden de
verschillende spelling categorieën aangeboden. Leerkrachten vullen dit aan met allerlei
oefenvormen zoals zij dit hebben beschreven in hun onderwijsplan.
Voor lezen, spelling en begrijpend lezen hebben wij ambities voor de CITO resultaten
vastgesteld.

3.4.3 Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie vinden wij belangrijk omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen onze
leerlingen breed ontwikkelen een aansluiten bij hun talenten. Bij wereldoriëntatie horen de vakken
aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek en verkeer. De wereld oriënterende vakken werden
tot en met schooljaar 2018-2019 geboden vanuit de methodes Naut, Meander en Brandaan maar
deze zullen met ingang van schooljaar 2019-2020 worden vervangen door een methode waarmee we
groepsdoorbrekend, thematisch kunnen werken. Het onderzoek daarnaar zal uiterlijk in het najaar
van 2019 worden afgerond. Om beter aan te sluiten bij de mogelijkheden van de kinderen van De
Vijverhof, kiezen we er voor om dit meer uitdagend te doen met gebruik van de 21e eeuwse
vaardigheden. De manier waarop wij aan wereldoriëntatie willen werken, voldoet aan de
kenmerken:
-

Er wordt een beroep gedaan op de talenten van leerlingen
Leerkrachten krijgen de mogelijkheden om lessen te geven die passen bij hun talent en
interesse
Kinderen werken aan de vaardigheden die zij nodig hebben in de 21e eeuw (zoals
samenwerken, creatief denken, onderzoeken en ontdekken)
De methode is groepsdoorbrekend zodat de kinderen van en met elkaar leren en er ruimte is
voor keuze
Voor het aanbod van techniek wordt ook gebruik gemaakt van het aanbod van het
Techniekmenu Leidschendam-Voorburg
ICT vaardigheden worden geïntegreerd in het aanbod

3.4.4 Kunstzinnige/culturele vorming
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op
kunstzinnige en culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van
de actuele kunstzinnige en culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen.
Daarnaast: wij vinden het van belang dat onze leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige
aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van muziek, van taal en beweging, en
daarop kunnen reflecteren. Tenslotte bieden we kunstzinnige vorming aan, omdat onze leerlingen
zich op die manier kunnen uiten (gevoelens en ervaringen). De belangrijkste kenmerken van onze
school zijn:
-

Onze school heeft een cultuur coördinator
Er is een breed aanbod aan vakken
Deze vakken worden groepsdoorbrekend aangeboden zodat leerkrachten hun talenten
kunnen inzetten
Het aanbod wordt aangevuld met periodiek lessen van vakdocenten drama en muziek
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-

Er wordt gebruik gemaakt van het aanbod van het Cultuurmenu Leidschendam-Voorburg
waardoor de groepen theater en musea kunnen bezoeken.
Elke groep krijgt een aantal keer per jaar muziekles van een vakdocent.

3.4.5 Bewegingsonderwijs
We vinden bewegen en gezondheid belangrijk. Veel kinderen van De Vijverhof beoefenen een sport
in hun vrije tijd. Daarnaast krijgen zij 2 keer per week gym van een vakdocent. De kleuters krijgen één
keer per week gym van een vakdocent en de andere beweegmomenten/spellessen worden gegeven
door de eigen leerkracht. De school beschikt over een gymzaal die tevens wordt gebruikt als
speellokaal. De belangrijkste kenmerken van onze school zijn:
-

Plezier in bewegen vinden we belangrijk
Kinderen krijgen een gevarieerd aanbod aan bewegingsactiviteiten
Er wordt regelmatig samengewerkt met sportclubs uit de buurt
We gebruiken de basislessen Bewegingsonderwijs

3.4.6 Engelse taal
Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang, omdat kennis van deze taal steeds belangrijker
wordt door de toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik
van nieuwe media. Het aanbieden van Engels vanaf groep 1 past goed bij de gemiddeld grote
mogelijkheden van de kinderen van De Vijverhof. Het vroeg aanbieden van Engels kan er toe
bijdragen dat kinderen zich vertrouwd voelen met het spreken van en luisteren naar Engels.
-

3.5

Elke groep besteedt wekelijks aandacht aan Engels
We gaan onderzoeken of wij een VVTO school zouden willen worden

