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Voorwoord
“Samen leren, groeien en stralen in de wereld van nu!”
Het Strategisch Beleidsplan (hierna: SBP) van CBS de Vrijenburg geeft
de beoogde ontwikkeling weer voor de periode van 2019 - 2023. Door
dit te beschrijven in een plan kunnen wij aan leerkrachten, ouders, MR,
algemeen bestuur en inspectie achteraf verantwoording afleggen over
onze plannen voor de periode tot en met medio 2023.
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Inleiding
Vereniging PCPO Barendrecht en Ridderkerk
De Vereniging PCPO Barendrecht en Ridderkerk beheert 11 scholen,
waarop ongeveer 4000 leerlingen onderwijs ontvangen en waaraan
ongeveer 370 personeelsleden zijn verbonden.
Naam school
CBS De Vrijenburg
Managementstructuur
De school wordt aangestuurd door de directeur.
Schoolplan
De indeling van het schoolplan 2019-2023 is afgestemd op het Strategisch
beleidsplan van de Vereniging PCPO Barendrecht en Ridderkerk en de
thema’s die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze
thema’s vormen de focus voor onze kwaliteitszorg. Dit betekent, dat wij
de thema’s beschrijven (to plan: wat beloven we?), periodiek beoordelen
(to check: doen we wat we beloven?) en borgen of verbeteren (to act).
De thema’s die we onderscheiden komen (deels) overeen met de
standaarden die de inspectie onderscheidt in het toezichtkader 2017.
Naast schoolontwikkeling focussen we op de ontwikkeling van ons
personeel. In het hoofdstuk Personeelsbeleid beschrijven we welke
middelen we inzetten om de medewerkers te ontwikkelen van start- naar
basis en vakbekwaam (Cao-PO).
Identiteit
CBS de Vrijenburg is een open Christelijke basisschool. Voor leerlingen
hanteren wij een open aannamebeleid. Leerlingen met verschillende
levensbeschouwelijke achtergronden bezoeken onze school. We vragen
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de ouders/verzorgers van de kinderen de identiteit van onze school te
onderschrijven, dan wel te respecteren. Ons personeel heeft er bewust
voor gekozen om op een Christelijke school te werken.
Ouders en kinderen worden benaderd vanuit een Christelijke
geloofsvisie. Wij vinden het belangrijk dat kinderen ‘in de geest van
Christus’ omgaan met de wereld rondom hen. Daarmee bedoelen wij dat
we kinderen vertrouwd willen maken met waarden als rechtvaardigheid,
eerlijkheid, verdraagzaamheid, vergeving en vertrouwen. We willen
kinderen opvoeden tot mensen, die open staan voor de ander en
vertrouwen hebben in het leven. We brengen onze identiteit tot
uitdrukking in de manier waarop we met elkaar omgaan.
Procedure
Ons schoolplan beschrijft –binnen de kaders van het Strategisch
beleidsplan van de Vereniging PCPO Barendrecht en Ridderkerk. In de
eerste plaats onze kwaliteit: de missie, de visie en de daaraan gekoppelde
doelen. Wij spreken in dit geval van kenmerken (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
actiepunten (fase ‘to check’) 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 onze lijst met actiepunten stellen
we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In het jaarverslag zullen we steeds
terugblikken of de gestelde actiepunten gerealiseerd zijn. Op deze wijze
geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.
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Kwaliteitszorg en INK-model
Om de goede dingen te doen en daarnaast deze dingen goed
te doen, wordt gebruik gemaakt van een integraal en cyclisch
kwaliteitszorgsysteem in de vorm van het INK-managementmodel en de
Deming Cyclus (evaluatie, bezinning, planning en uitvoering/borging).
De kwaliteitszorg op CBS De Vrijenburg is ingericht op basis van drie
uitgangspunten:
1. Kwaliteitszorg richt zich op de processen binnen het onderwijs en
op de uitkomsten die daartoe leiden. Wij willen niet alleen dat de
leerlingen goede resultaten behalen (cognitief en sociaal emotioneel)
maar ook de vraag beantwoorden hoe dit proces tot stand is
gekomen.
2. Kwaliteitszorg kenmerkt zich door een systematische aanpak. Het
bereiken van resultaat is geen toevalstreffer.
3. Kwaliteitszorg is niet alleen het vaststellen van de huidige kwaliteit
maar ook het bewaken en het verbeteren daarvan. Het is een
voortdurend cyclisch proces.
Wij proberen de, met name eenvoudige situaties op schoolniveau,
vast te leggen in kwaliteitskaarten. Deze kwaliteitskaarten zijn
procesbeschrijvingen die bestaan uit richtlijnen of protocollen.
Een protocol is een voorschrift, waar je als leraar nooit van afwijkt.
Een richtlijn is een aanbeveling, waarop afwijkingen wel mogelijk zijn.
Op deze manier staat ook de borging van de kwaliteitszorg centraal. We
kunnen eenvoudig nagaan wat de werkafspraken binnen de school zijn,
deze evalueren en indien nodig bijstellen.
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Op school gaan we uit van vier verschillende soorten situaties:
1. Eenvoudige situaties: deze zijn volledig te omschrijven in
gestandaardiseerde processen.
2. Moeilijke situaties: deze hebben een aanpak hebben met richtlijnen.
3. Complexe situaties: Er is hier vaak geen standaard proces , maar er
zijn wel oplossingen te bedenken.
4. Chaotische situaties: er is geen aanpak voorhanden. We hopen op een
goede afloop.
Bij het schrijven van de kwaliteitskaarten besteden we aandacht aan de
volgende vier uitgangspunten:
1. Waarde: de processen die wij beschrijven zijn van waarde voor de
school. Wij bepalen wat waardevol is door in gesprek te gaan met
leerkrachten, leerlingen, externen en ouders. Het proces gaan we in
met een duidelijk doel. Het doel is gekoppeld aan de visie van onze
school
2. Waardestroom: Hoe zien de processen binnen de organisatie eruit?
Wat zijn de processtappen die we nemen? Welke processen zijn
wettelijk verplicht? Alleen de relevante toevoegende processen
worden beschreven sen vastgelegd.
3. Eenvoud: De uitvoering moet voor het team, leerlingen, ouders en
partners eenvoudig en eenduidig zijn.
4. Autonomie: We vinden het belangrijk om vrijheid en bevoegdheid
aan het team te geven om zelf te handelen. Met de inzet van de
kwaliteitskaarten voorkomen we dat belangrijke zaken vergeten
worden en het team naar eigen inzicht kan reageren op zaken die zich
afspelen in de school.
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De kwaliteitskaarten worden cyclisch besproken en bijgesteld. Zo is iedereen goed op de hoogte van de werkafspraken die op onze school liggen. Op
deze wijze zijn we continu bezig met monitoren, evalueren en verbeteren van de processen.
Alle processen die wij met onze kwaliteitsaanpak inrichten moeten van waarde zijn voor de schoolorganisatie. Less is more. We kijken naar wat moet
volgens wet en regelgeving en naar wat nodig is binnen onze school.

