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1 Inleiding
Inleiding
1.1 Voorwoord
De indeling van het schoolplan 2019-2023 is afgestemd op beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze
schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de focus voor onze kwaliteitszorg. Dit betekent, dat wij de
beleidsterreinen beschrijven (to plan: wat beloven we?), periodiek beoordelen (to check: doen we wat we
beloven?) en borgen of verbeteren (to act).
De onderscheiden beleidsterreinen in dit schoolplan komen (deels) overeen met de kwaliteitsaspecten die de
Inspectie van het Onderwijs onderscheidt in haar toezichtkader. In het hoofdstuk Personeelsbeleid
beschrijven we de
competenties (in de geest van de wet Beroepen in het onderwijs) die wij hanteren voor de persoonlijke
ontwikkeling van onze werknemers. Deze competenties vormen de rode draad in ons personeelsbeleid.
1.2 Doelen en functie van het schoolplan
Ons schoolplan beschrijft in de eerste plaats onze kwaliteit; onze missie, onze visie en de daaraan
gekoppelde doelen.
Wij spreken in dit geval van ambities (fase "to plan"). Op basis van de huidige situatie hebben we diverse
instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en zwakke punten, en daarmee op onze
verbeterpunten voor de komende vier jaar. Het schoolplan functioneert daardoor als een
verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid,
het bevoegd gezag en de ouders en als een planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de
planperiode 2019-2023. Op basis van ons vierjarige Plan van Aanpak (zie hoofdstuk Jaarplannen 2019-2023)
willen we
jaarlijks een uitgewerkt jaarplan opstellen. In een jaarverslag zullen we steeds terugblikken of de gestelde
verbeterdoelen gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en
evalueren.
1.3 Procedures voor het opstellen en vaststellen van het schoolplan
Het schoolplan is opgesteld door het managementteam van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie(s) van de school en een
bijdrage geleverd bij de nulmeting (via Quick Scan en vragenlijsten). De komende vier jaar zullen we
planmatig hoofdstukken van ons schoolplan met elkaar bespreken. Daarnaast zullen we aan het einde van
ieder schooljaar het jaarplan voor het komend jaar samen vaststellen. Ieder jaar kijken we met het team ook
terug: hebben we onze verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd? Tenslotte dragen we zorg voor een cyclische evaluatie van de
beleidsterreinen, zoals beschreven in dit schoolplan. Met behulp van de jaarlijkse Quick Scan stellen we per
jaar vast wat er (niet) goed gaat en bepalen we onze verbeterdoelen, in relatie met ons schoolplan en de
voorgenomen verbeterpunten (zie hoofdstuk Jaarplannen 2019-2023).
1.4 Bijlagen
Ons schoolplan is een rompplan. Daarom verwijzen we in de verschillende paragrafen naar diverse bijlagen.
Zie ook overzicht van bijlagen.

2 Schoolbeschrijving
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Gegevens van de school
Naam school:

Christelijke basisschool De Brug

Directeur:

W. van Tiggelen-van de Vendel

Adres + nr.:

Brugstraat 2

Postcode + plaats:

5165 CA Waspik

Telefoonnummer:

0416-311379

E-mail adres:

directie@cbsdebrug.nl

Website adres:

www.cbsdebrug.nl

Bevoegd gezag:

Vereniging voor Hervormd Christelijk Onderwijs te
Waspik.

De directie van de school bestaat uit een directeur. Deze beschikt over het diploma Schoolleider Primair Onderwijs
Vakbekwaam. De directie van de school wordt bijgestaan door het MT (management team). Dit MT bestaat uit de
directeur, de IB-er en een leerkracht. Zowel de directie als één lid van het MT hebben ook lesgevende taken. Het
aantal teamleden (exclusief de directeur en IB-er) is 6: 2 in voltijd en 4 in deeltijd. De school beschikt daarnaast over
een conciërge. Het ziekteverzuim is laag: het gemiddelde percentage over de jaren 2015-2019 is 2,1%.
Onze school wordt bezocht door 102 leerlingen. Van deze leerlingen heeft 17% een gewicht. De kenmerken van de
leerlingen en de consequenties daarvan voor onze organisatie en ons onderwijs, hebben we beschreven in het
document Kenmerken Leerlingen (zie bijlage). Het opleidingsniveau van de ouders is ons bekend (via
intakegesprekken). De kengetallen laten zien, dat onze school te maken heeft met een MBO-populatie.

3 Sterkte-zwakteanalyse
Onze school kent een aantal sterke kanten, maar ook een aantal zaken die aandacht vragen. In schema:
STERKE KANTEN SCHOOL
1.
2.
3.
4.

sterk pedagogisch klimaat/veilige omgeving
nieuw gebouw
grote betrokkenheid/saamhorigheid
goede opbrengsten

KANSEN
1. kleine groepen/indiv. aandacht
2. nieuwe school
3. maatschappelijke positie versterken

ZWAKKE KANTEN SCHOOL
1.
2.
3.
4.

Directe Instructie verdient aandacht
moeite met kinderen bij de groep houden
doorgaande ontwikkeling beschrijven
afstemming

BEDREIGINGEN/RISICO'S
1. veel zijinstromers met onderwijsbehoeften
2. leerlingaantal fluctueert
3. RK-omgeving

Met betrekking tot ons schoolplan voor de periode 2019-2023 willen we met de volgende ontwikkelingen rekening
houden:
1.
2.
3.
4.
5.

Een sterk toenemende aandacht voor de sociale ontwikkeling van leerlingen
Ouders als partners van de school
Aandacht voor 21st century skills: accent op vaardigheden (brede ontwikkeling)
De rol van de leraar komt steeds centraler te staan
Ontwikkelingen met betrekking tot excellente scholen

4 Risico's
5 De missie van de school
De missie van de school
Onze school is een christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het
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leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor alle leerlingen
die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind
de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden). Het is ons doel om leerlingen cognitief, sociaal
en algemeen te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Naast
kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de
leerlingen.
Slogan en kernwaarden
Onze slogan is: De Brug slaat een waarde(n)volle brug naar de toekomst!!!
In de slogan zitten alle aspecten van onze missie “verpakt”: Een brug staat symbool voor een veilige overtocht over
een gevaarlijke of moeilijk te nemen barrière. Uiteraard wordt hier bedoeld de overgang van basisonderwijs naar
voortgezet onderwijs en daarmee naar de toekomst na de basisschool. . Met het woord waardevol proberen we aan te
geven dat die overgang, dankzij het onderwijs op onze school, goed zal verlopen. De woordspeling “waardenvol”
heeft te maken met onze christelijke identiteit. De Brug is een basisschool met christelijke waarden en normen, die
leerlingen en leerkrachten in staat stelt zich naar eigen mogelijkheden te ontwikkelen op alle gebieden, om van
daaruit actief mee te werken in een leefbare, veranderende samenleving. In ons onderwijs richten wij ons vooral op
brede ontwikkeling, zelfstandig denken en handelen, en betekenisvolle en realistische activiteiten. Door deze kennis
zijn onze leerlingen z aan de overkant van de brug.
Onze kernwaarden zijn :
Onze kernwaarden:
Respect
We hebben respect voor alle mensen om ons heen. Ook gaan we zorgvuldig om met de natuur en
onze leefwereld.

Veiligheid
Onze school moet een veilige omgeving zijn. Niet alleen onder schooltijd, maar ook ervóór en erna.
Kinderen moeten zich veilig voelen en graag naar school gaan.

Saamhorigheid
Wij vinden het van groot belang dat onder de kinderen, ouders en team een groot gevoel van
saamhorigheid heerst: Samen maken we er een leuke school van, samen doen we leuke dingen,
samen leren we nieuwe dingen, samen vieren we feesten, etc.
Normen en waarden
We willen de kinderen kennis laten maken met Jezus Christus. De christelijke normen en waarden
zijn de rode draad van ons handelen.

6 Onze parels
Onze parels
Onze school levert basiskwaliteit (zie het Inspectierapport 2018), maar onze school heeft ook veel toegevoegde
waarde (eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op onze parels:
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Parel

Standaard

Wij zijn heel trots op de goede scores op de vragenlijsten voor ouders en
leerlingen over veiligheid en oudertevredenheid. Ouders en kinderen zijn
met name erg tevreden over onze normen en waarden, onze
kleinschaligheid en de betrokkenheid.

SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

Wij hebben een goed ICT-aanbod: vanaf groep 4 werken onze leerlingen
OP1 - Aanbod
met een eigen laptop. Ze leren verantwoord omgaan met internet, kunnen
uitgebreide Word-documenten maken, werken met Powerpoint en Sketchup
en leren digitale mindmappen te maken. In groep 2 wordt er gewerkt met
tablets en in groep 3 met vaste pc's.
Wij zijn trots op onze zorgbreedte: er is op onze school een ruime
OP4 - (Extra) ondersteuning
formatieve inzet, mede hierdoor is er veel ruimte voor individuele aandacht.
Onze lesroosters zijn horizontaal geprogrammeerd, zodat we
groepsoverstijgend kunnen werken.
Wij zijn trots op onze betrokken ouders en op de goede samenwerking met
hen. De kleinschaligheid van de school draagt hiertoe bij, iedereen wordt
nog echt gekend.

OP6 - Samenwerking

Wij zijn trots op ons ruime aanbod: er wordt gewerkt volgens een
continurooster met verlengde schooldagconcept. We bieden extra
begeleiding, huiswerkbegeleiding, plusgroep, workshops en sport aan na
schooltijd.

OR2 - Sociale en
maatschappelijke competenties
[geen wettelijke eisen]

Onze school heeft een goed pedagogisch klimaat.

SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

Op onze school is er sprake van een prettig en veilig schoolklimaat.

SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

7 De grote doelen voor de komende vier jaar
Grote ontwikkeldoelen:
Onze school heeft voor de komende vier jaar de volgende (grote) verbeterthema’s vastgesteld:
Streefbeelden
1.

Op onze school wordt bij meerdere vakken gewerkt volgens het EDI-model.

2.

Over 4 jaar is het onderwijs op onze school op het gebied van Begrijpend Lezen een voorbeeld voor andere
scholen.

3.

Onze school heeft zicht op de doorgaande ontwikkeling afgestemd op de onderwijsbehoeften van al onze
leerlingen, ook die met een eigen leerlijn.

4.

Onze school beschikt over een professionele cultuur.

5.

Onze school beschikt over een beleidsplan voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

6.

Op onze school wordt er bij de vakken rekenen en spelling gewerkt met thema- en blokplannen

7.

Op de Brug zijn leerlingen eigenaar van hun leer- en ontwikkelingsproces

8.

Op de Brug is een ZAT (ZorgAdviesTeam) aanwezig

9.

Er is een doorgaande lijn met PSZ/BSO opgesteld voor kinderen die 4 jaar worden

8 Onze visie op lesgeven
Visie op lesgeven
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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 noties zijn:
zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de
didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:
interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
onderwijs op maat geven: differentiëren
gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
een kwaliteitsvolle instructie volgens het EDI-model
kinderen zelfstandig (samen) laten werken

9 Onze visie op identiteit
Onze visie op identiteit
Onze school is een protestant-christelijke basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven
in het onderwijs. We besteden structureel en expliciet aandacht aan Bijbelverhalen, Christelijke feestdagen en
eigentijdse geestelijke liederen. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan geestelijke stromingen. We zien een
sterke
relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de
omgeving), ontwikkeling van sociale vaardigheden, actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk
dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van
anderen.
Onze belangrijkste ambities zijn (zie verder WMK-PO):
De leraren kennen en respecteren de grondslag van de school
De leraren besteden in hun lessen expliciet aandacht aan Bijbelse normen en waarden
De leraren houden in hun onderwijs rekening met de uniciteit van het kind
De school besteedt expliciet aandacht aan vieringen
De school verbindt haar levensbeschouwelijke identiteit aan een pedagogische visie