Pedagogisch klimaat, schoolklimaat en veiligheid

Een veilig schoolklimaat is voorwaarde om tot leren te komen. Daarom vinden we het belangrijk dat
leerlingen goed met zichzelf en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen omgaan. Er wordt veel
aandacht besteed aan groepsvorming en groepsdynamiek; met name in de eerste periode van het
schooljaar.
Door het aanbieden van de lessen uit De Vreedzame School en deze denkwijze door te voeren in de
lessen, besteden we de hele dag door gericht aandacht aan de sociale en maatschappelijke
competenties van de leerlingen.
Onze leerkrachten creëren een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en
gerespecteerd voelen. Wij hechten veel waarde aan een positieve en motiverende leraar, een
begeleider die ervoor zorgt dat de leerlingen het werk zelfstandig (samen met anderen) kunnen
doen. De belangrijkste kenmerken van onze school zijn:
-

We geven kinderen verantwoordelijkheid in brede zin (autonomie) en vertrouwen
We maken gebruik van het aanbod van De Vreedzame School, inclusief de mediatoren
Het bieden van structuur vinden we belangrijk
Samenwerking wordt gestimuleerd, o.a. met behulp van coöperatieve werkvormen
De veiligheidsbeleving wordt jaarlijks gemeten onder kinderen van groep 6 t/m 8
Leerkrachten onderzoeken het welbevinden van hun leerlingen m.b.v. diverse op maat
gemaakte vragenlijsten vanuit Somatics
Kindgesprekken dragen bij aan een het welbevinden van kinderen

18

-

De school beschikt over een (pest)gedragsprotocol dat helderheid geeft over het aanbod en
eventuele consequenties
De school beschikt over een veiligheidsplan

Daarnaast hebben we een aantal procedures vastgelegd:
Regels voor toelating, schorsing en verwijdering
De procedure voor het toelaten van leerlingen staat beschreven op onze website. Ook is hier ons
protocol (pest)gedrag te vinden waarin wordt beschreven hoe wij hiermee omgaan.
Indien een kind zich ernstig misdraagt, kan dit een schorsing of zelfs verwijdering van school tot
gevolg hebben. Er is met de ouders altijd overleg bij schorsing of verwijdering. Bij verwijdering van
school heeft het bestuur de plicht om binnen acht weken een andere school te vinden. Uiteraard
kunnen ouders hiertegen (binnen vier weken) bezwaar maken.
Aansprakelijkheid
De vraag of de school altijd aansprakelijk is voor eventuele schade die een kind oploopt of een ander
toebrengt, is niet zomaar te beantwoorden. Het gaat bij aansprakelijkheid namelijk om de vraag wat
redelijk en billijk is. Met andere woorden, er zijn situaties waarin ouders aansprakelijk kunnen
worden gesteld. In dat geval brengt de eigen verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid (WAverzekering) meestal uitkomst. De school heeft voor alle leerlingen gedurende alle schooldagen een
basisverzekering afgesloten. Ook tijdens de schoolreizen zijn de kinderen verzekerd.
Voor het werken met de Chromebooks zijn aparte afspraken vastgelegd. Deze worden voordat
kinderen met een Chromebook gaan werken, met ouders gedeeld.
Klachtenregeling en vertrouwenspersoon
Overal waar gewerkt wordt, ontstaan wel eens problemen, misverstanden of worden fouten
gemaakt. Ook op school kunnen er wel eens dingen gebeuren waar u met iemand over wilt praten. In
eerste instantie doet u dit met de leerkrachten van uw kind of met de directie. Het kunnen echter
ook zaken betreffen die u misschien met iemand anders wilt bespreken. Dit kunt u doen met de
vertrouwenspersoon van de school. Voor de Vijverhof is dat mevrouw Edith Cramer (070 – 3865408).
De stichting Lucas Onderwijs heeft een klachtenregeling vastgesteld. Deze is te vinden op de website
van Lucas Onderwijs.
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van
huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen kan worden bepaald of ze een
melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. De school
beschikt over een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze is in schooljaar 2018-2019
geactualiseerd en opnieuw onder de aandacht gebracht bij de leerkrachten.
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3.6