Ambitie

Praktijk

Kwaliteitskaarten

4

Leraar

3

Ambitiekaarten
(schoolplan)

Leerling

2

Leiding

Jaarplan

Passend Onderwijs

1

Ouder

Visie

Meten - analyseren - verklaren en bijstellen
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Missie, Visie & Motto
“Samen leren, groeien en stralen in de wereld van nu!”
Missie
CBS De Vrijenburg zorgt voor kennisoverdracht als primair doel van
het onderwijs. Om leerlingen optimaal tot ontwikkeling te laten komen,
zorgen leerkrachten, ouders en leerlingen voor een veilige omgeving.
Vanuit de Christelijke identiteit dragen wij zorg voor onszelf, de ander en
onze omgeving.
Onze waarden zijn:
• leerlingen leren elkaar te accepteren en verschillen te respecteren;
• onze leerlingen ontwikkelen sociale vaardigheden, normen en
waarden;
• iedereen, betrokken bij onze school, voelt zich gezien en gehoord;
• onze leerlingen leren zich bewust te zijn van hun eigen kracht en
mogelijkheden;
• onze leerlingen ontwikkelen zich tot autonome en zelfredzame
individuen, die in staat zijn de problemen op te lossen in de wereld
van nu!

Onze uitgangspunten zijn:
•
•
•
•
•

ieder kind is uniek
onze kinderen leren van en met elkaar
onze kinderen zijn verantwoordelijk voor en betrokken bij hun eigen
leerproces
onze kinderen ontwikkelen zich in een doorgaande lijn
onze kinderen leren dat fouten maken leerzaam is.