10 Onderwijskundig beleid
Identiteit
Onze geloofsovertuiging bepaalt in belangrijke mate onze omgang met de kinderen. Daarom worden er op onze
school
Bijbelverhalen verteld en worden er christelijke liedjes gezongen. Net zo belangrijk vinden we de omgang met elkaar
en met de
kinderen en natuurlijk ook de omgang van de kinderen onderling. We proberen de kinderen respect voor elkaar bij te
brengen, ongeacht wat de geloofsovertuiging van de ander is. Hier ligt dan ook een duidelijke relatie met
burgerschap. Door de kinderen in aanraking te brengen met de verschillende geloofsovertuigingen en culturen die er
in ons land zijn, proberen we begrip en respect aan te brengen voor alle medemensen.
Burgerschap
Wij zien het als onze taak om kinderen op te voeden tot respectvolle, tolerante en milieubewuste burgers, die
bovendien begrijpen hoe de Nederlandse rechtstaat werkt en die actief deelnemen aan onze samenleving. We vinden
het belangrijk dat kinderen goede sociale vaardigheden hebben en dat ze zich veilig voelen op onze school. De
saamhorige sfeer draagt hiertoe bij. Als christelijke school is de identiteit uiteraard erg belangrijk, goede normen en
waarden vloeien daaruit voort.
Leerlingen groeien op in een steeds complexere maatschappij. Wij vinden het van belang om onze
leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving.
Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het belangrijk dat onze
leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook
naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met
anderen. Wij willen onze leerlingen meegeven, dat zij mede verantwoordelijk zijn voor de maatschappij.
Schooldoelen:
• Hoofddoel 1: We voeden onze kinderen op tot personen, die op een respectvolle wijze omgaan met elkaar, met
zichzelf en hun omgeving/het milieu. Dit doen we vanuit duidelijke waarden en normen die we mede vanuit onze
christelijke identiteit vorm geven.
• Hoofddoel 2:We voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar
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handelen.
• Hoofddoel 3: We voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken willen zijn op die
samenleving en die gericht zijn op samenwerking.
• Hoofddoel 4: We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van en respect voor andere
opvattingen en overtuigingen (culturen en religies).
• Hoofddoel 5: We richten ons op algemene ontwikkeling en geven onze leerlingen culturele bagage mee
Per ambitie (doel) hebben we een aanbod geformuleerd. Onze ambities (doelen) en het daarbij passende aanbod
staat
vermeld op onze website. We beschikken over een document Actief Burgerschap en Sociale Integratie. Onze pijlers
zijn de basiswaarden, te weten:
vrijheid van meningsuiting
gelijkwaardigheid
begrip voor anderen
verdraagzaamheid
autonomie
afwijzen van onverdraagzaamheid
afwijzen van discriminatie
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Aanbod
Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen en 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 methodes worden bij de hoofdvakken integraal gebruikt door de leraren
en daar waar nodig aangevuld met extra stof. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methodeonafhankelijke (Cito) en methodegebonden toetsen. Ten aanzien van leerstofaanbod hebben we de volgende
ambities vastgesteld
1. Onze methodes voldoen aan de kerndoelen
2. Wij gebruiken voor Taal en Rekenen methodegebonden toetsen
3. Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn
4. Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen
5. Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling
6. De school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap
7. Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT
8. Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor intercultureel onderwijs
9. Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs
Beoordeling:
De ambities worden een keer per 4 jaar beoordeeld door team en directie m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Vakken en methodes
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Taalleesonderwijs
Het vakgebied Nederlandse taal krijgt –op basis van de leerlingenpopulatie- veel aandacht in ons onderwijs. 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.
Onze ambities zijn:
1. Onze school beschikt over een taalbeleidsplan
2. De leraren werken in de groepen 1 en 2 structureel met de methode Schatkist
3. De leraren beschikken over goede,actuele methodes voor taal, begrijpend lezen en technisch lezen
4. De leraren besteden dagelijks minimaal een uur aan taal- en woordenschatonderwijs
5. We hebben normen vastgesteld voor de diverse onderdelen van taal
6. De school geeft technisch lezen in alle groepen (t/m groep 8)
7. De school beschikt over een Protocol Dyslexiebeleid
8. De leerkrachten werken bij spelling en technisch lezen met groepsplannen
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Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Rekenen en wiskunde
Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht besteden aan
rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate
taliger is geworden, en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom besteden we veel aandacht aan
automatiseren (om de basisvaardigheden goed in te slijpen). We gebruiken moderne methodes vanaf groep 1 (Met
sprongen vooruit en RekenZeker) en Cito-toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen.
Onze ambities zijn:
1. We beschikken over een moderne, eigentijdse methode (groep 1 t/m 8)
2. In groep 1 en 2 wordt er les gegeven aan de hand van leerlijnen
3. Er wordt structureel aandacht besteed aan automatiseren
4. We volgen de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-LVS
5. Per groep hebben we voor de Cito-toetsen normen vastgesteld
6. We gebruiken de methodegebonden toetsen systematisch
7. De leraren beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne rekendidactiek
8. De leraren werken bij rekenen en wiskunde met groepsplannen
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen onze leerlingen
breed
ontwikkelen. Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis,
natuurkunde, biologie, gezond gedrag en verkeer. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe
mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan.
Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke (leef)omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen
oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij en veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed.
Onze ambities zijn:
1. Wij beschikken over een eigentijdse methode voor aardrijkskunde
2. Wij beschikken over een eigentijdse methode voor geschiedenis
3. Wij beschikken over een eigentijdse methode voor natuurkunde en biologie
4. Wij besteden gericht aandacht aan gezond gedrag (via thema's en projecten)
5. Wij besteden gericht aandacht aan verkeersonderwijs
6. De lessentabel verheldert hoeveel tijd er per groep besteed wordt aan de verschillende onderdelen van
wereldoriëntatie
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Kunstzinnige 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. Daarom werken wij nauw samen met het
Kunstencentrum in Waalwijk. Onze school maakt o.a. gebruik van "Blikje Kunst" : een cultureel aanbod, waarbij
kinderen kennis maken met de verschillende disciplines van kunst. Onze ambities zijn:
1. Wij geven teken- en handvaardigheidslessen
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2. Wij geven muzieklessen
3. Wij beschikken over een methode voor het vak Muziek
4. Wij besteden aandacht aan dramatische expressie
5. Wij nemen deel aan de activiteiten van Blikje Kunst
Beoordeling:
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Bewegingsonderwijs
Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding, opvoeding is wat ons betreft een zaak van
hoofd, hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd
samen.
Onze ambities zijn:
1. Wij besteden voldoende tijd aan lichamelijke opvoeding (zie rooster)
2. Alle leraren zijn bevoegd om bewegingsonderwijs te verzorgen
3. Wij beschikken over een uitgewerkt curriculum Lichamelijke opvoeding
4. Wij maken wekelijks gebruik van het Beweegburo in Waalwijk, zij verzorgen onze gymlessen.
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Wetenschap en technologie
Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek.
Wij willen daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. Bij de activiteiten
wetenschap en techniek leren onze leerlingen al samenwerkend aspecten die samenhangen met wetenschap en
techniek te onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen. Onze ambities zijn:
1. Wij beschikken over een doorgaande lijn voor wetenschap en techniek
2. Wij werken voor wetenschap en techniek met de techniektorens
3. Wij beschikken over een techniekcoördinator
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Engels
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. Onze ambitie
is:
1. In groep 1 t/m 8 besteden we structureel aandacht aan de Engelse taal (Take it Easy)
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Leertijd
Op onze school willen we de leertijd effectief besteden omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor
het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we ze voldoende
leertijd
geven (te plannen) om zich het leerstofaanbod eigen te maken. We werken vanuit een lessentabel (zie bijlage), een
weekoverzicht en een dag voorbereiding. In principe trachten we alle leerlingen in acht jaar de einddoelen
basisonderwijs te laten halen. Onze ambities zijn:
1. De leraren bereiden zich schriftelijk voor: programma en tijd(en)
2. De leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd)
3. Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland (lessentabel)
4. De leraren beschikken over een expliciet week- en dagrooster
5. De leraren plannen extra tijd voor taal (gelet op de behoeften van onze populatie)
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6. De leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door team en directie m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Pedagogisch handelen
Onze leraren zijn van cruciaal belang. Zij hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak: hun leerlingen op
te voeden tot goede burgers. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen
(dichtbij en ver weg) kunnen omgaan. Leraren creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen
zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel
waarde aan een positieve en motiverende leraar, een begeleider die ervoor zorgt dat de leerlingen het werk
zelfstandig (evt. samen met anderen) kunnen doen. Daarbij hanteren we duidelijke regels en ambities:
1. De leraren zorgen ervoor, dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar omgaan
2. De leraren geven de leerlingen positieve persoonlijke aandacht
3. De leraren tonen in gedrag en taalgebruik voor alle leerlingen respect
4. De leraren bevorderen het zelfvertrouwen van de leerlingen
5. De leraren maken weloverwogen gebruik van complimenten en correcties
6. De leraren hebben hoge verwachtingen van de leerlingen.
7. De leraren zorgen voor een sfeer waarbij saamhorigheid belangrijk is.
8. De leraren zorgen ervoor dat er rust heerst in de school.
9. De leraren zorgen voor een uitdagende, ordelijke en functionele leeromgeving.
10. De leraren creëren een sfeer waarin leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen.
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Afstemming
Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
We werken handelingsgericht (HGW), met groepsplannen. Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht met
daarop de kenmerken van hun leerlingen. Op basis daarvan stellen de leraren twee keer per jaar een groepsplan op.
In het groepsplan onderscheiden we de basisgroep, de extra instructiegroep en de verrijkingsgroep. De leraren
stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken en het niveau van de leerlingen in een groep. De
instructie wordt gegeven aan de hand van het model Expliciete Directe Instructie(EDI).Onze ambities zijn:
1. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus
2. De leraren geven les via het EDI-model
3. De leerlingen werken zelfstandig samen
4. De leraren geven ondersteuning en hulp (vaste ronde)
5. De leraren laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren
6. De leraren zorgen voor stofdifferentiatie
7. De leraren zorgen voor tempodifferentiatie
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Ononderbroken ontwikkeling
We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken
hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. In de eerste plaats
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moeten de leraren daarom de leerlingen goed kennen (wat is hun niveau?, wat zijn de kenmerken van de
leerlingenpopulatie?). Daarna moeten de leerlingen goed gevolgd worden: hoe verloopt het ontwikkelproces? Daar
waar nodig volgt zorg en begeleiding. Deze zorg kan gericht zijn op leerlingen die wat minder kunnen, maar ook op
leerlingen die wat meer kunnen. Om het ontwikkelproces te volgen, hanteren we het CITO-LVS (cognitieve
ontwikkeling). Leerlingen met een V- of IV-score, leerlingen die sterk terugvallen en leerlingen met een I-plus-score
komen in aanmerking voor extra zorg. Tevens hanteren we SCOL, een volgsysteem om de sociaal-emotionele
ontwikkeling goed in beeld te krijgen. De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De intern begeleider heeft
een coördinerende taak. Onze ambities zijn:
1. De leraren kennen de leerlingen
2. De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben
3. Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind
4. Externe partners worden, indien noodzakelijk, betrokken bij de zorg voor leerlingen
5. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties
en de ontwikkeling van de leerlingen
6. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard en de zorg voor zorgleerlingen
7. De school voert de zorg planmatig uit
8. De school gaat zorgvuldig de effecten van de zorg na
9. De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Zorgstructuur
We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken
hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. In de eerste plaats
moeten de leraren daarom de leerlingen goed kennen (wat is hun niveau?, wat zijn de kenmerken van de
leerlingenpopulatie?). Daarna moeten de leerlingen goed gevolgd worden: hoe verloopt het ontwikkelproces? We
volgen de ontwikkeling van leerlingen voortdurend (leraar), maar formeel gebeurt dit bij de groepsbesprekingen (2x
per jaar, na de midden- en eindtoetsen). Tijdens de groepsbesprekingen komen aan de orde: de ontwikkeling van de
groep als geheel (en het leraargedrag), de ontwikkeling van de subgroepjes (basis-extra instructie-verrijking) en de
ontwikkeling van individuele leerlingen. De groepsbesprekingen worden gevoerd aan de hand van een agenda en
geleid door de IB-er. Met betrekking tot de individuele leerlingen wordt besproken waar de ontwikkeling (waarom)
stagneert en wat de interventies (kunnen) zijn om de achterstand te verhelpen. Om het ontwikkelproces te volgen,
hanteren we het CITO-LVS. Leerlingen met een V- of IV-score, leerlingen die sterk terugvallen en leerlingen met een
I-plus-score komen in aanmerking voor extra zorg. De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De intern
begeleider heeft een coördinerende taak. Onze ambities zijn:
1. De leraren kennen de leerlingen
2. De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben
3. Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind
4. Externe partners worden, indien noodzakelijk, betrokken bij de zorg voor leerlingen
5. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties
en de ontwikkeling van de leerlingen
6. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard en de zorg voor zorgleerlingen
7. De school voert de zorg planmatig uit
8. De school gaat zorgvuldig de effecten van de zorg na
9. De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding
Beoordeling
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De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Passend onderwijs
Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling dat zo
veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht
hebben. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra
ondersteuning. Ons schoolondersteuningsprofiel is in ontwikkeling. Daarin hebben we beschreven welke
ondersteuning we wel en niet kunnen geven.
Onze ambities zijn:
1. Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel
2. Onze school biedt basisondersteuning
3. Onze school biedt extra ondersteuning voor leerlingen met diverse ondersteuningsbehoeften
4. Onze school beschikt over een strategisch beleid om de extra ondersteuning uit te breiden
5.De ouders zijn op de hoogte van ons ondersteuningsprofiel
6. De school participeert in netwerken om extra ondersteuning te kunnen garanderen
Beoordeling:
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO).
Toetsing
Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de
ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in het LVS ESIS.
De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde agenda en de Cito-voorschriften (aangevuld met
schoolvoorschriften). Ouders worden op de rapportenavonden geïnformeerd over de toetsresultaten. In groep 8 doen
alle leerlingen mee aan de eindtoets (Cito), behoudens kinderen met gegronde redenen. Ouders krijgen in dat jaar
ook een VO-advies voor hun kind. De adviesprocedure hebben we beschreven in de schoolgids.
Wat betreft de sociaal-emotionele ontwikkeling volgen we de leerlingen m.b.v. SCOL. Wanneer de resultaten daartoe
aanleiding geven, worden deze met de ouders besproken.
Beoordeling:
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Resultaten
We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. met name Taal, Rekenen en de sociaal-emotionele
ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten
realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Op onze school werken we resultaatgericht: we
beschikken over normen voor de eindtoets, de tussentoetsen en de sociale resultaten. Jaarlijks ontwerpen we een
overzicht van normen en toetsuitslagen (zie bijlage). Op basis van een analyse stellen we interventies vast.
Daarnaast beschikken we over een overzicht met andere kengetallen. Om de ononderbroken ontwikkeling te
waarborgen hanteren we normen voor verlengen (12%), zittenblijven (3%) en schoolloopbaan (5%). Als de normen
overschreden worden, stellen we interventies vast.
Onze ambities zijn:
1. De leerlingen realiseren aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten (op grond van hun kenmerken)
[m.n. Rekenen en Taal]
2. De leerlingen realiseren tussentijds de verwachte opbrengsten (op grond van hun kenmerken) [m.n. Rekenen en
Taal]
3. De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat verwacht mag worden (op grond van hun
kenmerken)
4. Leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden
5. De leerlingen doorlopen de basisschool in acht jaar
6. De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs
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7. De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs
Beoordeling:
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de QuickScan (WMK-PO)
Opbrengstgericht werken
Op onze school werken we opbrengstgericht (doelgericht). Daarbij richten we ons op de gemiddelde
vaardigheidsscore
van de Cito-toetsen. Per Cito-toets is een doel (een norm) vastgesteld (zie Bijlage Normenoverzicht De Brug). Het
opbrengstgericht werken wordt
ondersteund door ons leerlingvolgsysteem. Bij de bespreking van de groep (leerlingen) wordt de uitslag van de toets
(de gehaalde gemiddelde vaardigheidsscore) vergeleken met de norm (de gewenste gemiddelde vaardigheidsscore).
Als de gewenste score structureel onder de gewenste score is, worden er door de IB'er en de leraar interventies
afgesproken. Deze interventies kunnen zijn:
1. Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied (roosteren)
2. Instructie wijzigen en verbeteren: consequent directe instructie toepassen
3. Meer automatiseren
4. Methode-aanbod uitbreiden
5. Differentiatie aanpassen
De schoolleiding en de IB'er voeren vervolgens klassenconsultaties uit om te observeren of het de leraar lukt om de
interventies toe te passen en te bepalen of de interventies effect hebben.
Beoordeling
De ambities worden twee keer per jaar beoordeeld door team en directie middels onze eigen schoolnormen.
Opbrengsten
Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. met name
Taal, Rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun
mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Onze
ambities zijn:
1. De leerlingen realiseren aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten (op grond van hun kenmerken)
[m.n. Rekenen en Taal]
2. De leerlingen realiseren tussentijds de verwachte opbrengsten (op grond van hun kenmerken) [m.n. Rekenen en
Taal]
3. De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat verwacht mag worden (op grond van hun
kenmerken)
4. Leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden
5. De leerlingen doorlopen de basisschool in acht jaar
6. De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs
7. De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs
Beoordeling
De ambities worden twee keer per jaar beoordeeld door team en directie middels onze eigen schoolnormen.
ICT
Computers zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Veel mensen hebben dagelijks met computers te
maken. Via de computer en het internet is een enorme hoeveelheid informatie voor iedereen bereikbaar. Vertrouwd
zijn met de techniek en de mogelijkheden van computers en internet is van onontbeerlijk belang voor een goed
functioneren in de huidige maatschappij. Computers en internet kunnen daarnaast ook heel belangrijk zijn voor de
individuele ontwikkeling van kinderen en het aanbieden van “onderwijs op maat”. We hebben er bewust voor gekozen
om de computers in het klaslokaal aanwezig te hebben. Hierdoor bereiken we dat computergebruik een geïntegreerd
onderdeel van ons onderwijsaanbod is.
Onze ambities zijn:
1. De leerlingen werken met software bij taal, rekenen en wereloriëntatie.
2. De leerlingen kunnen werken met Word, Excel en PowerPoint (einde basisschool)
3. De leerlingen kunnen een werkstuk maken met een verzorgde lay-out
4. De leerlingen zijn vertrouwd met internet en email
5. De leraren beschikken over voldoende ICT kennis en vaardigheden en maken optimaal gebruik van het digitale
bord.
6. De school beschikt over technisch en inhoudelijk goede (werkende) hard- en software
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Beoordeling:
De ambities worden een keer per 4 jaar beoordeeld door team en directie m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Actieve en zelfstandige houding van leerlingen
Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn: zelf
(samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Naast zelfstandigheid vinden we het belangrijk om de
eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. Het is vanzelfsprekend dat autonomie en eigen
verantwoordelijkheid niet betekent dat de leraren de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. Leraren begeleiden
de leerprocessen en doen dat “op maat”: leerlingen die meer sturing nodig hebben, krijgen die ook.
Onze ambities zijn:
1. De leraren betrekken de leerlingen actief bij de lessen
2. De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten
3. De leerlingen passen hun opgedane kennis actief toe in andere situaties
4. De leraren laten de leerlingen, waar mogelijk, samenwerken en elkaar ondersteunen
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Kwaliteitsindicatoren
1.