Zorg en begeleiding

We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en zo dicht mogelijk bij
zijn/haar mogelijkheden in de buurt kan komen. Omdat we te maken hebben met verschillen, moet
het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is.
De leerkrachten volgen de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig met behulp van KIJK! (kleuters)
en het LVS van CITO en leggen dit vast in Esis. Daarnaast wordt de ontwikkeling ook gevolgd met
behulp van de methodegebonden toetsen en de grafieken in Snappet.
De school heeft ambities vastgesteld op het gebied van rekenen, spelling, lezen en begrijpend lezen.
Gezien de uitstroom van onze school mag verwacht worden dat kinderen op een hoger niveau dan
gemiddeld Nederland presteren. Twee keer per jaar vergelijken we de toetsresultaten met onze
ambities en stellen vast of er in ons aanbod een aanpassing nodig is om de ambities te halen.
In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat uitgebreid beschreven welke mogelijkheden wij
hebben om zorg te bieden aan kinderen. Dit gebeurt grofweg op 3 niveaus:
-

Niveau 1 (in de klas): Naast de basisinstructie wordt ook verlengde instructie en verrijkt
aanbod geboden.
Niveau 2 (in school, buiten de klas): Plusklas, verlengde instructie groep (voorheen: RT), inzet
gedragsspecialisten
Niveau 3 (extern): inzet arrangement en/of expertise SBO

De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding. Naast de zorg die vanuit school geboden
kan worden, kiezen ouders soms ook voor externe aanbieders. Dit gebeurt op eigen initiatief al dan
niet in overleg. Wij vinden het belangrijk om ouders snel te betrekken wanneer er aanleiding is tot
zorg.
De leerkracht volgt de ontwikkeling van leerlingen voortdurend. In het groepsoverzicht worden 2
keer per jaar de kenmerken van de kinderen bijgehouden. Het aanbod in de groep wordt hierop
afgestemd. Dit overzicht wordt tevens gebruikt als overdrachtsformulier. Daarnaast wordt bij de
groepsbesprekingen (3x per jaar, na aanvang schooljaar, de midden- en eindtoetsen) de
ontwikkelingen van de groep besproken. Tijdens de groepsbesprekingen komen aan de orde: de
ontwikkeling van de groep als geheel (en het leerkrachtgedrag), de nodige aanpassingen op het
onderwijsplan om dit specifiek te maken voor de groep. Daarnaast worden waar nodig afspraken
gemaakt m.b.t. individuele leerlingen. De afspraken naar aanleiding van het overleg worden
vastgelegd en gemonitord.
Voor kinderen die worden besproken in het MDO (dit zijn kinderen die niet voldoende gedijen bij de
zorg die hiervoor is omschreven als niveau 1 en 2), wordt ook een OPP gemaakt. Het OPP beschrijft
welke leerstof die leerling krijgt aangeboden en welke begeleiding en ondersteuning de school
aanbiedt. Tevens vermeldt het OPP de uitstroomverwachting. Bij het opstellen en de evaluatie
worden de ouders betrokken.

3.7

Samenwerking

Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen
nastreven: de ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige
gesprekspartners. Voor de leerkrachten zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind
goed te kunnen begeleiden. Om die reden voeren we aan het begin van het jaar ouder (kind)
vertelgesprekken. Daarnaast is het van belang dat de ouders goed geïnformeerd worden over de
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ontwikkeling van hun kind. Dit doen we door middel van gesprekken en vanaf schooljaar 2019-2020
zullen we gaan werken met een digitaal portfolio.
Met betrekking tot leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werken we samen met het
samenwerkingsverband SPPOH en met diverse zorgpartners.
In het kader van deze zorg onderhouden wij contacten met:
•
•
•
•
•
•
•
•

SPPOH (Stichting Primair Passend Onderwijs Haaglanden)
De leerplichtambtenaar
Schoolmaatschappelijk werk
Logopedist
Schoolarts
RT- & onderzoeksbureaus
Veilig thuis (incidenteel)
De wijkagent (incidenteel)

Wij werken daarnaast intensief samen met kinderopvangorganisaties en in het bijzonder met ZieZoo.
Zij verzorgen o.a. de peuteropvang in ons gebouw, de voorschoolse opvang, de naschoolse opvang
en zij verzorgen tussenschoolse activiteiten.
Tenslotte werken we constructief samen met de gemeente; afspraken in het kader van de lokale
educatieve agenda voeren we uit op een manier die passend is bij onze school.
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4

