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1. VOORAF
Doelen en functie van ons schoolplan
Het schoolplan is een verantwoordingsdocument voor de overheid, het bevoegd gezag en de ouders.
Daarnaast is het een planningsdocument voor de planperiode 2020-2024. Ons schoolplan beschrijft in
eerste instantie onze kwaliteit; onze missie, onze visie en daaraan gekoppelde doelen. We spreken hierbij
over onze ambities. Op basis van onze huidige situatie hebben we verschillende instrumenten ingezet om
inzicht te hebben in onze sterke en zwakke punten en daarmee ook onze ontwikkelpunten. Deze
zelfevaluatie is gebruikt om de ontwikkeldoelen voor de komende vier jaar vast te stellen: wat willen we
verbeteren en wat willen we implementeren? Op basis van de analyse stellen we een jaarplan op. Aan het
einde van het jaar evalueren we dit plan en stellen we vast wat we hebben bereikt en wat nog in
ontwikkeling is. Op deze manier geven we vorm aan een cyclus van plannen uitvoeren en evalueren (de
PDCA/PDSA-cyclus).
De procedure voor het opstellen en vaststellen van het schoolplan
Het schoolplan is opgesteld door het managementteam en ter goedkeuring voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie van de school en een
bijdrage geleverd aan het vaststellen van de actiepunten voor de komende vier jaar. Ook de ouders zijn
hierbij betrokken door middel van vragenlijsten en bijeenkomsten.
De komende vier jaar zullen we planmatig beleidsterreinen van ons onderwijs met elkaar bespreken.
Daarnaast zullen we als team ook jaarlijks het jaarplan opstellen en evalueren. Zo stellen we per jaar vast
wat we al hebben ontwikkeld en waar we nog verdere acties moeten ondernemen.
De indeling van ons schoolplan 2020-2024 is afgestemd op de thema’s die wij belangrijk vinden voor onze
schoolontwikkeling. Naast schoolontwikkeling focussen we op de ontwikkeling van ons personeel. In dit
schoolplan beschrijven we onder meer welke middelen we inzetten om de medewerkers te ontwikkelen
van start- naar basis- en vakbekwaam (Cao-PO). Op basis van de actiepunten uit de zelfevaluatie stellen
we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In het jaarverslag zullen we steeds terugblikken of de gestelde
actiepunten gerealiseerd zijn. Op deze manier geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en
evalueren (de PDCA/PDSA-cyclus). Ons schoolplan beschrijft globaal onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en
noodzakelijk verwijzen we voor een meer gedetailleerde beschrijving naar de betreffende documenten.
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2. DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING
2.1 Wie zijn wij
Schoolgegevens

Gegevens van de stichting
Naam stichting:
Directeur stichting:
Adres + nr:
Postcode + plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Website-adres:
Gegevens van de school
Naam school:
Directeur school:
Adres + nr:
Postcode + plaats:
Telefoonnummer
E-mailadres:
Website-adres:

Delta Scholengroep
Peter Dooyeweerd
Beverweerdlaan 3
6825 AE Arnhem
026-760 0900
info@deltascholengroep.nl
www.deltascholengroep.nl

De Laarakker
Sandra Meuleman
Brabantsingel 105
6844GA Arnhem
026-3830664
info@delaarakker.nl
directie@delaarakker.nl
www.delaarakker.nl