Onze school heeft een goed pedagogisch klimaat.

2.

Op onze school werken we resultaat gericht.

3.

Op onze school hebben we een goede zorgstructuur en daarop formatieve inzet gebaseerd.
Op onze school is er een grote mate van saamhorigheid tussen de leerlingen.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

5.

Onze school besteedt veel aandacht aan de algemene ontwikkeling van kinderen door workshops en sport.

6.

Onze school werkt met moderne, eigentijdse methodes.

7.

Op onze school werken we volgens het EDI-model.
Op onze school werken de kinderen veel samen.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP6 - Samenwerking

Op onze school is veel oog voor burgerschap.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OR2 - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen]

10. We hebben duidelijke afspraken gemaakt over het pedagogisch-didactisch handelen van onze leerkrachten,
11. Op onze school zorgen wij voor een ononderbroken ontwikkeling.
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1)

3,5

Zelfevaluatie - Zicht op ontwikkeling (OP2)

3

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3)

3

Zelfevaluatie - (Extra) ondersteuning (OP4)

3,22

Zelfevaluatie - Toetsing en afsluiting (OP8)

4

Zelfevaluatie - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] (SK2)

4

Zelfevaluatie - Resultaten (OR1)

3,67

Zelfevaluatie - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] (OR2)

4
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Aandachtspunt

Prioriteit

Het aanbod sluit aan bij het (beoogde) niveau van de leerlingen

hoog

De leraren creëren een leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn

hoog

De leraar zorgt voor een heldere uitleg van de leerstof

hoog

De leraren stemmen de instructies af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen hoog
Het (passende) aanbod, de (passende) ondersteuning en/of de (passende) begeleiding zijn
gericht op de ononderbroken ontwikkeling van een leerling

hoog

De school analyseert waar de ontwikkeling stagneert wanneer de leerlingen onvoldoende
profiteren van het onderwijs

hoog

De school stelt vast wat er moet gebeuren om eventuele achterstanden bij leerlingen te
verhelpen

hoog

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd op de
onderwijsbehoefte van individuele leerlingen

hoog

Vervangen methode Geschiedenis, Aardrijkskunde, Biologie/Natuurkunde

gemiddeld

11 Personeelsbeleid
Integraal personeelsbeleid
Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De bedoelde
ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie(s) van de school en aan de vastgestelde competenties. De
competenties en criteria waarop we ons richten gaan we vormgegeven in een competentieboekje. Dit boekje vormt
het
hart van ons personeelsbeleid. We gaan uit van de volgende competenties:
1. Gebruik Leertijd
2. Pedagogisch handelen
3. Didactisch handelen
4. Afstemming (HGW)
5. Klassenmanagement
6. Opbrengstgericht werken
7. Beroepshouding
8. Communicatie
De competenties en de criteria zijn verwerkt in een zogenaamde “grote kijkwijzer” (zie bijlagen). Daardoor borgen we
dat onze doelen aan bod komen bij de groepsbezoeken. De inhoud van de grote kijkwijzer staat centraal bij vrijwel
alle
instrumenten voor personeelsbeleid en met name bij de werk-, functionerings- en beoordelingsgesprekken. In deze
grote kijkwijzer is een onderscheid gemaakt tussen de competenties van de leraren startbekwaam, basisbekwaam en
vakbekwaam.
De gesprekkencyclus
De vastgestelde criteria bij de acht competenties zijn verdeeld naar start- basis- en vakbekwaam (conform de CAO
Primair Onderwijs) en daarna vormgegeven in een kijkwijzer. Deze kijkwijzer is verwerkt in het instrument
Mijnschoolteam (MST), waardoor we zicht hebben op de ontwikkeling van de individuele leraar en het team als
geheel. MST gebruiken we bij de groepsbezoeken. De inhoud van de kijkwijzer staat niet alleen centraal bij de diverse
groepsbezoeken, maar bij alle instrumenten voor personeelsbeleid en met name bij de functionerings- en
beoordelingsgesprekken. Onze school kent een gestructureerde gesprekkencyclus. Iedere leraar krijgt lesbezoeken
aan de hand van een (jaar)rooster, en een FG (jaar 1) en een BG (jaar 2). Bij de lesbezoeken wordt de leraar
geobserveerd met behulp van MST en/of EDI. Ook wordt het POP van de leraar (een leraar stelt 1 x per 2 jaar een
POP op) betrokken bij de groepsbezoeken. In het FG staat o.a. het POP centraal.
Professionele cultuur
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Onze school hecht veel belang aan een professionele cultuur, aan het samen leren en werken. Daarom werken we
met zogenaamde professionele leergemeenschappen en met werkgroepen. Op deze wijze is geborgd dat de leraren
betrokken zijn bij het ontwikkelen van het (onderwijskundig) beleid van de school. De schoolleiding streeft ernaar de
school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die gekenmerkt wordt door een professionele
schoolcultuur. Daarom worden er jaarlijks studiedagen voor het gehele team ingeroosterd. Speerpunt is de
ontwikkeling van de leraren tot nog betere leraren. Daartoe leggen de directie en de IB-er klassenbezoeken af en
worden er nagesprekken gevoerd. De directie heeft de intentie om beleid te formuleren met betrekking tot collegiale
consultatie. Dit om leraren van elkaar te laten leren. De kernwoorden zijn hierbij: verantwoordelijkheid nemen,
vertrouwen geven, aanspreekbaarheid en respect.
Bekwaamheid
Onze school stelt alleen leraren aan die bevoegd zijn, en start per direct met de ontwikkeling van de bekwaamheid.
De leraren houden hun eigen ontwikkeling bij in hun bekwaamheidsdossier. Deze dossiers worden beheerd door de
leraren zelf; het dossier is altijd op school aanwezig. De directie zorgt ervoor dat het bekwaamheidsdossier een
levend document is door er veelvuldig mee te laten werken, door het te gebruiken bij het personeelsbeleid. In dit
dossier bevinden zich:
Afschriften van diploma’s en certificaten
De missie en visie(s) van de school
De competentie set
De gescoorde competentielijstjes
De persoonlijke ontwikkelplannen
De persoonlijke actieplannen
De gespreksverslagen (FG)
De gespreksverslagen (BG)
Verslagen van feedbackgesprekken n.a.v. het klassenbezoek
Overzicht van de gemaakte prestatie-afspraken
Overzicht van reflectieve vragen en antwoorden (flitsbezoeken)

Begeleiding
Nieuwe leraren krijgen een mentor. Deze mentor begeleidt de leerkracht, waarbij het speerpunt ligt op de bespreking
van de competentie set in ons competentieboekje. Daarmee wordt de nieuwe collega op de hoogte gesteld van de
missie, de visies en de ambities
van de school. Nieuwe leraren ontwikkelen een POP dat zich richt op het leren beheersen van de criteria
(competentieset). De plaatsing in een groep is afhankelijk van de kwaliteit(en) van de nieuwe collega. De
lesobservaties (zie begeleidingsplan) worden uitgevoerd door de IB'er en de directeur. Conform het advies van de
CAO-partners zullen we dit laten aanwenden voor lesgeven, voor- en nawerk en professionalisering. Startbekwame
leraren krijgen begeleiding en de afspraken over de ontwikkeling van start- naar basisbekwaam worden vastgelegd in
het POP.
Taakbeleid
Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld. De taken zijn onderverdeeld in lesgevende
taken, groepstaken en deskundigheidsbevordering. Elk jaar wordt er bekeken of de verschillende taken goed verdeeld
zijn over de verschillende leerkrachten. Daarbij wordt uitgegaan van wensen en sterke kanten van de
personeelsleden.
De afspraken hierover worden vastgelegd in ons zgn. abc-boek.
Scholing
Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing
opteren (bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen, de
competentieset en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en faciliteert de directie
teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen)
van de school. In de regel volgt het team twee keer per jaar teamgerichte scholing. Iedereen is daarbij aanwezig. Voor
het schooljaar 2019-2020 staat een traject EDI op het programma, verzorgd door de Edux in Oosterhout/Breda. Naast
teamscholing zal er veel aandacht besteed worden aan individuele scholing.
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Kwaliteitsindicatoren
1.

Op onze school staat eigenaarschap van de leraar centraal

2.

Op onze school hanteert de directie een effectieve gesprekkencyclus.
Op onze school worden nieuwe leraren effectief begeleid.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP6 - Samenwerking

Op onze school is het taakbeleid helder beschreven.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP6 - Samenwerking

5.