Personeelsbeleid

4.1

Kenmerken van het personeel

Op onze school werken bevoegde een bekwame leerkrachten. Het is uitgesloten dat een leerkracht
op onze school werkzaamheden kan verrichten zonder bevoegd te zijn. Op De Vijverhof vinden we
het belangrijk dat leerkrachten gemotiveerd zijn om zich te ontwikkelen. Onder andere in de
gesprekkencyclus bespreken we hoe zij zich kunnen ontwikkelen in hun bekwaamheid. De directeur
staat ingeschreven in het schoolleidersregister en de leerkrachten houden een digitaal
Bekwaamheidsdossier bij.
De directeur vormt samen met de intern begeleider en de bouwcoördinatoren, het
managementteam (MT) van de school. Het team bestaat uit 25 personeelsleden:
20 groepsleerkrachten (merendeels parttime)
1 vakleerkracht bewegingsonderwijs
1 intern begeleider
1 administratief medewerker
1 conciërge
1 directeur
Van de 25 medewerkers zijn er 23 vrouw en 2 man. Inzake het document ‘evenredige
vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding’ kan vermeld worden dat de schoolleiding
volledig wordt vertegenwoordigd door vrouwen. Gezien het grote aantal ervaren, vrouwelijke
medewerkers gaat, in het geval er een vacature ontstaat, bij gelijke kwaliteiten de voorkeur uit naar
een jonge en/of mannelijke kandidaat.
In het leerkrachtenteam is onderscheid te maken tussen leerkrachten die in de L11 en L10 (voorheen
LB en LA) schaal zitten. De verhouding daarbij is ongeveer 1:3. Het verschil tussen deze functies heeft
onder andere betrekking op het functioneren op een kwalitatief hoog niveau, het meedenken over
schoolbrede thema’s, het beschikken over een vakspecifiek specialisme en het kunnen begeleiden
van collega’s. Wij zullen ons, nu het vaste percentage voor verdeling LA en LB schaal is komen te
vervallen, oriënteren op welke verhouding in L10 en L11 gewenst is voor onze school en welke
leerkracht specialismen we onmisbaar vinden op De Vijverhof.
Wij vinden het belangrijk om, zeker in tijden van lerarentekort, ruimte te bieden aan stagiaires. Dit
kunnen stagiaires zijn die de PABO volgen maar ook studenten van opleidingen zoals MBOonderwijsassistent en HBO Pedagogiek zijn welkom op onze school.

4.2

Uitgangspunten en doelstellingen personeelsbeleid Lucas Onderwijs

4.2.1 Visie en uitgangspunten
Goed onderwijs vraagt om goed personeel: leerkrachten, ondersteuners en schoolleiders. Door hun
scholing en professionele optreden kunnen ze leerlingen tot grote prestaties brengen. Daarvoor
moeten ze zelf goed in hun vel zitten: onderwijs moet hun passie zijn waarin ze hun talent tot
ontplooiing brengen. Daarom moeten ze blijven doorleren en plezier in hun werk hebben, ook in
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relatie tot hun privé-leven. Ondanks krapte op de arbeidsmarkt proberen we de beste leraren aan
onze scholen te verbinden.

4.2.2 Strategische doelstellingen
Professionalisering
•
We ondersteunen de mogelijkheid om te groeien
•
We maken gebruik van de kennis en vaardigheden binnen en buiten Lucas Onderwijs
(professionele leergemeenschap)
•
We ondersteunen en voeden het gevoel van professionele ruimte, competentie en relatie bij
medewerkers
Duurzame inzetbaarheid
•
Personeelsbeleid is maatwerk (medewerkers kennen & diversiteit)
•
Scholen geven invulling aan hun personeelsbeleid
•
Er is een inspanningsverplichting van twee kanten
Voldoende en kwalitatief goede leraren
•
Lucas geeft gerichte uiting en vorm aan aantrekkelijk werkgeverschap