Visie
• wij ondersteunen iedere leerling om zichzelf optimaal te ontwikkelen;
• wij geven onderwijs volgens het Directe Instructie Model, waarbij het
lesprogramma centraal staat;
• wij bieden deskundige leerkrachten die een focus hebben op het
optimaliseren van het onderwijs;
• wij zijn een lerende organisatie op alle niveaus van onze school met
onze leerlingen, ouders en leerkrachten.
Schoolplan De Vrijenburg 2019 - 2023
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Gouden Driehoek
Alles wat we doen, draagt bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen!
Wij gaan uit van de Gouden Driehoek

Leerkrachten en ouders (h)erkennen dat zij een gemeenschappelijk belang hebben: namelijk dat hun kind zich, gezien zijn mogelijkheden en talenten,
optimaal ontwikkelt. Ouders en leerkrachten zijn gelijkwaardige partners in onderwijs aan en zorg voor het kind. Elk nadrukkelijk vanuit een eigen
verantwoordelijkheid. Open communicatie en het wederzijds goed afstemmen van verwachtingen, vormen de basis.
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Kern- en Merkwaarden PCPO
Kernwaarden
vertrouwen
openheid
heldere communicatie
transparantie
integer
uitstraling
betrouwbaar
passie
gedreven
ambitieus
toewijding
kwaliteit
resultaatgericht
eigenaarschap
verbinding
dienstbaar
klantvriendelijk
uitstraling
betrokken
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Merkwaarden

GELOOFwaardig

jouwTALENT
onze passie
KRACHTIGonderwijs

alleenSAMEN
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De vier kernwaarden zijn vertaald naar merkwaarden waaraan u ons (PCPO)kunt herkennen:
GELOOFwaardig

 Onze christelijke identiteit geeft richting aan ons handelen;
 Vertrouwen is de basis van onze transparante en integere
communicatie;
 Ouders zijn partners in ons onderwijs;
 Betrouwbaar in ons handelen.

jouwTALENT

Onze passie:
 Alle medewerkers binnen PCPO zijn intrinsiek gemotiveerd om
zich te blijven ontwikkelen en voelen zich eigenaar van hun eigen
ontwikkeling (cognitief, sociaal emotioneel enz.);
 We willen bereiken dat iedereen binnen PCPO zijn talent(en) met
plezier ontwikkelt;
 In relatie met elkaar.
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KRACHTIGonderwijs

 Op alle PCPO-scholen groeien we met vallen en opstaan;
 Iedereen binnen PCPO is verantwoordelijk;
 Krachtig onderwijs door deskundige professionals.

alleenSAMEN

 Together Everyone Achieves More;
 Ouderbetrokkenheid 3.0;
 Met elkaar (bestuur, medewerkers, ouders en leerlingen) dragen we
zorg voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind.
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Kern- en merkwaarden CBS De Vrijenburg
Onze waarden zijn:
•
•
•
•
•

leerlingen leren elkaar te accepteren en verschillen te respecteren;
onze leerlingen ontwikkelen sociale vaardigheden, normen en
waarden;
iedereen, betrokken bij onze school, voelt zich gezien en gehoord;
onze leerlingen leren zich bewust te zijn van hun eigen kracht en
mogelijkheden;
onze leerlingen ontwikkelen zich tot autonome en zelfredzame
individuen, die in staat zijn de problemen op te lossen in de wereld
van nu!

Onze uitgangspunten zijn:
•
•
•
•
•

ieder kind is uniek
onze kinderen leren van en met elkaar
onze kinderen zijn verantwoordelijk voor en betrokken bij hun eigen
leerproces
onze kinderen ontwikkelen zich in een doorgaande lijn
onze kinderen leren dat fouten maken leerzaam is.
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Paraplu
Bildung: identiteit, persoonsvorming en maatschappijvisie
Onder de paraplu hangen de volgende pijlers:

O
N
D
E
R
W
IJ
S
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Pijler 1: Onderwijs
Als leerling van PCPO verwacht ik:

Relatie

“Ik hoor erbij”

KIND
Autonomie

“Ik kan het zelf”

Competentie
“Ik kan het”

Als leerling van PCPO verwacht ik dat voldaan wordt aan de behoeften
van relatie, competentie en autonomie. Dat is voor mij de basis voor een
goede ontwikkeling. Voor mij, als leerling van PCPO, is het belangrijk dat
het proces goed gevolgd wordt, dan zal ik op mijn niveau presteren.
Heb hoge verwachtingen van én vertrouwen in mij. Dan kom ik tot leren.