Basisschool De Laarakker is samen met een andere basisschool, een kinderdagverblijf en naschoolse
opvang gevestigd in Brede school De Laar West gelegen een wijk van Arnhem. Schooljaar 2020-2021
is gestart met 130 leerlingen verdeeld over 4 units. Schooljaar 2019-2020 is het werken in units
ingevoerd en wordt er gewerkt met elementen uit Positive Behavior Support (PBS). Het motto van de
school bij het unit onderwijs is: “Wat groot kan groot, wat klein moet klein”. Het motto van de school
omtrent gedrag is: “Alles wat je aandacht geeft groeit”. Het streven is alle leerlingen van de school te
bedienen. De onderwijsbehoefte van de leerlingen staat centraal en de organisatie van de school is
ingericht om het onderwijs aan de leerlingen optimaal te ondersteunen.
De school onderscheidt zich in:
• Een veilig klimaat en een doorleefde aanpak van positief omgaan met gedrag op school. Er wordt
toegewerkt naar het certificaat Schoolwide Positive Behavior Support school.
• Het werken in units. Ons motto hierbij is: wat groot kan groot en wat klein moet klein. De leerlingen
krijgen instructie op maat in een kleine groep bij de basisvaardigheden en werken bij andere vakken
in een grotere groep samen of zelfstandig aan het verwerken van een taak. De leerkracht geeft in de
kleine groep instructie, verlengde instructie en begeleide inoefening. We zetten hiervoor Expliciete
Directe Instructie in. In de grote groep heeft de leerkracht een meer coachende rol.
• Engels vanaf groep 1. We zijn een VVTO Engels school in wording. Alle leerlingen uit de onderbouw
krijgen een uur per week les in het Engels en in de bovenbouw is dat anderhalf uur.
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•
•
•
•

Het zijn van een opleidingsschool. Wij werken samen met studenten in alle groepen die extra ingezet
worden om de leerlingen optimaal te kunnen ondersteunen.
Samenwerkend en bewegend leren op alle niveaus binnen de school.
Cultuur met Kwaliteit binnen de school. We willen de kinderen kennis laten maken met verschillende
disciplines en vaardigheden. We richten ons hier op het proces en niet op het eindproduct
(procesgerichte didactiek).
Een kleine warme school waar iedereen gezien wordt.

2.2 Kenmerken van het personeel
De schoolleider van de school is samen met de management ondersteuner de directie. De directie
vormt samen met de intern begeleider en 2 bouwleiders het managementteam (MT) van de school.
Het team (peildatum 01-08-2020) bestaat uit: 1 directeur, 2 voltijd groepsleerkrachten, 7 deeltijd
groepsleerkrachten, 1 vakleerkracht bewegingsonderwijs, 1 intern begeleider, 1 administratief
medewerker en 1 conciërge. Diverse teamleden hebben zich gespecialiseerd: 1 gedragsspecialist, 1
rekenspecialist, 1 kunst & cultuur begeleider, 1 specialist Jonge Kind, 1 intern begeleider, 1 school
video interactie begeleider, 1 Schoolopleider. Daarnaast is de school een Opleidingsschool. Vanuit de
Hogeschool Arnhem-Nijmegen begeleiden wij stagiaires vanuit de Pabo.

Door het team is er gekozen voor het meenemen van de werkdrukgelden naar personeelsinzet.
Hierdoor is het mogelijk om een hele dag een vakleerkracht gym in te zetten en extra uren personele
bezetting in te zetten waardoor er vaker dubbele bezetting kan worden ingezet op de units.
De leeftijdsopbouw en verdeling vrouw/man wordt gegeven in onderstaand schema (stand van
zaken per 1-8-2020).
Leeftijdscategorie
Vrouw
Man
Totaal
15 tot 25 jaar
1
0
1
25 tot 35 jaar
4
1
5
35 tot 45 jaar
1
0
1
45 tot 55 jaar
3
0
3
55 tot 65 jaar
3
0
3
65+ jaar
0
0
0
Totaal
12
1
13