Op onze school besteden we gericht aandacht aan scholing (professionalisering).
Op onze school is er sprake van een professionele cultuur.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 - Kwaliteitscultuur

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Aandachtspunt

Prioriteit

Onze school beschikt over een competentieboekje waarin de verwachtingen ten aanzien van hoog
het lesgeven staan beschreven
Op onze school hanteert de directie een effectieve gesprekkencyclus

hoog

Op onze school is er sprake van een professionele cultuur

hoog

Op onze school besteden we gericht aandacht aan scholing (professionalisering)

hoog

12 Organisatiebeleid
De schoolleiding
Onze school is een zelfstandige basisschool. De schoolleiding wordt gevormd door de directeur en het MT van de
school. Kenmerkend voor de schoolleiding is dat ze zich richt op het zorgen voor goede communicatie en op het
organiseren van de gang van zaken op school. Tevens vindt de schoolleiding met name het onderwijskundig
leiderschap van belang. De directie wil adaptief leiding geven, dat betekent dat ze, daar waar nodig en noodzakelijk,
rekening houdt met verschillen tussen leraren. De school heeft de beschikking over een leerlingenraad, een
ouderraad en een MR. Ook is onze school vertegenwoordigd in de OPR van het SWV.
Beoordeling:
De ambities worden een keer per 4 jaar beoordeeld door team en directie m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Groeperingsvormen
De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. In de meeste gevallen worden er combinatieklassen
gevormd. De lessen worden in het algemeen in de groep aangeboden aan de leerlingen. Bij Rekenen wordt het
klassenverband –indien noodzakelijk- doorbroken. Kinderen kunnen dan elders op eigen niveau rekenen. Daar waar
mogelijk worden de combinatiegroepen ondersteunt door de inzet van extra leerkrachten.
Beoordeling:
De ambities worden een keer per 4 jaar beoordeeld door team en directie m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Lestijden
Op onze school werken we met een continurooster en het verlengde schooldagconcept. We starten elke ochtend om
8.15 uur en de school gaat uit om 14.15 uur. Van 12.00 - 12.30 uur is er lunchpauze. Op woensdag eindigt de school
om 12.15 uur voor alle groepen.
Op vrijdag eindigt de school voor de groepen 1 t/m 4 om 12.00 uur.
Daarnaast biedt de school op maandagmiddag van 14.30 - 15.00 uur extra begeleiding, huiswerkbegeleiding en
Plusklas aan. Op dinsdag- en donderdagmiddag zijn er naschoolse activiteiten: op dinsdag zijn dit workshops, deze
duren van 14.30 - 15.30 uur. Op donderdag is dit Sport na School in het Sportcentrum van Waspik, deze duurt van
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15.00 - 16.00 uur.
Beoordeling:
De ambities worden een keer per 4 jaar beoordeeld door team en directie m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Schoolklimaat
Gelet op het schoolklimaat, vinden we het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de
leerlingen en de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. Onze school is een school die open staat voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te
informeren en te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken. De schoolleiding zorgt tevens voor een klimaat, waarin
de leerkrachten zich blijvend ontwikkelen tot steeds professionelere medewerkers.
Beoordeling:
De ambities worden een keer per 4 jaar beoordeeld door team en directie m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Veiligheid
De school waarborgt de sociale veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers). Daartoe is allereerst vastgesteld
welke (ernstige) incidenten de school onderscheidt. Dit zijn:
fysiek geweld
intimidatie en/of bedreiging met fysiek geweld
intimidatie en/of bedreiging via whatsapp, e-mail of internet
pesten, treiteren en/of chantage
seksueel misbruik
seksuele intimidatie
discriminatie of racisme
vernieling
diefstal
heling
(religieus) extremisme
De school beschikt over een registratiesysteem: de leraar registreert incidenten (met behulp van een format). Een
incident wordt geregistreerd als de leraar inschat dat het werkelijk een incident is, of na een officiële klacht. De IB'er
analyseert jaarlijks de gegevens die aangeleverd worden door de leraren en stelt, in overleg met de directie, op basis
daarvan verbeterpunten vast.
De school probeert incidenten te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels (w.o. pleinregels; de regels zijn m.n.
gedragsregels: hoe ga je met elkaar om?). Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd. De school beschikt
daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling
staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag.
Incidenten worden in eerste instantie afgehandeld door de leraar. Als zaken niet opgelost kunnen worden, wordt de
directeur betrokken bij de afhandeling. Ook ouders worden betrokken bij de aanpak van incidenten. Tevens wordt in
voorkomende gevallen de wijkagent betrokken bij de afhandeling van klachten.
De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een (interne en externe)
vertrouwenspersoon. In de schoolgids en het informatieboekje worden ouders uitgebreid geïnformeerd over aspecten
van sociale veiligheid. De school beschikt over 2 BHV'ers.
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Registraties
De school beschikt over een registratiesysteem: de leerkrachten registreren ongevallen en incidenten (met behulp
van een format) in ons veiligheidsplan. Een incident wordt geregistreerd als het MT inschat dat het werkelijk een
incident is, of na een officiële klacht. Het MT analyseert jaarlijks de gegevens die aangeleverd worden door de leraren
en stelt in overleg verbeterpunten vast.
Incidenten en afspraken worden daarnaast vastgelegd in ons volgsysteem ESIS.
Beoordeling:
De ambities worden een keer per 4 jaar beoordeeld door team en directie m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Preventie
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De school probeert incidenten te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels (w.o. pleinregels; de regels zijn m.n.
gedragsregels: hoe ga je met elkaar om?). Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd. De school beschikt
daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. In het leerlingvolgsysteem SCOL houden we
de resultaten bij. SCOL wordt 2x per jaar door de leerkrachten ingevuld, daarnaast vullen de leerlingen van de
groepen 6, 7 en 8 de leerlingvragenlijsten in.
Beoordeling:
De ambities worden een keer per 4 jaar beoordeeld door team en directie m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Monitoring
De school bevraagt de leerlingen jaarlijks op veiligheidsbeleving met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst
die valide en betrouwbaar is. De gegevens worden aangeleverd bij de inspectie. Ouders en leraren worden 1 x per 2
jaar bevraagd op veiligheid. De uitkomsten worden geanalyseerd en voorzien van verbeterpunten.
Beoordeling:
De ambities worden een keer per 4 jaar beoordeeld door team en directie m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Beoordeling
De vragenlijst Veiligheid leerlingen wordt jaarlijks ingezet in de groepen 5 t/m 8 met behulp van WMK.
Omschrijving

Resultaat

Vragenlijst veiligheid kinderen 2017-2018 - Veiligheidsbeleving

3,8

Vragenlijst veiligheid kinderen 2017-2018 - Het optreden van de leraar

3,67

Vragenlijst veiligheid kinderen 2017-2018 - De opstelling van de leerling

3,5

Vragenlijst veiligheid kinderen 2017-2018 - Welbevinden

3,46

Vragenlijst veiligheid kinderen 2017-2018 - Fysieke veiligheid

3,76

Vragenlijst veiligheid kinderen 2017-2018 - Sociale veiligheid

3,77

Vragenlijst veiligheid kinderen 2017-2018 - Psychische veiligheid

3,82

Vragenlijst veiligheid kinderen 2017-2018 - Materiele zaken

3,73

Vragenlijst veiligheid kinderen 2017-2018 - Cijfers

9,04

Bijlagen
1. Rapport veiligheid leerlingen 2017-2018
Informatie veiligheid
De school beschikt over een klachtenprocedure (zie schoolgids), een klachtencommissie en een (interne en externe)
vertrouwenspersoon. In de schoolgids worden ouders uitgebreid geïnformeerd over aspecten van sociale veiligheid.
De school beschikt over 2 BHV’ers.
Beoordeling:
De ambities worden een keer per 4 jaar beoordeeld door team en directie m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Samenwerking
Onze school werkt effectief samen met voorschoolse voorzieningen. Deze samenwerking is m.n. gericht op
informatie-uitwisseling over leerlingen in achterstandsituaties, en het realiseren van een doorgaande leerlijn.
Daarnaast werken we samen met vervolgscholen (ook bij een tussentijds vertrek). In alle gevallen betrekken we
ouders bij de overgang van hun kind (voorschool – school; school – voortgezet onderwijs; school – andere school).
Met betrekking tot leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werken we samen met het samenwerkingsverband en met zorgpartners. Tenslotte werken we constructief samen met de gemeente; afspraken in het kader van
de lokale educatieve agenda en m.b.t. vroegschoolse educatie voeren we loyaal uit.
Beoordeling:
De ambities worden een keer per 4 jaar beoordeeld door team en directie m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
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Educatief partnerschap
Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de
algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige
gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen
begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.
Beoordeling:
De ambities worden een keer per 4 jaar beoordeeld door team en directie m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Uitstroom naar VO
We willen ervoor zorgen, dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Voor ons
betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig
hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de
scholen waaraan we leerlingen leveren.
Onze ambities zijn:
1. Wij hebben een procedure voor de advisering vastgesteld
2. Wij overleggen systematisch met de mentoren van de VO-scholen waaraan we leerlingen leveren
3. Wij hebben zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt
4. Wij beschikken over een aanbod om de leerlingen optimaal op het VO voor te bereiden
5. Wij controleren of onze adviezen effectief zijn
Beoordeling:
De ambities worden een keer per 4 jaar beoordeeld door team en directie m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Privacy
Onze school beschikt over een privacyreglement (incl. protocollen) waarin staat hoe wij met privacy omgaan. In het
reglement staat hoe we omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen én medewerkers. In het reglement
garanderen we dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Dat betekent dus ook dat de informatie die
we in de schooladministratie (o.a. het LOVS) vastleggen juist, nauwkeurig én volledig up-to-date is.
Beoordeling:
De ambities worden een keer per 4 jaar beoordeeld door team en directie m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Voorschoolse voorzieningen
Onze school beschikt over te weinig kinderen van de doelgroep, om door de gemeente te worden aangemerkt als
VVEschool (vroeg- en voorschoolse educatie). Desondanks willen we in de toekomst nauwere samenwerking zoeken
met de peuterspeelzaal in de buurt van onze school. De samenwerking moet gaan bestaan uit een regelmatig overleg
over het onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen), het educatief handelen en de zorg en begeleiding. Onze school
(groep 1 en 2) maakt gebruik van de methode Kleuterplein. Momenteel is er in alle gevallen van plaatsing op de
basisschool sprake van een schriftelijke overdracht vanuit de peuterspeelzaal. Onze ambities zijn:
1. Wij beschikken over doorgaande leerlijnen qua aanbod (wat)
2. Het educatief handelen is op elkaar afgestemd (hoe)
3. De zorg en begeleiding is op elkaar afgestemd
4. Er is in alle gevallen sprake van een warme overdracht
Beoordeling:
De ambities worden een keer per 4 jaar beoordeeld door team en directie m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Opvang op school
Onze school beschikt niet over voorzieningen met betrekking tot de voorschoolse opvang. De tussenschoolse opvang
is overbodig, daar wij een continurooster volgen.Het is ons streven om intensief samen te werken met instanties en

Schoolplan 2019-2023

22

CBS De Brug

verenigingen in de wijk in relatie tot de naschoolse opvang. Daarom bieden wij op dinsdagmiddag workshops aan en
op donderdag kunnen kinderen deelnemen aan Sport na School. Kinderen die hier niet aan deelnemen, worden (zo
nodig) opgevangen door BSO De Schat.
Beoordeling:
De ambities worden een keer per 4 jaar beoordeeld door team en directie m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Kwaliteitsindicatoren
1.

Onze school is een veilige school.

2.

Op onze school is er sprake van een duidelijke organisatiestructuur.

3.

Op onze school is er sprake van een veilig en prettig schoolklimaat.

4.

Onze school werkt effectief samen met diverse partners (o.a. ouders)

5.

Bij ons op school is er aandacht voor de AVG.

6.

Onze school biedt diverse mogelijkheden voor de opvang van leerlingen.

7.

Onze school is gericht op de ontwikkeling van de leraren

8.

Onze school onderhoudt goede contacten met voorschoolse voorzieningen.

9.

Op onze school is een grote ouderbetrokkenheid.

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Samenwerking (OP6)

3,58

Zelfevaluatie - Veiligheid (SK1)

3,82

Zelfevaluatie - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] (OR3)

4

Aandachtspunt

Prioriteit

De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse voorziening – school)

gemiddeld

Onze school is gericht op de ontwikkeling van leraren.

hoog

Structureren van de contacten met de voorschoolse voorzieningen.

gemiddeld

Bijlagen
1. Kwaliteitskaart schoolklimaat

13 Financieel beleid
Rapportages
Twee keer per jaar wordt een bestuursrapportage gemaakt door de directeur. Deze wordt besproken met het bestuur.
Wanneer dit onderdeel aan de orde komt, staat op de jaarplanning van het bestuur.
De penningmeester maakt jaarlijks een jaarverslag, dit wordt in het bestuur en met de MR besproken en wordt daarna
tijdens de ledenvergadering verantwoord.
Sponsoring
Twaalf organisaties, waarin de besturenorganisaties en VNG zijn vertegenwoordigd, hebben een convenant
ondertekend dat handelt over sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs. Onze school onderschrijft dit
convenant. Dit ligt ter inzage op school.
De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn:
Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school. Er
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mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen.
Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen.
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van
het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd
zijn met het onderwijsaanbod en de kwaliteitseisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair
onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.
De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag over sponsoring. Wij
houden ons aan het opgestelde convenant. Op onze school is geen sprake van sponsoring in wat voor vorm dan ook.
Begrotingen
De begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar op voorstel van het administratiekantoor en na overleg
met directie en DB, vastgesteld. De vastgestelde begroting is taakstellend voor de directeur van de school. Dat
betekent dat in principe geen uitgaven kunnen worden gedaan zonder dat deze zijn begroot. Schuiven binnen de
begroting is toegestaan, hierover is echter eerst overleg binnen het DB. De begroting is hiermee een belangrijk
sturingselement geworden.
Daarnaast stelt de directeur jaarlijks in het voorjaar een personeelsformatieplan op. Het personeelsformatieplan wordt
besproken met de MR.
Onze school beschikt vervolgens over een meerjarenexploitatiebegroting (zie bijlage bij hoofdstuk Lumpsum
financiering) met een geldigheid van vier jaar (personeel en materieel). Deze begroting wordt opgesteld op
hoofdlijnen.
De ontwikkeling van het aantal leerlingen en de gewogen gemiddelde leeftijd van het onderwijspersoneel zijn
bepalende indicatoren voor de meerjarenbegroting.
De meerjarenbegroting wordt opgesteld door het administratiekantoor en besproken, evt. aangepast en vastgesteld
na overleg tussen directie en DB.
De meerjareninvesteringsbegrotingen (OLP, ICT, meubilair, apparatuur) worden afgeleid van de gegevens die zijn
verkregen uit de zogenaamde nulmetingen. Vanaf het jaar 2005 zijn de investeringen geactiveerd en op basis van de
gekozen afschrijvingstermijnen wordt bepaald wanneer de investering is afgeschreven.
Lumpsumfinanciering, ondersteuning en gesprekken.
De meerjarenbegroting (zie bijlage) vormt de basis van het financiële beleid van het bestuur. De directeur is
eindverantwoordelijk voor de effectieve besteding van de middelen. Het financieel beleid is erop gericht om de
continuïteit van de totale organisatie te waarborgen en de optimale randvoorwaarden te creëren om de gestelde
doelen
uit het schoolplan van de school te realiseren.
Alle lumpsumgelden worden op schoolniveau beheerd, evenals de gelden die voortkomen uit de bestemmingsboxen.
De directeur zorgt voor een deugdelijke verdeling van de gelden over de scholen.
Tijdens de maandelijkse DB-vergaderingen wordt de financiële positie van de school besproken.
Kwaliteitsindicatoren
1.

De schoolleiding beheert de financiën effectief.

2.