Creëer bij mij een onderzoekende houding en leer mij leren. Als het
geboden onderwijs niet (helemaal) bij mij past, dan moet het passend
gemaakt worden zodat mijn ontwikkeling niet stagneert. Belangrijk voor
mij is om aan het einde van de basisschoolperiode te weten over welke
talenten ik beschik.

Naast kennisoverdracht vind ik het als leerling van PCPO belangrijk dat
er gewerkt wordt aan mijn brede persoonsontwikkeling en het aanleren
van\vaardigheden die nodig zijn voor mij om als wereldburger stevig
in mijn schoenen te staan. Ik heb ruimte nodig om eigen doelen te
stellen, maar wel in een gestructureerde leeromgeving. Alles wat gedaan
wordt, moet betekenisvol, effectief zijn en een volgende stap in mijn
ontwikkeling.

Door boeiend onderwijs te geven, creëer je bij mij hoge betrokkenheid,
creativiteit en nieuwsgierigheid. Dan zal ik alle dagen met plezier naar
school gaan en de toekomst vol zelfvertrouwen tegemoet zien.
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Als leerkracht van PCPO vind ik:
School

LEREN
Ouder

Kind

Als leerkracht vind ik het belangrijk om te werken aan de drie
basisbehoeften van mijn leerlingen (autonomie, competentie en relatie).
Als dit op orde is, is er de veiligheid die mijn leerlingen nodig hebben voor
een optimale ontwikkeling. Naast het overbrengen van kennis ben ik een
gids en coach voor mijn leerlingen. Dit betekent dat ik leerlingen begeleid
in het eigenaarschap en zoek naar hun intrinsieke motivatie en talenten.
Daarnaast werk ik aan de vaardigheden, zoals bv. de onderzoekende
en ontdekkende houding, die nodig is voor mijn leerlingen om als
wereldburgers stevig in de schoenen te staan.
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Dit doe ik in een krachtige, boeiende en uitdagende gestructureerde
leeromgeving en zoveel mogelijk in samenspraak met mijn leerlingen en
zijn/haar ouder(s).
Als leerkracht vind ik het belangrijk dat de leerlingen van PCPO
acht jaar lang met plezier naar school gaan en aan het einde van de
basisschoolperiode evenwichtige tieners zijn die voldoende uitdaging
en bagage hebben ontvangen om een goede start te maken in het
voortgezet onderwijs. Als leerkracht voldoe ik aan de gevraagde
competenties (zie bijlage 1).
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Als schoolleider van PCPO vind ik:
Als schoolleider vind ik het belangrijk, dat alle leerlingen in een veilige
omgeving en met plezier onderwijs ontvangen én dat zij na acht jaar
onderwijs evenwichtige tieners zijn die voldoende uitdaging en bagage
hebben ontvangen om een goede start te maken in het voortgezet
onderwijs.
Als schoolleider vind ik het belangrijk om te werken aan de drie
basisbehoeften van mijn medewerkers (autonomie, competentie en
relatie). Dit is het fundament voor mijn collega’s om goed onderwijs te
geven.
Als schoolleider vind ik het belangrijk, dat ouders vanaf het eerste uur
partners zijn in het onderwijs.

Mijn leiderschap is een interactie tussen mensen met verschillende
posities en verantwoordelijkheden in de organisatie en gaat uit van
gelijkwaardigheid. Mijn leiderschap krijgt gestalte door dat wat mijn
omgeving van mij vraagt. Hierbij heb ik steeds voor ogen of dat wat wij
doen de kinderen voldoende oplevert. Dit blijkt uit de verwachtingen
die ze van mij hebben en door de manier waarop ze mij in de dagelijkse
praktijk waarnemen.
Als schoolleider voldoe ik aan de gevraagde competenties (zie bijlage
2), ben ik bekend met het beschrijvingsmodel effectief leiderschap (zie
bijlage 3) en sta ik geregistreerd in het schoolleidersregister.

Sterke scholen hebben sterke leiders!