2.3 Kenmerken van de ouders en de omgeving
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De school wordt bezocht door
kinderen uit met name uit De Laar
West en Elderveld. Ook zijn
er leerlingen die door coouderschap op twee
adressen wonen.
Het inkomen in De Laar ligt onder
het Arnhems gemiddelde. De Laar
West is gebouwd in de jaren ’70
en is dichtbevolkt (3x zo hoog als
Arnhems gemiddelde) met
driekwart eengezinswoningen en
weinig nieuwbouw. Er zijn weinig
misdrijven in de wijk wel wordt overlast ervaren in de wijk (bron: openinfo.nl). De wijk heeft 6.045
inwoners waarvan 23,2% tussen de 0 en 20 jaar (Bron: Arnhem in cijfers; augustus 2019). De wijk
kent veel verborgen armoede en heeft relatief veel sociale huurwoningen. Daarnaast zijn er
goedkopere koopwoningen en duurdere koopwoningen.
De school participeert en werkt in de wijk samen met AC De Laar van Siza, Peuterspeelzaal De
Trommelaar, kinderopvang Partou en basisschool De Expeditie. Samen met basisscholen De
Expeditie, De Lingelaar en De Laarhorst, wordt sinds schooljaar 2018-2019 alle kinderen tot 12 in
De Laar een naschools aanbod aangeboden. Ook is er een plusaanbod op alle scholen in de Laar
waarbij er wordt samengewerkt tussen de scholen.
2.4 Kenmerken van de leerlingen
De school wordt bezocht door ongeveer 130 leerlingen (01-08-2020), waarbij het overgrote deel van
de leerlingen van autochtone afkomst is (73%) en 27% heeft een migratieachtergrond. Het aantal
leerlingen daalt sinds 2017. Op dit moment is het aantal leerlingen (nog) niet stabiel maar is er wel
een grotere instroom in groep 1. De daling van het aantal leerlingen schooljaar 2018-2019 wordt
veroorzaakt door relatief veel uitstroom (in de middenbouw) door met name verhuizingen.

De leerling spreiding is groot: de school heeft zowel leerlingen met een ontwikkelachterstand en
leerlingen met een ontwikkelvoorsprong. Van de leerlingen had schooljaar 2017-2018 89%
leerlingen geen gewicht (gebaseerd op opleidingsniveau).
De schoolweging is voor De Laarakker bepaald op 31,4. Hierdoor valt de school onder het OAB
(onderwijs achterstand) beleid sinds schooljaar 2019-2020. In de herziene berekening (juli 2020) valt
de school net niet meer in het GOAB (gemeentelijk onderwijs achterstanden) beleid. Het valt op dat
er meer peuters binnenkomen vanuit de kinderopvang en peuterspeelzaal met
gedragsproblematiek. Het percentage leerlingen wat met de jeugdzorg te maken heeft is 13%, dit
is iets hoger dan het Arnhems gemiddelde. In algemene zin hebben wij, op grond van de kenmerken
van de leerlingen, de volgende aandachtspunten:
• Extra aandacht besteden aan het bieden van instructie op maat van de basisvaardigheden.
• Aandacht besteden aan positieve gedragsregulering (sociaal-emotionele ontwikkeling).
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•
•

Aandacht besteden aan talentontwikkeling (anders dan de schoolse vaardigheden) en 21ste eeuwse vaardigheden.
Aandacht besteden aan een sterk (basis-) aanbod voor alle leerlingen en met name de meer- en
hoogbegaafde leerlingen.

De extra gelden die ter beschikking komen vanuit de AOB en GAOB gelden wil de school gebruiken
voor het waarborgen van instructies bieden in een kleine groep waar nodig (inzetten in de
formatie). En besteden aan materiaal ten behoeve van het stimuleren van de taalontwikkeling (met
name gericht op woordenschat, leesplezier en begrijpend lezen).
2.5 Een veilig klimaat PBS
Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren.
Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot
verantwoorde burgers en om te zorgen voor een respectvolle, veilige schoolomgeving. We werken
hiervoor aan de vijf pijlers van PBS: Schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden; preventie (zoveel
mogelijk problemen voorkomen); besluitvorming over gedrag op basis van data; helder zijn in wat we
willen zien en horen, en dit actief aanleren; samenwerken met ouders en de zorg. Leerlingen moeten
goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen
heen. De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groeps-(leerling-)
bespreking besproken (leerkracht en IB’er). In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken
voor een groep of voor een individuele leerling besproken. Onze ambities zijn:

1. Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling en werkt voortdurend aan een veilig schoolklimaat (Positive Behavior
Support). Over maximaal 4 jaar zijn wij een erkende PBS school.
2. Er zijn lessen ontwikkeld, passende bij de gedragsverwachtingen, die school breed worden
aangeboden.
3. Er wordt door iedereen binnen de school op dezelfde, positieve, manier omgegaan met het
belonen van gewenst gedrag en het omgaan met ongewenst gedrag.
4. Incidenten worden bijgehouden en geanalyseerd waardoor situaties waar nodig kunnen worden
aangepast en leerlingen zo nodig kunnen worden bijgestuurd.
5. Onze school gebruikt adequaat over een LVS voor sociaal-emotionele ontwikkeling (KIJK!
en Scol).
6. We beschikken over normen: als meer dan 25% van de leerlingen uitvalt op een aspect, dan volgt
er actie (groepsplan).
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Naast een doelgerichte inhoud van het onderwijs dat zich richt op de sociale en emotionele
ontwikkeling van leerlingen, kent de school ook beleid omtrent veiligheid dat erop gericht is om
incidenten te voorkomen, af te handelen, registreren en te evalueren en op het realiseren van een
ondersteunend pedagogisch klimaat. Dit staat beschreven in het stichting brede ‘School
veiligheidsplan’ van de Deltascholengroep. Deze is te vinden op de site van de school.
Binnen de school hanteren we een veiligheidsprocedure: stop – loop – praat. Waarbij zowel de
pester, de omstanders, de gepeste en de leerkrachten een duidelijke rol hebben. Hier wordt
uitgebreid les in gegeven. Op school is een veiligheid coördinator aanwezig die bekend is voor alle
leerlingen.
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2.6 Actief burgerschap en sociale cohesie
Onze visie op actief burgerschap luidt: leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme
maatschappij. Het opleiden van al onze kinderen tot burgers die hun rechten kennen en de rechten
van een ander respecteren, is een belangrijke opdracht aan de scholen. De Laarakker vindt het van
belang om haar leerlingen op een goede manier voor te bereiden. We willen dat leerlingen zich veilig
voelen, zelf conflicten willen oplossen en elkaar helpen. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de
samenleving. Allereerst is kennisoverdracht van belang op school, 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
leerlingen brede kennis over, en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving. Onze
ambities (doelen) zijn:

1. Wij voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit
duidelijke waarden en normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving.
2. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook
naar handelen. Ze leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden.
3. Wij voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken willen zijn op de
samenleving en die gericht zijn op samenwerking.
4. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor andere
opvattingen en overtuigingen (religies).
5. Wij richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee
voor het leven.
2.7 Opleidingsschool
De Laarakker is een Opleidingsschool. Het verschil met een gewone basisschool die ook
leraren opleidt, is dat de studenten ook onderzoek doen. Het leren op de werkplek is een belangrijk
onderdeel, deelname aan de kenniskring is hieraan toegevoegd. De studenten zijn een groot deel van
hun opleidingstijd op de school en participeren mee binnen ons totale onderwijsproces. We streven
ernaar dat iedere groep binnen de units een student heeft en dat alle mentoren op De Laarakker zijn
geschoold. Binnen de school worden studenten opgenomen als junior leerkrachten en worden ook zij
ingezet, om naast hun eigen ontwikkeling, optimaal de ontwikkeling van onze leerlingen te
ondersteunen.