De schoolleiding beheert de financien doelmatig.

3.

De schoolleiding beheert de financien rechtmatig.

Beoordeling
De financiële positie van de school wordt maandelijks doorgesproken met de penningmeester van het bestuur en
Dyade.
Omschrijving

Resultaat

Financieel beleid

goed / uitstekend

Aandachtspunt

Prioriteit

Gelden van het SWV inzichtelijk maken en verantwoorden.

laag
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14 Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg
Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na (zie de ambities bij de verschillende
beleidsterreinen) en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de ambities systematisch en
cyclisch
(zie evaluatieplan, hoofdstuk 7.10) en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Van
belang is ook dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar dat onze
medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden.
Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. Onze
ambities zijn:
1. Wij hebben inzicht in de kernmerken van onze leerlingenpopulatie
2. Wij beschikken over ambities bij diverse beleidsterreinen (zie dit schoolplan)
3. Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende ambities (zie dit schoolplan)
minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden
4. Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren
5. Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en jaarverslag)
6. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn
7. Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen)
8. Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, MR en ouders)
9. Wij waarborgen de sociale veiligheid van medewerkers en leerlingen
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Leiderschap
Op onze school geven we gestalte aan onderwijskundig leiderschap. We zijn sterk gericht op het steeds verbeteren
van onze persoonlijke kwaliteit (zowel directie als team). Het uitgangspunt voor onze professionalisering is onze visie
die vertaald is in ambities, in indicatoren voor ons (onderwijskundig) handelen.
Beoordeling:
De ambities worden een keer per 4 jaar beoordeeld door team en directie m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Inspectie
Onze school is in juni en oktober 2018 bezocht, in het kader van het vierjaarlijkse onderzoek, van de Inspectie van het
Onderwijs. We beschikken over een rapport met de bevindingen ( http://rapport inspectie 2019 (http://rapport
inspectie 2019)). De inspectie heeft de volgende onderdelen beoordeeld: het onderwijsleerproces, het schoolklimaat
en de leerresultaten. De inspectie heeft geconcludeerd dat de school de basale onderwijskwaliteit op orde heeft. Een
sterk punt is het pedagogisch klimaat. Verbetering is noodzakelijk in de analyse en reflectie op het onderwijs en het
doelgericht en planmatig werken: op het niveau van de leerling, de groep en de school.
Quick Scan
De Quick Scan (WMK-PO) is conform onze meerjarenplanning (zie schoolplan 2015-2019) afgenomen van 11 juni
2018 tot 6 september 2018. Het aantal deelnemers bedroeg 9(responspercentage: 100%). De gemiddelde score was:
3,46.
Beoordeling
De Quick Scan wordt ieder jaar afgenomen bij directie en team conform de meerjarenplanning.
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Omschrijving

Resultaat

Quick Scan mei 2018 - Contacten met ouders

3,51

Quick Scan mei 2018 - Didactisch Handelen de Brug

3,4

Quick Scan mei 2018 - Pedagogisch Handelen de Brug

3,64

Quick Scan mei 2018 - klassenmanagement (de Brug 2014)

3,5

Quick Scan mei 2018 - Aanbod

3,37

Quick Scan mei 2018 - Kwaliteitszorg

3,32

Bijlagen
1. Quick Scan 2018
Vragenlijst leraren
De vragenlijst voor Leraren (WMK) is afgenomen in februari 2019. De vragenlijst is gescoord door alle leraren (n=10).
Het responspercentage was 100%. De leraren zijn gemiddeld genomen tevreden over de school. Zij waarderen de
school met het cijfer 8.
Beoordeling
De vragenlijst (tevredenheid) voor leraren wordt 1x per vier jaar afgenomen (versie Zeer Compact) conform de
meerjarenplanning (WMK).
Omschrijving

Resultaat

vragenlijst tevredenheid leraren 2018-2019 - Kwaliteitszorg

3,25

vragenlijst tevredenheid leraren 2018-2019 - Leerstofaanbod

3,22

vragenlijst tevredenheid leraren 2018-2019 - Leertijd

3,57

vragenlijst tevredenheid leraren 2018-2019 - Pedagogisch Handelen

3,6

vragenlijst tevredenheid leraren 2018-2019 - Didactisch Handelen

3,4

vragenlijst tevredenheid leraren 2018-2019 - Afstemming

3,23

vragenlijst tevredenheid leraren 2018-2019 - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen

3,47

vragenlijst tevredenheid leraren 2018-2019 - Schoolklimaat

3,17

vragenlijst tevredenheid leraren 2018-2019 - Ondersteuning leerlingen

3,55

vragenlijst tevredenheid leraren 2018-2019 - Opbrengsten

3,16

vragenlijst tevredenheid leraren 2018-2019 - Integraal Personeelsbeleid

3,24

vragenlijst tevredenheid leraren 2018-2019 - Sociale veiligheid

3,52

vragenlijst tevredenheid leraren 2018-2019 - Incidenten

3,89

Bijlagen
1. vragenlijst leraren 2018-2019
Vragenlijst leerlingen
De vragenlijst voor Leerlingen (WMK) is afgenomen in februari 2018. De vragenlijst is gescoord door de leerlingen
van groep 5, 6, 7 en 8 (n=59). Het responspercentage was 94%. De leerlingen zijn gemiddeld genomen (erg)
tevreden over de school. Zij waarderen de school met een 8,1. Onze leerlingen zijn ook betrokken bij de kwaliteitszorg
van de school: de leerlingenraad bespreekt 1 x per maand allerlei zaken die van belang zijn voor de ontwikkeling van
de school.
Beoordeling
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De vragenlijst (tevredenheid) voor leerlingen wordt 1x per vier jaar afgenomen (versie Zeer Compact) conform de
meerjarenplanning (WMK).
Omschrijving

Resultaat

vragenlijst tevredenheid leerlingen 2018-2019 - Kwaliteitszorg

3,09

vragenlijst tevredenheid leerlingen 2018-2019 - Leerstofaanbod

3,26

vragenlijst tevredenheid leerlingen 2018-2019 - Leertijd

3,22

vragenlijst tevredenheid leerlingen 2018-2019 - Pedagogisch Handelen

3,38

vragenlijst tevredenheid leerlingen 2018-2019 - Didactisch Handelen

3,38

vragenlijst tevredenheid leerlingen 2018-2019 - Afstemming

3,52

vragenlijst tevredenheid leerlingen 2018-2019 - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 2,97
vragenlijst tevredenheid leerlingen 2018-2019 - Schoolklimaat

3,56

vragenlijst tevredenheid leerlingen 2018-2019 - Ondersteuning leerlingen

3,36

vragenlijst tevredenheid leerlingen 2018-2019 - Opbrengsten

3,21

vragenlijst tevredenheid leerlingen 2018-2019 - Sociale veiligheid

3,45

vragenlijst tevredenheid leerlingen 2018-2019 - Incidenten

3,46

Bijlagen
1. vragenlijst 2018-2019
Vragenlijst Ouders
De vragenlijst voor Ouders (WMK) is afgenomen van 9 november 2017 t/m 31 december 2017. De vragenlijst is
gescoord door ouders van de school. Het responspercentage was 40%: 27 van de 67 respondenten heeft de
Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is voldoende; de Vragenlijst werd door voldoende respondenten
ingevuld. Daardoor krijgt de school een goed beeld van haar kwaliteit. De ouders zijn gemiddeld genomen (erg)
tevreden over de school: score 3,51. De ouders zijn ook betrokken bij de kwaliteitszorg van de school via de
ouderraad en de MR; daarnaast beschikt onze school over een resonansgroep met ouders.
Beoordeling
De Vragenlijst Ouders wordt tweejaarlijks afgenomen onder alle ouders van onze school.
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Omschrijving

Resultaat

Vragenlijst ouders 2017-2018 - Kwaliteitszorg

3,1

Vragenlijst ouders 2017-2018 - Leerstofaanbod

3,63

Vragenlijst ouders 2017-2018 - Leertijd

3,73

Vragenlijst ouders 2017-2018 - Pedagogisch Handelen

3,49

Vragenlijst ouders 2017-2018 - Didactisch Handelen

3,54

Vragenlijst ouders 2017-2018 - Afstemming

3,56

Vragenlijst ouders 2017-2018 - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen

3,49

Vragenlijst ouders 2017-2018 - Schoolklimaat

3,45

Vragenlijst ouders 2017-2018 - Zorg en begeleiding

3,5

Vragenlijst ouders 2017-2018 - Opbrengsten

3,47

Vragenlijst ouders 2017-2018 - Sociale veiligheid

3,69

Vragenlijst ouders 2017-2018 - Incidenten

3,55

Vragenlijst ouders 2017-2018 - Eindcijfer

8,48

Bijlagen
1. Vragenlijst Ouders 2017-2018
Kwaliteitsindicatoren
1.

Wij beschikken over een meerjarenplanning voor kwaliteitszorg

2.

Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende beleidsterreinen (zie dit
schoolplan) minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden

3.

Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren

4.

Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders)

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1)

3,5

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2)

2,91

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3)

2,9
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Aandachtspunt

Prioriteit

De school heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs

hoog

Het team werkt aan de voortdurende verbetering van de eigen professionaliteit

hoog

Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen gestelde bekwaamheidseisen een rol

hoog

Het interne toezicht wordt betrokken bij de beleids- en besluitvorming

hoog

De (G)MR wordt betrokken bij de beleids- en besluitvorming

hoog

Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en
jaarverslag)

hoog

Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn

hoog

Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen)

hoog

Opstellen strategisch beleidsplan

hoog

15 Basiskwaliteit
Basiskwaliteit
Onze school levert basiskwaliteit gelet op het toezichtkader van de inspectie. De basiskwaliteit meten wij 1 x per twee
jaar (zie onze meerjarenplanning). Op basis van de meting stellen we actiepunten vast die we verwerken in onze
jaarplannen.
Beoordeling:
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Kwaliteitsindicatoren
1.

Op onze school is er sprake van een effectief onderwijsleerproces.

2.

Op onze school is er sprake van een prettig en veilig schoolklimaat.
Op onze school realiseren we voldoende resultaten.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OR1 - Resultaten

4.

Op onze school is er sprake van systematische kwaliteitszorg.

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Omschrijving

Resultaat

Quick Scan mei 2018 - Contacten met ouders

3,51

Quick Scan mei 2018 - Didactisch Handelen de Brug

3,4

Quick Scan mei 2018 - Pedagogisch Handelen de Brug

3,64

Quick Scan mei 2018 - Aanbod

3,37

Quick Scan mei 2018 - Kwaliteitszorg

3,32

Bijlagen
1. Rapport Basiskwaliteit

16 Onze eigen kwaliteitsaspecten
Onze eigen kwaliteitsaspecten
Onze school onderscheidt basiskwaliteit en eigen kwaliteitsaspecten. De verzameling van de eigen kwaliteitsaspecten
is opgenomen in een bijlage. De meest bijzondere eigen kwaliteitsaspecten noemen we “parels”. Onze parels staan
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vermeld in het hoofdstuk 5: Onze parels.
Bijlagen
1. Onze eigen Kwaliteitsaspecten.

17 Strategisch beleid
Strategisch beleid
Onze school beschikt (nog) niet over een strategisch beleidsplan. De noodzaak voor het opstellen daarvan werd in
het verleden, vanwege de kleinschaligheid van de organisatie, niet gevoeld.
Dat wil niet zeggen dat er geen strategisch beleid is. Op verschillende deelgebieden is wel degelijk strategisch beleid
opgesteld. In de komende schoolplanperiode willen we het beleid op deze deelgebieden samenvoegen tot een
allesomvattend strategisch beleidsplan. Daarin zullen de volgende resultaatgebieden onderscheiden worden:
onderwijs, organisatie, profiel en imago, personeel, huisvesting en financiën.
Onze ambitie is dan ook:
Het opstellen van een strategisch beleidsplan, door het samenvoegen en - zo nodig - actualiseren van de
beleidsplannen van verschillende deelgebieden.
Beoordeling:
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en bestuur m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
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18 Aandachtspunten 2019-2023
Hoofdstuk /
paragraaf
Streefbeeld

Mogelijk aandachtspunt

Prioriteit

Op onze school wordt bij meerdere vakken gewerkt volgens het EDImodel.
De leraren creëren een leerklimaat waardoor de leerlingen actief en
betrokken zijn
De leraar zorgt voor een heldere uitleg van de leerstof

hoog

Over 4 jaar is het onderwijs op onze school op het gebied van Begrijpend
Lezen een voorbeeld voor andere scholen.

hoog

Onze school heeft zicht op de doorgaande ontwikkeling afgestemd op de hoog
onderwijsbehoeften van al onze leerlingen, ook die met een eigen leerlijn.
Het aanbod sluit aan bij het (beoogde) niveau van de leerlingen
De leraren stemmen de instructies af op de behoeften van de groep
en individuele leerlingen
Het (passende) aanbod, de (passende) ondersteuning en/of de
(passende) begeleiding zijn gericht op de ononderbroken ontwikkeling
van een leerling
De school analyseert waar de ontwikkeling stagneert wanneer de
leerlingen onvoldoende profiteren van het onderwijs
De school stelt vast wat er moet gebeuren om eventuele
achterstanden bij leerlingen te verhelpen
Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs
afgestemd op de onderwijsbehoefte van individuele leerlingen
Onze school beschikt over een professionele cultuur.
Het team werkt aan de voortdurende verbetering van de eigen
professionaliteit
Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen gestelde
bekwaamheidseisen een rol
Het interne toezicht wordt betrokken bij de beleids- en besluitvorming
De (G)MR wordt betrokken bij de beleids- en besluitvorming
Onze school beschikt over een competentieboekje waarin de
verwachtingen ten aanzien van het lesgeven staan beschreven
Op onze school hanteert de directie een effectieve gesprekkencyclus
Op onze school is er sprake van een professionele cultuur
Op onze school besteden we gericht aandacht aan scholing
(professionalisering)

hoog

Onze school beschikt over een beleidsplan voor meer- en hoogbegaafde
leerlingen

hoog

Op onze school wordt er bij de vakken rekenen en spelling gewerkt met
thema- en blokplannen

hoog

Op de Brug zijn leerlingen eigenaar van hun leer- en ontwikkelingsproces

hoog

Op de Brug is een ZAT (ZorgAdviesTeam) aanwezig

hoog

Er is een doorgaande lijn met PSZ/BSO opgesteld voor kinderen die 4 jaar hoog
worden
PCA
Onderwijskundig
beleid

Vervangen methode Geschiedenis, Aardrijkskunde, Biologie/Natuurkunde

gemiddeld

PCA Financieel
beleid

Gelden van het SWV inzichtelijk maken en verantwoorden.

laag
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Hoofdstuk /
paragraaf
PCA
Kwaliteitszorg

Mogelijk aandachtspunt

Prioriteit

Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten:
schoolplan, jaarplan en jaarverslag)
Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn
Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen)

hoog

Opstellen strategisch beleidsplan

hoog

PCA
De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse voorziening –
Organisatiebeleid school)
Structureren van de contacten met de voorschoolse voorzieningen.

gemiddeld

PCA
Kwaliteitszorg

hoog
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19 Meerjarenplanning 2019-2020
Hoofdstuk /
paragraaf

Verbeterdoel

Streefbeeld

Op onze school wordt bij meerdere vakken gewerkt volgens het EDI-model.
Onze school heeft zicht op de doorgaande ontwikkeling afgestemd op de onderwijsbehoeften van
al onze leerlingen, ook die met een eigen leerlijn.
Onze school beschikt over een professionele cultuur.