Schoolplan De Vrijenburg 2019 - 2023
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Onderwijs: strategische thema’s
Nr

Doelstelling

1

Op CBS de Vrijenburg wordt er kwalitatief goed onderwijs 1. Al onze leerkrachten zijn vakinhoudelijk en didactisch
gegeven.
competent.
2. Onze school heeft ambities opgesteld, gekoppeld aan de
populatie m.b.t. onderwijsresultaten.
3. Al onze leerkrachten geven onderwijs volgens het Expliciete
Directe Instructie Model.
4. Op onze school weten alle startende leerkrachten wat de
afspraken zijn en waar ze deze informatie moeten halen.
Op CBS de Vrijenburg werken we door te leren van en
1. Er is een structuur om leeropbrengsten met elkaar te delen.
met elkaar.
2. Er is een systeem van collegiale consultatie.
3. Er is een structuur waar expertise wordt gedeeld.

2

3

We hebben een samenwerking met de kinderopvang en
VO-scholen

Indicator

1. Er wordt in een doorgaande lijn geleerd vanaf de 3-jarigen
groep.
2. Er is een goede samenwerking met de kinderopvang dat ten
goede komt van de toekomstige leerlingen van onze school.
3. Er wordt gestreefd naar 1 pedagogische aanpak en 1 visie
vanuit de verschillende organisaties.
4. De huidige samenwerking met het VO: vanuit week van de
brugklas en pre-gymnasium trajecten worden uitgebreid en
geïntensiveerd.

1

2

3

4 *

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

1: 2018-2019 3: 2020-2021
2: 2019-2020 4: 2021-2022
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1: 2018-2019 3: 2020-2021
2: 2019-2020 4: 2021-2022

Nr

Doelstelling

Indicator

1

4

Op onze school is er sprake van ouderbetrokkenheid

1.
2.
3.
4.

X

5

Op onze school is de Christelijke identiteit herkenbaar

6

Onze school heeft het taalaanbod vernieuwd

7

Pedagogische aanpak

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Er komt een duidelijke visie op ouderbetrokkenheid.
Er komt een communicatieplan voor ouders (kwaliteitskaart).
De gesprekkencyclus wordt effectiever ingericht.
Er is één informatieplatform voor ouders waar alles centraal
vindbaar is.
Er komt een nieuwe visie op Christelijke identiteit.
Vanuit deze visie wordt er een beleidsplan opgesteld en
uitgevoerd.
Nieuwe afspraken worden omschreven in de kwaliteitskaarten.
Er is een nieuwe methode aanvankelijk lezen.
Er is een nieuwe taal- en spellingsmethode.
Er is een nieuw beleid over ons leesonderwijs.
Er is een nieuw beleid over ons begrijpend lezen onderwijs.
De Rots en Watertrainingen zijn verder geïmplementeerd in de
organisatie.
Er is een aanpak schoolbreed aangaande
burgerschapsvorming
Er is een nieuwe methode voor Sociale emotionele
ontwikkeling met een schoolbrede aanpak.
Er is een goede cyclus van monitoring-handelen en protocollen
wanneer het gaat om de veiligheid van de school. Dit cyclus is
vastgelegd in een kwaliteitskaart.
Er is een veiligheidsplan.
Er is een gedragsprotocol.
Er is een protocol grensoverschrijdend gedrag.

2
X

X
X

3

4 *

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X

X

X X

X

X X
X

17

Nr

Doelstelling

Indicator

1

2

3

8

Er is een ICT beleid

1. Er wordt een nieuw ICT beleid geschreven.
2. ICT wordt effectiever ingezet om de werkdruk en de
administratielast van de leerkracht te verlichten.
3. Alle afspraken en beleidsstukken worden vastgelegd in een
kwaliteitskaart.
1. Het huidige beleidsplan wordt verder uitgerold.
2. Er wordt een muziekmethode aangeschaft en
geïmplementeerd.

X

X
X

X
X

9

Kunst en cultuur

10

Wetenschap en techniek

1. Er is een beleidsplan wetenschap en techniek.
2. Wetenschap en techniek is onderdeel van het curriculum en
wordt volgens een vaste aanpak aangeboden.