4.3

Personeelsbeleid en onderwijskundig beleid

4.3.1 Professionele cultuur en professionalisering
We streven ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie; een school die gekenmerkt
wordt door een professionele schoolcultuur. We vinden het belangrijk dat de leerkrachten een
actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig beleid.
Daarnaast wordt collegiale consultatie gestimuleerd. Daarnaast wordt leerkrachten ruimte voor
intervisie geboden.
Het onderwijs op De Vijverhof is volop in ontwikkeling. Dit vraagt om ontwikkeling van de
leerkrachten en een professionele cultuur. Het durven maken van fouten en het vragen om feedback
en hulp hoort daarbij. Op De Vijverhof heerst een prettige, gezellige sfeer maar op voorgaande
punten kan het team zich nog (verder) ontwikkelen.
Professionalisering wordt deels teambreed georganiseerd op studiedagen en daarnaast zullen
leerkrachten op individueel niveau werken aan hun professionalisering. De plannen hiervoor
verzamelen zij in hun persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). De professionalisering is jaarlijks
onderwerp van gesprek in de gesprekkencyclus. In de jaartaak kan iedere leerkracht zien hoeveel uur
nascholing er minimaal wordt verwacht. De leerkrachten houden de gevolgde nascholing zelf bij in
het bekwaamheidsdossier van Cupella. Voor iedere leerkracht is er jaarlijks een basisbudget
beschikbaar. Vooraf wordt overlegd of de gewenste nascholing in aanmerking komt voor vergoeding
vanuit school. Leidend daarbij is dat gevolgde nascholing niet alleen moet passen bij de medewerker
maar ook relatie moet hebben met dat wat de school nodig heeft. Omdat professionalisering wordt
gezien als zeer belangrijk en waardevol, zal er altijd worden bekeken of nascholing gevolgd kan
worden; óók als het budget al voor het jaar al opgebruikt is.
Thema’s waar de medewerkers de komende 4 jaar teambreed op geschoold zullen worden zijn:
-

Oudergesprekken en kindgesprekken
Werken met digitaal portfolio
Professionele cultuur
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-

Thematisch groepsdoorbrekend werken (wereld oriënterende- en creatieve vakken)
Snappet (continue proces)
Omgaan met digitale leermiddelen en programmeren
Identiteit in relatie tot De Vijverhof
Doorgaande lijn spelend leren kleuters/groep 3
Optimaliseren gebruik weektaak (groep 4 t/m 8)

4.3.2 Gesprekscyclus
De directeur voert jaarlijks een gesprek met de leerkrachten. Dit gebeurt in een driejarige cyclus:
functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek, POP gesprek. In de komende schoolplanperiode zullen
daarin de volgende ontwikkelingen plaatsvinden:
Het beoordelingsgesprek zal worden aangepast volgens de Handreiking gesprekkencyclus
Lucas Onderwijs. Hiertoe zullen met het team bepalen aan welke kwaliteit we vinden dat een
leerkracht op De Vijverhof moet voldoen en daar een waarderend gesprek over voeren.
Er zal een beproefd en objectief observatie instrument worden aangeschaft dat gebruikt zal
worden bij de lesbezoeken.
De mogelijkheden voor een leerkrachtportfolio zullen worden onderzocht omdat dit past bij
de ontwikkeling van de school.

4.3.3 Werkverdeling
Naast het werk in de groepen is er ook een aantal taken te verdelen. Te denken valt daarbij aan
diverse commissies, stuurgroepen en taken als de MR en OR. Vanaf schooljaar 2019-2020 is het team
daar (mede) verantwoordelijk voor. De verdeling van de leerkrachten over de groepen wordt al een
aantal jaar met het team gemaakt. Zo krijgen zij de kans om mee te denken over een verdeling die
het best is voor de school. De taakverdeling werd gemaakt door de directie, waarbij de leerkrachten
hun wensen konden aangeven. Dit zal voor het schooljaar 2019-2020 ook meer bij het team komen
te liggen; zij mogen daarbij zelf aangeven hoe zij de taken willen verdelen en wat voor elke leerkracht
haalbaar is. Naar aanleiding daarvan wordt de leerkrachten de mogelijkheid geboden om hierover in
gesprek te gaan met de directeur.