PCA
Onderwijskundig
beleid

Vervangen methode Geschiedenis, Aardrijkskunde, Biologie/Natuurkunde

PCA
Kwaliteitszorg

Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en
jaarverslag)
De school heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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20 Meerjarenplanning 2020-2021
Hoofdstuk /
paragraaf

Verbeterdoel

Streefbeeld

Op onze school wordt bij meerdere vakken gewerkt volgens het EDI-model.
Onze school heeft zicht op de doorgaande ontwikkeling afgestemd op de onderwijsbehoeften van
al onze leerlingen, ook die met een eigen leerlijn.
Onze school beschikt over een professionele cultuur.

PCA Financieel
beleid

Gelden van het SWV inzichtelijk maken en verantwoorden.

PCA
Kwaliteitszorg

Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en
jaarverslag)

PCA
De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse voorziening – school)
Organisatiebeleid
PCA
Kwaliteitszorg

De school heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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21 Meerjarenplanning 2021-2022
Hoofdstuk / paragraaf

Verbeterdoel

Streefbeeld

Onze school beschikt over een professionele cultuur.

PCA Kwaliteitszorg

De school heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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22 Meerjarenplanning 2022-2023
Hoofdstuk /
paragraaf
Streefbeeld

Verbeterdoel
Over 4 jaar is het onderwijs op onze school op het gebied van Begrijpend Lezen een voorbeeld
voor andere scholen.

PCA Kwaliteitszorg Opstellen strategisch beleidsplan
Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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23 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin:

06EI

Naam:

CBS De Brug

Adres:

Brugstraat 2

Postcode:

5165 CA

Plaats:

Waspik

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2019 tot 2023
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,
naam

naam

functie

functie

plaats

plaats

datum

datum

handtekening

handtekening
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24 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin:

06EI

Naam:

CBS De Brug

Adres:

Brugstraat 2

Postcode:

5165 CA

Plaats:

Waspik

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2019 tot 2023 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,
naam

naam

functie

functie

plaats

plaats

datum

datum

handtekening

handtekening
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Vereniging voor Hervormd
Christelijk
Schoolonderwijs te
Waspik

Onderzoek bestuur en school
Vierjaarlijks onderzoek

Datum vaststelling: 28 november 2018

Samenvatting

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is van
juni tot en met oktober 2018 uitgevoerd bij het bestuur van de
Vereniging voor Hervormd Christelijk Schoolonderwijs te Waspik. Wij
hebben onderzocht of het bestuur op zijn school zorgt voor onderwijs
van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de
toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.

Bestuur: Vereniging voor Hervormd
Christelijk Schoolonderwijs te
Waspik
Bestuursnummer: 24065
School onder bestuur: De Brug
Totaal aantal leerlingen: 102 (2017)
BRIN: 06EI

Wat gaat goed?
Het team van De Brug zorgt voor een fijne sfeer op de school. Ouders
en leerlingen voelen zich welkom. De leerlingen gaan graag naar
school.
Het financieel beheer van het bestuur is in orde. Het bestuur weet
hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van
goed onderwijs. Het bestuur verkrijgt en besteedt de middelen die het
daarvoor van de rijksoverheid ontvangt in overeenstemming met de
wettelijke eisen.
Wat kan beter?
Het bestuur en de school hebben een lastige periode achter de rug:
langdurige ziekte en het onverwacht overlijden van een teamlid, de
bouw van en verhuizing naar een nieuw schoolgebouw en een
fusietraject dat uiteindelijk niet doorging. Dit heeft de aandacht
afgeleid van het onderwijs in de klassen. De leraren zorgen voor rust
en structuur in de klas. De manier van lesgeven en het laten aansluiten
van de les bij wat de leerlingen kunnen en nodig hebben, kan beter.
Het is daarbij belangrijk dat het team goed nadenkt over wat het
'goed onderwijs' vindt.
Wat moet beter?
Het bestuur moet beter nagaan of het onderwijs op De Brug goed
genoeg is. Ook moet het zorgen voor duidelijke ideeën over hoe het
onderwijs op De Brug eruit moet zien. Zij moet hier ook het team bij
betrekken en de leraren aanspreken om hun bijdrage daaraan te
leveren. De leraren op hun beurt moeten zich meer verantwoordelijk
gaan voelen voor school(beleids)zaken die niet direct met hun klas te
maken hebben. De school en het bestuur moeten vervolgens plannen
maken hoe ze hun visie op onderwijs gaan uitvoeren èn daarna
regelmatig bekijken of deze plannen ook naar wens uitgevoerd
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worden.
Tot slot moet het bestuur duidelijke afspraken maken over wat de
taken en verantwoordelijkheden zijn van het dagelijks (uitvoerend)
bestuur en het algemeen (toezichthoudend) bestuur en hoe de
informatie goed met elkaar en met de medezeggenschapsraad
gedeeld wordt.
Vervolg
Het bestuur krijgt herstelopdrachten voor het verbeteren van de
kwaliteitszorg, de kwaliteitscultuur en de verantwoording en dialoog.
Wij voeren een herstelonderzoek uit in het najaar van 2020 om te
bepalen of deze opdrachten goed uitgevoerd zijn.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft in de periode juni tot en met oktober 2018 een
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij de Vereniging voor Hervormd
Christelijk Schoolonderwijs te Waspik. In een vierjaarlijks onderzoek
staat de volgende vraag centraal: is de sturing op kwaliteit op orde en
is er sprake van deugdelijk financieel beheer?
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vier deelvragen:
1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?
2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?
3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn school?
4. Is het financieel beheer deugdelijk?
Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en
op schoolniveau.
Op het niveau van het bestuur richt het onderzoek zich met de vier
deelvragen op de standaarden binnen de kwaliteitsgebieden
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.

Standaard

Onderzocht
Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Financieel beheer
FB1 Continuïteit

●

FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid

●

Om deze te kunnen beoordelen doen wij niet alleen onderzoek op het
niveau van het bestuur, maar onderzoeken wij tevens de
onderwijskwaliteit van de school waarvoor het verantwoordelijk is.
Op schoolniveau hebben we onderzoek gedaan bij basisschool De
Brug. Op 14 juni 2018 hebben wij een verificatieonderzoek uitgevoerd
op de school. Omdat wij risico's vermoedden bij de school, hebben wij
het verificatieonderzoek afgebroken en op 2 en 4 oktober 2018 een
kwaliteitsonderzoek naar riscio's uitgevoerd, waarbij wij onderzoek
hebben gedaan naar het onderwijsleerproces, het schoolklimaat en de
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leerresultaten. Omdat de kwaliteitszorg van het bestuur en de school
nauw verweven zijn, beoordelen wij de standaarden uit het domein
'Kwaliteitszorg en ambitie' alleen op het niveau van het bestuur.
Wij hebben het kwaliteitsonderzoek tevens gebruikt om te verifiëren
of het bestuur voldoende informatie heeft over de school en of het
bestuur adequaat stuurt op goede onderwijskwaliteit.
Onderstaand figuur geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij uw
school is ingericht. We hebben op De Brug alleen die onderdelen
onderzocht die standaard bij een kwaliteitsonderzoek naar risico's
horen.
De informatie over de kwaliteit van uw school betrekken wij bij onze
jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs. Aangegeven is welke
standaarden zijn onderzocht op uw school.

Standaard

Onderzocht

Onderwijsproces
OP1 Aanbod/Onderwijsprogramma

●

OP2 Zicht op ontwikkeling

●

OP3 Didactisch handelen

●

OP4 (Extra) ondersteuning

●

OP6 Samenwerking
OP8 Toetsing en afsluiting
Schoolklimaat
SK1 Veiligheid

●

SK2 Pedagogisch klimaat/Leerklimaat

●

Onderwijsresultaten
OR1 Resultaten/Studiesucces

●

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties
OR3 Vervolgsucces
Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg
KA2 Kwaliteitscultuur
KA3 Verantwoording en dialoog

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben wij
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. Wij hebben gesproken met de directie, de
intern begeleider, ouders, leerlingen en leraren. Ook hebben we alle
klassen en leraren bezocht.
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Overige wettelijke vereisten
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het
waarderingskader zijn verbonden, vatten wij samen onder de noemer
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). Wij hebben de
volgende vereisten onderzocht:
• Aanwezigheid schoolgids art. 16, lid 2 en 3, WPO;
• Vrijwilligheid ouderbijdrage art. 13, lid 1 onder e, in samenhang
met art. 40, WPO;
• Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
art. 4b, WPO.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer op
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van
het kwaliteitsonderzoek naar risico's bij De Brug.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie

In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en
rapportage opgenomen.
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2 . Resultaten onderzoek op
bestuursniveau
In dit hoofdstuk geven wij de resultaten weer van het onderzoek op
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.
In onderstaand figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat de
oordelen zijn op de twee onderzochte kwaliteitsgebieden op
bestuursniveau. Ook is weergegeven in hoeverre onze oordelen
overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de
gerealiseerde kwaliteit op de school en in hoeverre het beleid van het
bestuur doorwerkt tot op schoolniveau. Omdat Kwaliteitszorg en
ambitie op bestuursniveau samenvalt met Kwaliteitszorg en ambitie
op schoolniveau, laten we de beoordeling hiervan achterwege op
schoolniveau.
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Samenvattend oordeel

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?
Deze centrale vraag in dit vierjaarlijks onderzoek kunnen we voor de
Vereniging voor Hervormd Christelijk Schoolonderwijs te Waspik niet
bevestigend beantwoorden. Uit ons onderzoek komt naar voren dat
er onvoldoende kwaliteit is op de drie onderzochte standaarden uit
het gebied Kwaliteitszorg en ambitie. We geven het bestuur op al deze
standaarden een herstelopdracht. Het financieel beheer is wel op
orde.
Onder de Vereniging voor Hervormd Christelijk Schoolonderwijs te
Waspik valt één school: De Brug in Waspik. Het bestuur is
onderverdeeld in een dagelijks, uitvoerend bestuur en een algemeen,
toezichthoudend bestuur. De directeur heeft een adviserende rol naar
het dagelijks bestuur. Het bestuur legt verantwoording af aan de
algemene ledenvergadering. Met het bestuur bedoelen wij in het
vervolg, tenzij anders vermeld, het dagelijks, uitvoerende bestuur.
Het bestuur slaagt er onvoldoende in om zicht te houden op de
kwaliteit van het onderwijs op De Brug en stuurt niet goed genoeg op
de verbetering van de onderwijskwaliteit. Het bestuur laat zich vooral
leiden door informatie vanuit de zelfevaluatie van de school. Het
onderzoekt te weinig in hoeverre de verkregen informatie strookt met
de werkelijkheid. Het beeld dat wij van de onderwijskwaliteit van de
school hebben, wijkt sterk af van het beeld van het bestuur.
Het bestuur realiseert in onvoldoende mate de voorwaarden voor een
transparante en professionele kwaliteitscultuur. Een afgebroken
fusietraject en een moeilijke en intensieve periode voor de school
door ziekte, uitval en nieuwbouw, zijn er mede debet aan dat een
goede afbakening van taken en verantwoordelijkheden tussen het
dagelijks (uitvoerend) en het algemeen (toezichthoudend) bestuur en
de directie nog moet plaatsvinden. De positie van de
medezeggenschapsraad (MR) is eveneens een aandachtspunt. De
professionalisering van het bestuur, de MR en het team wordt dit
schooljaar weer opgepakt.
Door de onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden
verloopt de verantwoording en dialoog tussen het bestuur, de MR en
de directie niet soepel. Met name de informatievoorziening vanuit en
naar de MR is onvoldoende geregeld, waardoor de MR haar
medezeggenschapstaken niet goed kan uitvoeren.
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We zien op de korte of middellange termijn geen risico's voor de
financiële continuïteit. Ook de financiële rechtmatigheid is in orde.
Het bestuur voldoet aan de eisen van het kwaliteitsgebied Financieel
beheer.
In de paragraaf 2.1 gaan we in op de drie deelvragen in het onderzoek
die betrekking hebben op het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie. In paragraaf 2.2 geven we een antwoord op de vierde
deelvraag in het onderzoek met betrekking tot het Financieel beheer.
Paragraaf 2.3 geeft een overzicht van het vervolg van het toezicht.

2.1. Kwaliteitszorg en ambitie
In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie, waarbij wij antwoorden geven op drie deelvragen.

In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven wij in
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie. Wij geven alleen een oordeel op de drie
standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven wij
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied.