X

11

Plusleerlingen

1. Er is een nieuw, aangepast beleid voor onze plusleerlingen.
2. Er komt een expert hoogbegaafdheid in de organisatie.
3. De leerkrachten hebben voldoende kennis om het beleid uit te
voeren en de plusleerlingen te begeleiden.
1. Alle leerkrachten van groep ½ werken volgens het
aangepaste beleid rondom KIJK! en het onderwijsconcept
(basisontwikkeling).
2. De kwaliteit van het onderwijs in groep ½ zal passend en goed
zijn waardoor er een juiste basis is gelegd voor de overgang
naar groep 3.
3. De leerkrachten werken met vaste reken- en taalroutines
4. De leerkrachten werken samen in het voorbereiden van
thema’s en het voorbereiden van de lessen.
5. Het inrichten van het onderwijs gebeurt cyclisch (vanuit HGW)
en beredeneerd.

X

X
X

X

X

12

Beredeneerd aanbod

4 *

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

1: 2018-2019 3: 2020-2021
2: 2019-2020 4: 2021-2022
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Pijler 2: Leiderschap
Leidinggeven aan de ander

Waar nodig beweeg je mee of laat je vieren,
maar je houdt het touwtje wel in handen!

Schoolplan De Vrijenburg 2019 - 2023
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Leidinggevende aan jezelf

1 TEAM 1 TAAK 1 FOTO
# SELFIE
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Leiderschap: Leiderschap en management
Nr

Doelstelling

1

Op CBS de Vrijenburg is onderwijs en effectief leiderschap 1. Collega’s kijken bij elkaar in de klas en geven feedback.
zichtbaar
2. Er zijn studiedagen gericht op ontwikkeling en versterken van
de deskundigheid van het team.
3. Onze leerkrachten kunnen:
• lokaliseren (wat kan ik nog leren?);
• bevragen (waar haal ik mijn informatie?);
• uitbreiden ( intuïtief weten wat er nodig is om de opbrengsten
te verhogen).
Onze school is een veilig klimaat voor leerlingen,
1. Onze school is een veilige school waarin leerkrachten,
medewerkers en ouders
leerlingen en ouders zich prettig voelen.
2. Er heerst een open cultuur waarin we fouten mogen maken en
we daarvan leren.
Op CBS de Vrijenburg werken we samen in professionele 1. Er is een cultuur van onderzoek, gebaseerd op wetenschap.
leergemeenschappen
2. Er wordt onderzoek gedaan vanuit een probleem.
3. Er heerst een cultuur van leren van en met elkaar.
Onze school werkt met experts en geeft hierbij onze
1. Vanuit de ambitiekaarten inventariseren welke experts er
leerkrachten ruimte tot groei. (carrièreperspectief)
nodig zijn in de school.
2. Opleiden van experts in de school.
Werken aan een professionele organisatie
1. De schoolleider creëert een cultuur van:
• vertrouwen;
• draagvlak;
• deskundigheid;
• kennis.

2

3

4

5

Indicatoren/actiepunten

1
X

2

3

X

X

4 *

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

1: 2018-2019 3: 2020-2021
2: 2019-2020 4: 2021-2022
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Pijler 3: Vitaliteit

Werk
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Vitaliteit: Personeel - Professionalisering - Middelen en voorzieningen - Waardering
Nr. Doelstelling
1

2

Indicatoren/actiepunten

Alle leerkrachten van CBS de Vrijenburg worden gezien en 1. Er is een gedegen gesprekkencyclus opgezet waarin er in
planmatig begeleid
een vast patroon aan elkaar feedback wordt gegeven om de
leerkrachtvaardigheden te vergroten
2. De school handelt naar het beleid beschreven door PCPO
Op onze school wordt er gewerkt aan de
1. Leerkrachten maken gebruik van het aanbod op kennisplein
professionalisering van ons team
2. Leerkrachten weten hoe ver hun beslissingsbevoegdheden
gaan en voelen zich daarin gesteund door het management
3. De leerkrachten kennen de deskundigen binnen onze
school en de externen en weten hoe ze deze deskundigen
kunnen inzetten met als doel de kwaliteit van het lesgeven te
versterken.
4. Er zijn studiedagen die aansluiten bij de ambities van de
school. Deze studiedagen geven leerkrachten kennis en
handvatten om de deskundigheid en uiteindelijk de kwaliteit
van het lesgeven te versterken.