4.3.4 Nieuwe leerkrachten
Nieuwe leerkrachten krijgen een mentor en naast de uren duurzame inzetbaarheid een ‘bijzonder
budget’ van 40 uren op jaarbasis voor het inwerken in de organisatie. De mentor voert het
introductiebeleid (zie ‘begeleidingsplan nieuwe medewerker’) uit. Daarmee wordt de nieuwe collega
stap voor stap op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen en praktische zaken van De Vijverhof. Na
een aantal weken volgt een intakegesprek met de directeur. Daarnaast wordt de nieuwe
medewerker altijd coaching aangeboden.
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5

Kwaliteitsbeleid

5.1

Uitgangspunten en doelstellingen kwaliteitszorg Lucas Onderwijs

5.1.1 Uitgangspunten voor het stelsel van kwaliteitszorg
Het stelsel van kwaliteitszorg voor Lucas Onderwijs is ingebed in de PDCA cyclus en gericht op
kwaliteitsdoelen van de organisatie. Kwaliteitszorg krijgt primair vorm op schoolniveau. Op regio- en
bestuursniveau bestaat kwaliteitszorg uit maatregelen die de kwaliteit op schoolniveau
ondersteunen, stimuleren en helpen verbeteren.
Voor het stelsel van kwaliteitszorg bij Lucas Onderwijs zijn de volgende uitgangspunten vastgesteld.
Het stelsel:
draagt bij aan de brede kwaliteitsambitie van Lucas Onderwijs;
is ingebed in een kwaliteitscultuur;
maakt gebruik van de rollen en verantwoordelijkheden die binnen Lucas Onderwijs zijn
belegd;
volgt de beleidscyclus en is gericht op de kwaliteitsdoelstellingen van de organisatie;
maakt optimaal gebruik van de beschikbare managementinformatie op alle niveaus;
hanteert betrouwbare instrumenten en methodieken;
is naast kwaliteitsontwikkeling ook gericht op preventie van zwakke scholen en afdelingen,
en bevat richtlijnen over hoe te handelen mocht dat onverhoopt toch dreigen.

5.1.2 Doelstelling kwaliteitsbeleid
Het kwaliteitsbeleid van Lucas Onderwijs is erop gericht de realisatie van de ambities en
doelstellingen te ondersteunen, zowel op Lucas als op schoolniveau. De op Lucas niveau in het
koersdocument uitgewerkte strategische doelstellingen, zijn op schoolniveau vertaald in
schoolspecifieke ambities en doelstellingen.
De doelen die de school zich stelt worden geëxpliciteerd (Plan), de kwaliteit van uitvoering en de
resultaten worden bewaakt (Do) en afgezet tegen de beoogde doelen (Check). Zo leren we met
elkaar, voeren we verbeteringen door, borgen we de opbrengsten en leggen we verantwoording af
aan onze stakeholders (Act). Op deze wijze is de cirkel van ons kwaliteitszorgstelsel rond.
Jaarlijks wordt in de BI tool een zelfevaluatie ingevuld waarbij wordt bekeken in hoeverre wordt
voldaan aan de kwaliteitsstandaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

5.1.3 Doelen kwaliteitsbeleid van de school
Op De Vijverhof zijn wij sterk gericht op het steeds verbeteren van onze persoonlijke kwaliteit en de
kwaliteit van de school. De kwaliteit van het onderwijs op De Vijverhof is goed en dat willen wij zo
houden.
Positieve kwaliteitsaspecten die wij willen behouden zijn:
-

De kinderen en ouders ervaren de school als veilig
Goed onderwijs en goede onderwijsresultaten
De samenwerking en kwaliteit van het team
De goede contacten met ouders
De aandacht voor de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van het kind
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5.2

Zicht op- & verbetering van kwaliteit

We vinden het belangrijk dat de in 5.1.3 genoemde kwaliteitsaspecten worden bewaakt. Onze school
heeft op 4 april 2019 een schoolbezoek gehad van de Inspectie van het Onderwijs. Dit betrof een
steekproefonderzoek. Hier is geen rapport van opgesteld en omdat de bevindingen positief waren,
wordt de basiskwaliteit gehandhaafd. Het rapport van het bezoek dat de inspectie in 2015 aan de
school heeft gebracht staat op de website van de onderwijsinspectie. Ook tijdens dat bezoek waren
de bevindingen positief en waren er nauwelijks tekortkomingen geconstateerd.
De onderwerpen die we in ons schoolplan beschrijven, worden vertaald in concrete doelen in het
jaarplan. Aan het eind van het schooljaar wordt een jaarverslag geschreven. Deze documenten
worden besproken met de Medezeggenschapsraad van onze school.
De manier waarop wij de kwaliteit bewaken is hieronder beschreven.