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft zij
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?
Wij beoordelen de kwaliteitszorg binnen het bestuur van de
Vereniging Hervormd Christelijk Schoolonderwijs te Waspik én op de
onder zijn bestuur staande basisschool De Brug als 'onvoldoende'. Het
bestuur heeft niet gezorgd voor een sluitend stelsel van
kwaliteitszorg, waarmee het op een aantal essentiële onderdelen van
het onderwijsleerproces zicht heeft op de kwaliteit van
de school. Daarmee voldoet het bestuur van de Vereniging Hervormd
Christelijk Schoolonderwijs te Waspik niet aan artikel 10 van de WPO.
Het bestuur legt vooral het accent op de opbrengsten,
tevredenheidsvragenlijsten en zelfevaluatiegegevens van de school
waar het de monitoring op kwaliteit betreft. Gegevens van een
kwalitatief, maar vooral objectief oordeel over bijvoorbeeld het
functioneren van de leraren ontbreken. Ook wordt de voortgang van
de in het schoolplan geformuleerde en de in het jaarplan uitgewerkte
verbeteractiviteiten niet stelselmatig onderzocht, maar wordt er
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vooral afgegaan op informatie die vanuit de school via de
directeur naar het bestuur toe komt. Het bestuur gaat niet actief op
onderzoek uit.
Op schoolniveau worden – om zicht te krijgen op alle facetten van de
onderwijskwaliteit – kwaliteitskaarten ingezet. Deze worden door de
school zelf (teamleden en directie) ingevuld. De resultaten laten een
dermate positief beeld zien, dat er tot nu toe weinig aanleiding gezien
werd tot het doelgericht en planmatig oppakken van verbeteringen in
het onderwijs. Wij hebben met de school gesproken over het stellen
van ambitieuze doelen en het kritisch kijken naar het eigen
handelen. Het jaarplan is zeer summier en bevat vooral activiteiten
rondom het invoeren van nieuwe methoden. Tegelijkertijd ziet de
school zich de afgelopen jaren geconfronteerd met een aantal
belangrijke veranderingen, waarop directe actie noodzakelijk is. Zo
heeft rond de veertig procent van de leerlingen te kampen met taalen leesproblematiek en is er relatief veel tussentijdse instroom van
leerlingen die met een (soms zwaardere) zorgvraag de school
bezoeken. Deze veranderingen zijn van directe invloed op het
onderwijs op de school als geheel, maar zeker ook op wat er in de
groepen moet gebeuren. Toch is er geen samenhangend verbeterplan
geformuleerd door de school dat inspeelt op deze serieuze
problematiek.
Ons beeld van de onderwijskwaliteit op De Brug wijkt af van het beeld
dat het bestuur en de directie hiervan hebben. Wij zijn van mening dat
bestuur en school tot nu toe te weinig proactief hebben gereageerd
op ontwikkelingen die van directe invloed zijn op de
onderwijskwaliteit. Het implementeren van nieuwe methoden kan
hier deels een oplossing voor zijn. Achtergrondkennis, gerichte
scholing, maar vooral een gezamenlijke visie op wat 'goed onderwijs'
in het algemeen en 'goed onderwijs op De Brug' in het bijzonder zou
moeten inhouden, hebben nog te weinig aandacht gekregen binnen
de kwaliteitscyclus.
Het bestuur staat nu voor de taak om op basis van een gedeelde
visie heldere, richtinggevende en toetsbare doelen te formuleren over
de gewenste onderwijskwaliteit op zijn school, hoe vervolgens
bewaakt wordt of deze behaald worden en hoe verbeteringen
doelgericht kunnen worden uitgevoerd. Het zicht op de doelen en
voortgang van de schoolontwikkeling is nu té beperkt. De lijnen zijn
zeer kort (één school, één bestuur), waardoor informatieoverdracht
tijdig plaats kan vinden. Deze blijkt echter te eenzijdig gericht: vooral
van school naar bestuur. Het bestuur moet daarom bepalen op welke
wijze het de school bevraagt, hoe vaak welke gegevens verstrekt
moeten worden en op welke objectieve wijze het zicht krijgt op de
onderwijskwaliteit. Het hanteren van een eigen waarderingskader is
hierbij een mogelijkheid. Bovendien kan in dit proces een 'blik van
buiten' zeker behulpzaam zijn.
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Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer?
Wij beoordelen de kwaliteitscultuur binnen de Vereniging Hervormd
Christelijk Schoolonderwijs te Waspik én op de onder zijn bestuur
staande basisschool De Brug als 'onvoldoende'. Op grond van onze
bevindingen en de gesprekken die wij hebben gevoerd met de
verschillende geledingen zijn wij van mening dat zorgvuldigheid,
resultaatgerichtheid en bewustzijn van handelen niet de noodzakelijke
aandacht hebben gekregen. Daarmee voldoet het bestuur niet aan
artikel 10 en 12, vierde lid van de WPO.
Het bestuur geeft aan dat gewerkt wordt volgens de Code Goed
Bestuur van de PO-Raad. Een transparante organisatiecultuur, waarbij
eenieder vanuit zijn eigen rol meewerkt aan de verbetering van de
onderwijskwaliteit, staat daarbij voorop. Er is nu echter nog geen
sprake van een transparante organisatie. Taken en
verantwoordelijkheden van het algemeen en het dagelijks bestuur, de
medezeggenschapsraad en soms ook de directeur zijn niet goed
uitgekristalliseerd. Wij zien tevens dat door de samenstelling van
bestuur en team er nu teveel onuitgesproken blijft. Dit heeft een
remmende werking op de gezamenlijke aanpak om steeds beter te
worden.
Doordat een ingezet fusietraject niet doorging, is de verdere
uitwerking van de organisatie stil gevallen. Nu duidelijk is dat de
vereniging zelfstandig doorgaat, maakt het dagelijks en het
algemeen bestuur een 'doorstart', deels met nieuwe mensen. Het
bestuur heeft als voornemen zich te professionaliseren en zich te
verdiepen in de Code Goed Bestuur.
Op schoolniveau wordt er nog te weinig een beroep gedaan op het
team om zelf ideeën aan te dragen. Ook is het werken aan de eigen
professionaliteit en deskundigheidsbevordering nu pas (weer) op gang
gekomen. Zo heeft het team onlangs een studiemiddag gehad met
betrekking tot het directe instructiemodel. Niet voor alle teamleden is
echter duidelijk waarom de school hiervoor gekozen heeft, waar dit
toe moet leiden op school- en groepsniveau en hoe gemeten wordt of
men tevreden is over de aanpak. Daarnaast blijkt wat ons betreft uit
de bezochte lessen dat nascholing en opfriscursussen (met name op
de vakgebieden taal en rekenen) zeer gewenst zijn.
Het is noodzakelijk dat teamleden, directie en bestuur het belang zien
van een professionele cultuur, waarin samen gewerkt wordt aan
kwaliteitsverbeteringen. Werkgroepen of zogenoemde kenniskringen
met een duidelijke opdracht kunnen hier in bijdragen. Een goed begin
is het gezamenlijk voorbereiden van lessen, zoals dat sinds kort
gebeurt. Het team geeft aan hier veel en met elkaar van te leren. Een
volgende stap kan zijn het bepalen van taalbeleid op de school of het
inventariseren van mogelijkheden om aansprekend, uitdagend en
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inspirerend rekenonderwijs te verzorgen.

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen?
Wij beoordelen de verantwoording en dialoog binnen de Vereniging
Hervormd Christelijk Schoolonderwijs te Waspik én op de onder zijn
bestuur staande basisschool De Brug als 'onvoldoende'.
Het dagelijks bestuur verantwoordt zich naar het algemeen bestuur en
het algemeen bestuur verantwoordt zich naar de algemene
ledenvergadering. De verantwoording naar en dialoog met de MR
verloopt echter op het meest basale niveau. Het bestuur van de
Vereniging Hervormd Christelijk Schoolonderwijs te Waspik voldoet
daarom niet aan de wettelijke eisen omtrent verantwoording en
dialoog (artikel 13, eerste lid, onder I en artikel 171 van de WPO en
artikel 8 en 10, 11, 12 en 14 van de WMS).
De Vereniging brengt een jaarverslag uit waarin er verantwoording
afgelegd wordt over doelen en resultaten. De school verantwoordt
zich in haar schoolgids over haar resultaten en de schoolontwikkeling
naar ouders.
De contacten tussen bestuur (dagelijks bestuur en algemeen bestuur)
en MR moeten op het professionele vlak nog groeien. In de diverse
gesprekken komt naar voren dat de wens om goede en betrouwbare
informatie te ontvangen én te verstrekken groot is: openheid en een
goede communicatie moeten hier aan bijdragen. Informatie die niet
altijd op tijd wordt ontvangen en onduidelijkheid over de fase waarin
iets zich bevindt (wat is de status hiervan, is er sprake van advies of
instemming, hoe organiseren we tegenspraak) zijn problemen die nog
opgelost moeten worden. Bovendien moet de rol van de MR dringend
uitgebouwd worden tot een serieuze partner aan wie het bestuur
verantwoording aflegt en die actief wordt betrokken bij de beleids- en
besluitvorming. Het zou overigens goed zijn om de MR uit te nodigen
(mogelijk in het jaarverslag) vanuit hun invalshoek de eigen doelen,
werkzaamheden en resultaten te laten verantwoorden.
De directie betrekt soms een klankbordgroep van ouders om
beleidsvoornemens te toetsen. Het betrekken van ouders is zeer
zinvol is. Het voorleggen van beleid aan een klankbordgroep kan
echter het voorleggen van voorstellen voor advies aan de
medezeggenschapsraad niet vervangen.
Tot slot is het vereist dat het algemeen bestuur minimaal twee keer
per jaar overleg heeft met de medezeggenschapsraad. In hoeverre dit
nu echt gebeurt, blijft enigszins onduidelijk.
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2.2. Financieel beheer
Wij baseren ons oordeel over het Financieel beheer op de
onderliggende standaarden voor financiële continuïteit en
rechtmatigheid. Wij geven in beginsel geen oordeel over financiële
doelmatigheid.

Financiële continuïteit
In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van het bestuur
uit de jaarverslaggeving over de afgelopen en de toekomstige drie
jaren afgezet tegen de signaleringswaarden die wij gebruiken in onze
jaarlijkse risicodetectie.

Kengetallen

Indicatie

Realisatie

Prognose

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3,18

3,59

3,83

Liquiditeit (current ratio)

< 0,75

2,56

2,47

2,45

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,62

0,60

0,62

0,72

0,73

0,75

Weerstandsvermogen

< 5%

24,20%

24,52%

27,42%

23,16%

22,81%

24,68%

Huisvestingsratio

> 10%

5,38%

4,19%

4,67%

nvt

nvt

nvt

Rentabiliteit

< 0%

2,59%

1,25%

5,39%

-4,17%

0,30%

2,50%

Wij beoordelen de financiële continuïteit als 'voldoende'. De tabel
bevat geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het
onderwijs binnen nu en twee jaar. Ons onderzoek bevestigde dat
beeld. Het bestuur heeft voldoende vermogen om de verwachte
negatieve resultaat op te vangen.
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Financiële doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel
informeren wij bij besturen naar aspecten van doelmatigheid en gaan
daarover zo nodig het gesprek aan. Bij de Vereniging Hervormd
Christelijk Onderwijs te Waspik kwam het volgende onderwerp aan de
orde:
Verslag Raad van Toezicht over toezicht op doelmatig gebruik van
rijksmiddelen:
Het is de wettelijke taak van de Vereniging Hervormd Christelijk
Onderwijs te Waspik om onafhankelijk en deugdelijk intern toezicht
mogelijk te maken. Bevoegdheden die hij moet beleggen bij de intern
toezichthouder (het algemeen bestuur) zijn onder meer, dat deze
moet toezien op de financiële doelmatigheid. De intern
toezichthouder legt verantwoording af over de uitoefening van zijn
bevoegdheden in het jaarverslag. De verantwoording over het
toezicht op doelmatigheid hebben wij niet aangetroffen in het
jaarverslag over 2017. Wij verzoeken de intern toezichthouder
aandacht te besteden aan de doelmatigheid van de besteding en de
verantwoording van zijn toezicht daarop in de jaarverslagen vanaf
2018. Dit aspect van het interne toezicht is op dit moment sectorbreed
nog in ontwikkeling. Daarom vinden wij het vooralsnog niet gepast
om naast dit verzoek ook een uitdrukkelijke herstelopdracht te geven.
Financiële rechtmatigheid
We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor de Vereniging
Hervormd Christelijk Onderwijs te Waspik als 'voldoende'. Wij baseren
ons hierbij op de bevindingen van de instellingsaccountants uit het
eerstelijnstoezicht op de financiën van het onderwijs. Daarnaast
speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en (lopende)
onderzoeken op het gebied van de financiële rechtmatigheid. In het
onderzoek bij de Vereniging Hervormd Christelijk Onderwijs te Waspik
leidt de weging van de beschikbare informatie tot een positief
oordeel.
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2.3. Afspraken over vervolgtoezicht

Tekortkoming

Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

Bestuur
Kwaliteitszorg
Het bestuur houdt onvoldoende
zicht op de kwaliteit van het
onderwijs (art. 10, WPO).

Het bestuur zorgt voor 1 oktober
2020 voor een adequaat stelsel van
kwaliteitszorg dat objectief zicht
geeft op de totale kwaliteit van de
school.
Het bestuur informeert de inspectie
voor 1 oktober 2019 over de
voortgang.

Herstelonderzoek in 2020

Kwaliteitscultuur
Het bestuur zorgt in onvoldoende
mate voor een professionele
kwaliteitscultuur en een
transparante organisatie (art. 17a t/m
17c, WPO) en art. 10 en 12 vierde lid
WPO

Het bestuur zorgt voor 1 oktober
2020 voor een professionele
kwaliteitscultuur en een
transparante organisatie.
Het bestuur informeert de inspectie
voor 1 oktober 2019 over de
voortgang.