1

2

3

4 *

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

1: 2018-2019 3: 2020-2021
2: 2019-2020 4: 2021-2022

Schoolplan De Vrijenburg 2019 - 2023

23

Pijler 4: Communicatie
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Communicatie: Personeel - Professionalisering
Nr. Doelstelling

Indicatoren/actiepunten

1

2

1

1. De structuur voor communicatie is helder (volgens onze
kwaliteitsaanpak).
2. Er komt 1 communicatieplatform waar ouders informatie
kunnen halen en brengen.
3. Leerkrachten weten waar ze informatie kunnen halen afspraken, richtlijnen en protocollen.
Wij volgen het beleid welke is opgesteld door het PCPO.

X

X

2

CBS de Vrijenburg communiceert eenduidig en
transparant naar alle geledingen

CBS De Vrijenburg handelt volgens de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG)

3

4 *

X
X
X

X

1: 2018-2019 3: 2020-2021
2: 2019-2020 4: 2021-2022
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Hoe gaan we dit bereiken?
De strategie die is vastgelegd in het schoolplan wordt in doelstellingen
vertaald naar de schoolbrede jaarplannen.
Deze geven richting aan de ontwikkeling op school voor een periode
van vier jaar, opgedeeld in jaarplannen. Ieder jaar evalueren wij of de
inspanningen geleid hebben tot het gewenste resultaat. De financiële
consequenties worden vastgelegd in de daarbij behorende begroting.
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Bijlage 1:
Competenties leerkracht
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Interpersoonlijke competentie: Leiding geven en zorgen voor een goede omgang met en tussen leerlingen.
Pedagogische competentie: zorgen voor een veilige leeromgeving en bevorderen van persoonlijke, sociale en morele ontwikkeling.
Ook: bevorderen van de ontwikkeling tot een zelfstandig en verantwoordelijk persoon.
Vakinhoudelijke en didactische competentie: zorgen voor een krachtige leeromgeving en bevorderen van het leren.
Organisatorische competentie: zorgen voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer en structuur in de leeromgeving.
Competent in samenwerken in een team: zorgen dat het werk en dat van de collega’s op school goed op elkaar zijn afgestemd; bijdragen aan het
goed functioneren van de schoolorganisatie.
7. Competent in samenwerken met de omgeving: in het belang van de leerlingen een relatie onderhouden met ouders, buurt, bedrijven en
instellingen.
8. Competent in reflectie en ontwikkeling: zorgen voor de eigen professionele ontwikkeling en de professionele kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Vaardigheden

Kennis
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Bijlage 2:
Competenties schoolleiders
1: Visiegestuurd werken
De schoolleider:
 geeft leiding aan het ontwikkelen en concretiseren van een
gezamenlijke visie op onderwijs;
 draagt deze visie uit om de onderwijsprocessen en leerresultaten te
optimaliseren.
2: In relatie staan tot de omgeving
De schoolleider:
 anticipeert op ontwikkelingen in de omgeving (bestuur, wet- en
regelgeving, ouders, maatschappelijke omgeving en andere relevante
organisaties);
 beïnvloedt deze doelbewust vanuit ondernemerschap, om de
onderlinge relaties, onderwijsprocessen en leerresultaten te
optimaliseren.
3: Organisatiekenmerken vormgeven vanuit een onderwijskundige
gerichtheid
De schoolleider geeft als volgt vorm aan de organisatiekenmerken
(structuur, cultuur, onderwijsorganisatie, personeel en faciliteiten):
 in dialoog met medewerkers;
 vanuit kennis van hun onderlinge samenhang;
 met het oog op het optimaliseren van de leerlingenresultaten in een
brede context.
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4: Strategieën hanteren voor samenwerking, leren en onderzoeken op
alle niveaus
Om de school- en onderwijsontwikkeling te bevorderen, hanteert de
schoolleider leiderschapsstrategieën die gericht zijn op:
 het bevorderen van samenwerking;
 leren van leraren;
 onderzoek op alle niveaus binnen de organisatie.
Vormen van leiderschap die samenwerking, leren en onderzoek
bevorderen zijn: transformatief, moreel, inspirerend, onderzoeksmatig en
gedeeld leiderschap.
5: Hogere-orde-denken
De schoolleider:
 analyseert zaken diepgaand, op basis van adequate
informatieverzameling en vanuit alternatieve denkmodellen;
 brengt ze in verband met alle factoren in de bredere organisatie die
een rol spelen bij het leren van leerlingen.
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Bijlage 3:
Beschrijvingsmodel van effectief leiderschap
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