5.2.1 Sociaal emotionele ontwikkeling en veiligheid
Jaarlijks wordt de veiligheidsbeleving van kinderen van groep 6 t/m 8 gemeten door middel van het
instrument dat in Vensters PO is verwerkt. De resultaten zijn voor iedereen zichtbaar op onze pagina
in Scholen Op De Kaart. Daarnaast volgen we de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Dit
doen we onder andere door observatie tijdens de lessen die horen bij onze methode De Vreedzame
School maar ook door middel van het gericht uitzetten van vragenlijsten onder de leerlingen.
In de komende jaren zullen we dit uitbreiden door middel van een invulpagina in het digitaal
portfolio. Hierop kunnen kinderen, ouders en leerkrachten iets invullen met betrekking tot de
ontwikkeling. Dit geeft vervolgens weer input voor het kindgesprek.

5.2.2 Goed onderwijs en goede onderwijsresultaten
Het effect van het onderwijs wordt op verschillende manieren bekeken en in kaart gebracht.
In de kleutergroepen volgen de leerkrachten de kinderen met het KIJK! observatiesysteem.
Daarnaast nemen zij bij de oudste groep kleuters het protocol dyslexie af.
Vanaf groep 3 worden de kinderen 2 keer per jaar getoetst door middel van het CITO
leerlingvolgsysteem. Aan het eind van de basisschool maken de kinderen de route 8 eindtoets.
De resultaten worden op verschillende manieren besproken:
Tijdens de schoolbespreking waarbij het hele team kijkt naar de opbrengsten in relatie tot de
door de school gestelde ambities.
Tijdens de groepsbespreking waarbij de wordt ingezoomd op de onderwijsbehoeften van de
groep. Hierbij wordt (ook) gebruik gemaakt van de trendanalyses uit Esis.
Het aanbod voor de groepen 1-2 wordt beschreven in een groepsplan; het aanbod voor de groepen 3
t/m 8 wordt beschreven in een onderwijsplan. Dit onderwijsplan is gelijk voor alle groepen met
daarin ruimte voor verbijzonderingen voor een groep. In de schoolbespreking wordt meegedacht
over de eventuele aanpassingen of interventies die nodig zijn om de ambities te halen. Ook kan hier
worden bepaald of er specifieke teamscholing nodig is om de ambities te kunnen halen. Voor de
schoolbespreking maken we gebruik van de CITO LVS gegevens en het programma Focus PO. Dit
komt voort uit de werkwijze van ‘de groepsplanloze basisschool’. Bij deze werkwijze stelt de school
de ambities vast die passen bij de populatie. Vervolgens worden hier de onderwijsplannen op
aangepast. Na elke toetsperiode wordt bekeken in hoeverre de ambities zijn behaald en worden de
onderwijsplannen bijgesteld waar nodig.
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5.2.3 Kwaliteit van het team & samenwerking
Tijdens de jaarlijkse gesprekscyclus wordt het functioneren van de leerkracht besproken. Hieraan
voorafgaand wordt een lesobservatie gedaan. Vanuit dit gesprek worden doelen geformuleerd
waaraan de leerkracht kan werken en waarop de leerkracht zich eventueel kan professionaliseren.
In het kader van de nieuwe regeling gesprekscyclus welke is vastgesteld binnen Lucas Onderwijs zal
met de leerkrachten worden vastgesteld wat er (minimaal) verwacht wordt van de kwaliteit van een
leerkracht in het team van De Vijverhof. Daarnaast zullen de lesobservaties worden gedaan met
behulp van een gevalideerd instrument dat in schooljaar 2019-2020 zal worden gekozen. De
gesprekscyclus bestaat uit de volgende gesprekken: beoordelingsgesprek, POP gesprek en
functioneringsgesprek. Alle gesprekken worden gevoerd met de directeur; het POP gesprek wordt
indien mogelijk met een coach gevoerd. De verslagen van gesprekken evenals de gevolgde
professionalisering wordt bewaard in het digitale bekwaamheidsdossier.
Het functioneren van de directeur wordt jaarlijks besproken in de gesprekken met de
clusterdirecteur van Lucas Onderwijs. De directeur houdt de bekwaamheid bij door nascholing te
volgen (ook t.b.v. herregistratie in het schoolleidersregister).