Herstelonderzoek in 2020

Verantwoording en dialoog
Het bestuur betrekt de
medezeggenschapsraad in
onvoldoende mate bij de beleids- en
besluitvorming (art. 13, eerste lid,
onder I en art. 171 van de WPO en art.
8 en 10, 11, 12 en 14 van de WMS).

Het bestuur zorgt voor 1 oktober
2019 voor het adequaat functioneren
van de medezeggenschapsraad
en informeert de inspectie hierover.

Herstelonderzoek in 2020

De school zorgt voor 1 oktober 2020
voor een doorgaande ontwikkeling
afgestemd op de
onderwijsbehoeften van leerlingen
met een eigen leerlijn.
Het bestuur informeert de inspectie
voor 1 oktober 2019 over de
voortgang.

Herstelonderzoek in 2020

School
Ondersteuning
De school zorgt in onvoldoende
mate voor een doorgaande
ontwikkeling afgestemd op de
onderwijsbehoeften van leerlingen
met een eigen leerlijn (art. 8, eerste
lid WPO).
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3 . Resultaten onderzoek op
schoolniveau: basisschool De
Brug
In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het
onderzoek bij basisschool De Brug.
Op 14 juni 2018 voerden wij een verificatieonderzoek uit op De Brug.
Omdat wij risico's zagen in het onderwijsleerproces, hebben wij het
onderzoek afgebroken. Op 2 en 4 oktober 2018 hebben wij een
kwaliteitsonderzoek naar risico's uitgevoerd.
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek.

Conclusie
Wij beoordelen de onderwijskwaliteit van basisschool De Brug als
'voldoende'. Wel stellen wij vast dat op essentiële punten verbetering
noodzakelijk is.
Basisschool De Brug heeft de afgelopen jaren veel meegemaakt.
Langdurige ziekte, het onverwacht overlijden van een teamlid en ook
de bouw van en verhuizing naar een nieuw schoolgebouw zorgden
voor een flinke belasting van het team. Daarnaast liep er nog een
traject voor een eventuele bestuursfusie. Ook dit heeft veel energie
gevergd. Hierdoor was er minder aandacht voor het onderwijsproces
en de schoolontwikkeling en verwaterden afspraken rond het
didactisch handelen.
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De school heeft de basale onderwijskwaliteit op orde. Een sterk punt
is het pedagogisch klimaat. Verbetering is noodzakelijk in de analyse
en reflectie op het onderwijs en het doelgericht en planmatig werken:
op het niveau van de leerling, de groep en de school. Daarnaast moet
het team een actieve rol gaan innemen én krijgen bij het uitwerken
van de onderwijsvisie en de schoolontwikkeling.

3.1. Onderwijsproces

Reflectie op taal-leesonderwijs nodig
De standaard Aanbod beoordelen wij als 'voldoende'. Het
leerstofaanbod voldoet grotendeels aan de kerndoelen. Alleen voor
het onderdeel seksuele vorming heeft de school geen structureel
aanbod. Hier dient de school wel zorg voor te dragen. Zeer het
vermelden waard is de aanvulling op het onderwijsaanbod dat de
school na schooltijd aanbiedt aan de leerlingen: een hulp-, huiswerken plusklas verzorgd door de leraren van de school en de mogelijkheid
voor sport en spel en creatieve activiteiten in samenwerking met
verschillende partners. Veel leerlingen maken van dit aanbod gebruik.
De formele constructie van het buitenschoolse
'maandagmiddagaanbod' verdient aandacht.
Een ander punt van aandacht voor de school is het taal-leesonderwijs.
Gezien de dalende leerresultaten voor taal en lezen is
het van belang om na te gaan of het huidige taal-leesonderwijs
voldoende aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De
school is gestart met de vernieuwing van de methoden. Een goede
implementatie en evaluatie van hoe leraren met de methoden
omgaan zijn belangrijke vervolgstappen.
Rust en structuur
Wij beoordelen de standaard Didactisch handelen als 'voldoende'. De
lessen op De Brug kenmerken zich veelal door een duidelijke structuur,
waardoor de leerlingen een sterke focus op leren hebben. De school
wil in haar onderwijs uitgaan van het expliciete directe
instructiemodel. Deze aanpak was enigszins verwaterd maar is weer
opnieuw opgepakt. Dit is zichtbaar in de klassen. De leraren hebben
het expliciete directe instructiemodel wisselend in de vingers:
sommigen zijn nog vooral gericht op de techniek, terwijl anderen al
meer het model kunnen toesnijden op de aard van de les en de
behoeften van de groep.
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Tijdens de klassenobservaties zagen wij dat de leraren de instructie
beperkt afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit
kan beter. Voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, zijn er
wel allerlei ondersteuningsmogelijkheden. Zij krijgen begeleiding in
het verlengde instructiegroepje, bij de RT buiten de klas of in de hulpen plusklas na school.
Het team streeft er naar leerlingen meer 'eigenaar' te maken van hun
eigen leerproces. De vraag kan gesteld worden in hoeverre de
huidige uitwerking van het instructiemodel in de klas past bij deze
visie.

Meer diepgang in analyses
De standaard Zicht op ontwikkeling beoordelen wij als 'voldoende',
echter wel met enkele aandachtpunten. De leraren volgen de
ontwikkeling van de leerlingen en signaleren tijdig dat leerlingen opof uitvallen. Het groepsplan sluit vervolgens hierop aan: leerlingen
worden in de extra instructie-, basis- of verrijkingsgroep geplaatst.
Ook zijn de criteria voor welke leerlingen in aanmerking komen voor
RT sinds kort uitgewerkt. Bij de stap van 'signaleren' naar 'uitvoeren' is
de aandacht voor de tussenstap 'analyseren' erg wisselend, waardoor
regelmatig onduidelijk blijft of de geboden hulp aansluit op wat
leerlingen nodig hebben. Soms is de analyse beperkt tot de evaluatie
van de toetsscore; soms is het een foutenanalyse. Voor een aantal
leerlingen ligt er een diepgaandere analyse op basis van een
diagnostisch gesprek en gericht didactisch onderzoek. Deze aanpak
zou voor meer leerlingen met een grotere uitval zinvol zijn: het biedt
inzicht in waarom en waar leerlingen precies uitvallen en geeft
aanknopingspunten voor de inhoud van de ondersteuning. Soms is
meer nodig dan verlengde instructie voor de leerstof uit het blok
omdat hiaten afkomstig zijn uit eerder aangeboden leerstof.
Onderbouwen van keuzen
De standaard Ondersteuning beoordelen we als 'onvoldoende'. De
leerlingen die in aanmerking komen voor extra ondersteuning hebben
allemaal een ontwikkelingsperspectief dat voldoet aan de wettelijke
vereisten. De inhoud van de begeleiding krijgt ook een steeds meer
plannend (wat willen we bereiken in groep 8) in plaats van volgend
karakter (wat is het volgende stapje). Dit is een goede ontwikkeling.
In het verleden zijn echter leerlingen te snel en zonder goede
onderbouwing op een lagere leerlijn gezet. De school draagt daardoor
in onvoldoende mate zorg voor een doorgaande ontwikkeling,
afgestemd op de onderwijsbehoeften van deze leerlingen (art. 8,
eerste lid WPO). De school is zich hiervan bewust. Enkele leerlingen
rekenen bijvoorbeeld op het niveau van één of twee jaar lager. Een
herbezinning op het aanbod aan deze leerlingen is op zijn plaats, om
te voorkomen dat deze leerlingen op een te laag niveau de
basisschool verlaten. Ook voor deze leerlingen is een plannend
aanbod nodig vanuit vooraf vastgestelde eind- en tussendoelen én
een periodieke evaluatie of de geboden aanpak voldoet.
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3.2. Schoolklimaat

Een goed schoolklimaat
De standaard Veiligheid beoordelen wij als 'voldoende'. De school
heeft een sociaal veiligheidsplan en monitort de veiligheidsbeleving
van de leerlingen. De vertrouwenspersoon wordt onder de aandacht
van de leerlingen gebracht.
Het pedagogisch klimaat is een sterk punt van de school. Wij
waarderen de bijbehorende standaard Pedagogisch klimaat dan
ook met 'goed'. Er is sprake van een schoolbrede pedagogische
aanpak, die herkenbaar is voor de leerlingen. De leerlingen die wij
gesproken hebben voelen zich veilig op school. Dit komt ook naar
voren in de vragenlijsten die ouders, leraren en leerlingen ingevuld
hebben. De leraren zijn alert op hoe leerlingen met elkaar omgaan.
Incidenten merken zij snel op en worden aangepakt, volgens de
leerlingen. Met de oprichting van een leerlingenraad voelen de
leerlingen zich ook zelf meer verantwoordelijk voor een goede sfeer
op school. De ouders geven aan dat zij de nadruk op normen en
waarden en een goede omgang met elkaar erg waarderen. Kortom, De
Brug is een school waar ouders en leerlingen graag naar toe gaan.

3.3. Onderwijsresultaten

Ambitie behouden
Wij beoordelen de leerresultaten als 'voldoende'. De resultaten aan
het einde van de basisschool zijn de afgelopen drie jaar gemiddeld
genomen voldoende. De school heeft streefdoelen voor taal, lezen en
rekenen in de verschillende groepen opgesteld. Met name de eigen
streefdoelen voor technisch en begrijpend lezen worden afgelopen
schooljaar niet gehaald. Dit vraagt om een diepgaande analyse: hoe
komt het dat deze doelen niet behaald worden? Ligt de verklaring
hiervan in het aanbod, de leertijd, het leerkrachtgedrag? De school
zoekt de verklaring in de relatief hoge zij-instroom van leerlingen. Dit
kan meespelen, maar stelt de school voor de opdracht om zorg te
dragen voor passend onderwijs, ook voor deze groep leerlingen. Een
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verlaging van de eigen ambitie betreffende de leerresultaten is
hiervoor niet de oplossing.
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4 . Reactie van het bestuur
Het bestuur is verheugd, dat de onderwijsinspectie na het vierjaarlijks
onderzoek de school met een voldoende heeft beoordeeld. Wel zijn er
een aantal kritische kanttekeningen geplaatst over het functioneren
van het bestuur. Het bestuur herkent zich echter niet in het in dit
rapport geschetste beeld hiervan.
In het samenvattend oordeel van de inspectie wordt naar onze
mening ten onrechte gesteld dat het bestuur onvoldoende zicht houdt
op de kwaliteit van het onderwijs en dat niet goed genoeg wordt
gestuurd op de verbetering van de onderwijskwaliteit. In de
bestuursvergaderingen wordt het bestuur door de directie op de
hoogte gebracht van de gang van zaken op school, eventuele
problemen worden besproken en gezamenlijk worden oplossingen
gezocht. Ook de resultaten van het leerproces worden besproken.
Daar waar de resultaten onvoldoende blijken of achteruitgang
vertonen, wordt gezamenlijk gezocht naar oplossingen en worden
passende maatregelen genomen om dit ten positieve om te buigen.
Deze besprekingen zullen voortaan beter schriftelijk worden
vastgelegd.
Goede leerresultaten, zoals uitmuntende Cito-scores en
vervolgresultaten (de afgelopen drie jaar bijna honderd procent op
gegeven advies) geven het bestuur voldoende vertrouwen, dat het
eigen gehanteerde kwaliteitssysteem tot de gewenste
onderwijsresultaten leidt. Het bestuur gaat externe partijen
inschakelen om de onderwijskwaliteit objectief te laten beoordelen en
te borgen. Het doel hiervan is het valideren van ons beeld van de
onderwijskwaliteit, dat door het eigen gehanteerde kwaliteitssysteem
is verkregen.
We waarderen het dat de inspectie begrip heeft getoond voor het feit
dat de intensieve periode die achter ons ligt (afgebroken fusietraject,
nieuwbouw school, plotseling overlijden teamlid en dergelijke) ertoe
heeft geleid, dat de goede afbakening van taken en
verantwoordelijkheden tussen de diverse geledingen van het bestuur
minder aandacht heeft gekregen. Het bestuur heeft zich als taak
gesteld dit met prioriteit op te pakken. De eerste stappen zijn hiervoor
al gezet. Zo is bijvoorbeeld met de MR al gesproken over de
informatievoorziening van en naar de MR.
De inspectie heeft bij de beoordeling van het onderwijsproces
aangegeven, dat de standaard Ondersteuning onvoldoende is. Naar
onze mening is deze beoordeling te sterk gebaseerd op het verleden
en zou deze naar de huidige situatie voldoende moeten zijn. Uit de
toelichting van de inspectie blijkt namelijk, dat de leerlingen die in
aanmerking komen voor extra ondersteuning allemaal een
ontwikkelingsperspectief hebben dat voldoet aan de wettelijke
vereisten. De inhoud van de begeleiding krijgt ook steeds meer een
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plannend karakter, wat door de inspectie wordt gezien als een goede
ontwikkeling.
Tijdens de diverse gesprekken met de inspectie hebben wij meerdere
malen aangegeven, dat het bestuur, de directie en het team zich er
bewust van zijn, dat er voortdurend ruimte is voor verbetering. Niet
alleen de kinderen, maar ook bestuur, directie en team zitten in een
voortdurend leerproces.
Het bestuur is van mening, dat dankzij de gezamenlijke inspanningen
van bestuur, directie en team er nu een nieuw gebouw staat waar de
kinderen zich veilig voelen. Op De Brug voelen kinderen zich
verantwoordelijk voor elkaars welzijn. Niet alleen in de eigen klas,
maar ook voor jongere kinderen uit lagere groepen. Kinderen worden
hier gezien en kunnen optimaal hun talenten ontwikkelen wat
resulteert in prima leerresultaten. De Brug is een school waar ouders
zeer tevreden over zijn, waar zij zich gehoord en serieus genomen
voelen. Een school die tegen de prognoses in nog steeds groeit. Dit
zijn ijzersterke resultaten om met vertrouwen naar de toekomst te
kijken.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