5.2.4 De goede contacten met ouders
Goede contacten met ouders vinden wij belangrijk. De ouders op onze school zijn positief kritisch en
meedenkend. Door middel van het regelmatig afnemen van tevredenheidpeilingen, kunnen we ons
een beeld vormen van het beeld van ouders over onze school. In het kader van onze vernieuwingen
vinden wij het ook belangrijk om ouders regelmatig tijdens een ouderavond of koffieochtend te gaan
informeren over de stand van zaken en dit biedt tevens de gelegenheid om hun mening te horen
hierover.

5.2.5 Aandacht voor de ontwikkeling en de onderwijsbehoeften van het kind
De manier waarop we onze (basis) ondersteuning hebben georganiseerd, hebben we beschreven in
ons schoolondersteuningsprofiel. In het voorjaar van 2019 heeft de inspectie van het onderwijs de
zorg die wij bieden uitgebreid bekeken en positief beoordeeld. De ontwikkeling en
onderwijsbehoeften worden besproken in de groepsbespreking. De leerkracht beschrijft dit in het
algemeen groepsoverzicht. We vinden het belangrijk om een goed en breed beeld te hebben van de
kinderen.

5.3

Verantwoording afleggen over de gerealiseerd kwaliteit

Op onze school betrekken we ook externen bij de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit. Onze
school is in het voorjaar van 2019 bezocht door een visitatiecommissie van Lucas Onderwijs waarbij
ouders, kinderen en leerkrachten zijn bevraagd op een aantal onderwerpen. Daarnaast organiseren
een in het kader van onze vernieuwingen een klankbordgroep met ouders. Ook heeft De Vijverhof
een kinderkabinet dat zich bezig houdt met allerlei onderwerpen die leven bij de kinderen. Aan hen
worden ook regelmatig zaken voorgelegd waarover zij hun mening of advies mogen geven.
Ieder jaar stellen we een jaarplan op (o.b.v. ons schoolplan) met onze innovatieve- en
verbeterdoelen. Het jaar sluiten we af met een jaarverslag waarin we verantwoording afleggen voor
wat betreft de realisatie van onze verbeterdoelen en de behaalde resultaten. Het bestuur, het team
en de MR wordt daarbij betrokken.
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Ook aan het bestuur wordt verantwoording afgelegd. Dit gebeurt onder andere door het invullen van
de BI tool, waar ook de zelfevaluatie in verwerkt is. Jaarlijks bespreekt de directeur tijdens het
ambitiegesprek de stand van zaken door met de clusterdirecteur.
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Vierjaren planning 2019-2023
De in dit schoolplan beschreven innovaties zijn grofweg verdeeld in een 4 jarenplanning. Aan het
balkje is te zien in welke jaren een onderwerp terug komt.
Deze innovaties zullen specifiek worden gemaakt in de afzonderlijke jaarplannen welke jaarlijks vóór
1 oktober worden opgesteld. Tussentijds en aan het einde van het schooljaar wordt elk jaarplan
geëvalueerd. Naast deze grote innovaties zullen jaarlijks ook kleinere (verbeter) onderwerpen aan de
jaarplannen worden toegevoegd.
Dit schoolplan en de jaarplannen zullen worden vertaald in een interactieve poster waarmee voor
het team visueel wordt gemaakt waar we mee bezig zijn en hoe ver we gevorderd zijn in onze
ontwikkelingen en plannen.

2019-2020

2020-2021

Digitaal portfolio
Kindgesprekken
LOL gesprekken
Methode WO
uitproberen/kiezen/
Implementeren/borgen
Weektaak (i.r.t. WO)
Weektaak (i.r.t. WO
en Plusklas

2021-2022

2022-2023

Weektaak (i.r.t.
creatieve vakken en
21e eeuwse
vaardigheden)

Weektaak borging

Overgang groep 2-3 en
spelend leren
Engels/standpunt
VVTO
Wijze van instructie
en aanbieding
rekenen en taal
(Christelijke)
Identiteit en moreel
kompas
Inzet Snappet coach
Waarderend gesprek
en observatiesysteem
voor personeel en
onderzoeken
mogelijkheid leerkracht
porfolio
Teacher leader training
t.b.v. inzet expertise
leerkrachten/professionele
cultuur
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