Op een Opleidingsschool wordt schoolontwikkeling, onderwijsinnovatie en onderzoek binnen
de school met elkaar gecombineerd. Het idee is dat op deze opleidingsscholen de
onderwijspraktijk, de opleiding van leraren op de werkplek en het onderzoek elkaar versterken. De
opleidingsschool beoogt onderzoekend leren te bewerkstelligen bij alle betrokkenen bij de
opleidingsschool; leerlingen, leerkrachten, schoolopleider, directieleden en de betrokken instituut
opleiders. Een onderzoekende houding op alle niveaus.
De afstudeeronderzoeken van studenten die gebaseerd zijn op onderzoek naar relevante
thema’s voor de school, leveren belangrijke kennis op voor de school. De student helpt een
stukje verborgen praktijkkennis te expliciteren of legt een verrijkende verbinding tussen theorie
en praktijk. Samen met het team wordt gekozen wat voor het team belangrijke
ontwikkelingspunten zijn en de student gebruikt deze thema’s voor onderzoek.
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2.8 Sterke punten en mogelijkheden van de school
Jaarlijks wordt er door het team een SWOT ingevuld in samenwerking met de OV en MR. Deze gegevens
worden meegenomen in het richting geven aan ons onderwijs en de organisatie. Hieronder de SWOT van
augustus 2020.
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3. UITGANGSPUNTEN SCHOOLBESTUUR
In december 2019 heeft de Delta Scholengroep een nieuwe strategische koers vastgesteld. In dit
koersdocument met als titel “Samen leren voor de wereld van morgen” staat beschreven waarop de
stichting zich de komende jaren wil richten.
Delta heeft ervoor gekozen de gezamenlijke aandacht de komende vier jaar te concentreren op vier
prestatiegebieden:
1. Brede ontwikkeling voor alle leerlingen
2. Aansprekend werkgeverschap voor onze medewerkers
3. Basis op orde op iedere school
4. Zelfbewuste positionering van de stichting en haar scholen
Het is de bedoeling dat de resultaten van deze prestatiegebieden meetbaar en merkbaar worden in
het onderwijs op alle Deltascholen.
Naast de vier prestatiegebieden zijn er drie eigenschappen in ‘het DNA van de Deltascholengroep’
die Delta verder wil ontwikkelen en beter wil leren benutten:
1. Vermogende teams
2. Slim samenspel
3. Aansprekende ambities
De komende periode zal er binnen de Stichting in het bijzonder aandacht zijn voor de samenstelling
van managementteams, het sturen op leerkrachtgedrag en de manier waarop teams samenwerken.
Als het gaat om doelen en kwaliteit is Delta ambitieus en veeleisend en wil het hierop aanspreekbaar
zijn en hier rekenschap over afleggen. Daarbij ziet Delta het belang van slim samenspel ter
bevordering van kennisontwikkeling en kennisdeling. Hierbij gaat het ook om het meer leren inzetten
van de omgeving voor de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. Bovenstaande drie
eigenschappen spelen ook een belangrijke rol bij de uitwerking van het stelsel van kwaliteitszorg en
het personeelsbeleid van de Delta Scholengroep.
3.1 Het stelsel van kwaliteitszorg
Delta Scholengroep past binnen al haar bestuurlijke domeinen een cyclisch proces van
kwaliteitsverbetering toe aan de hand van vier vragen:
• Hoe definiëren wij kwaliteit?
• Hoe hebben wij zicht op de kwaliteit?
• Hoe werken wij aan de kwaliteit?
• Hoe verantwoorden wij ons over de kwaliteit?
Binnen het brede stelsel van onderwijskwaliteitszorg van de stichting realiseren Deltascholen een eigen
ritme van kwaliteitsactiviteiten waarin schoolanalyse, schoolontwikkeling en professionele ontwikkeling
(zowel team als individueel) logisch met elkaar verbonden zijn. De kwaliteit van het onderwijsproces
wordt regelmatig in beeld gebracht en de scholen werken planmatig aan schoolontwikkeling en voeren
een gesprekkencyclus uit.
Hoe definiëren wij onderwijskwaliteit?
Deltascholen zijn in hun wortels katholieke of protestants-christelijke scholen. Dialoogscholen
waarvan de basis wordt gevormd door waardengericht leren. Het onderwijs aan leerlingen binnen de
Scholengroep moet mede daarom bijdragen aan ‘brede ontwikkeling’ en ‘groei naar autonomie’. Er is
sprake van een kwalificerende, socialiserende en subjectiverende opdracht. Dat betekent dat
12

leerlingen op Delta scholen meer leren dan alleen taal en rekenen. De kerndoelen geven daarbij
steun, maar laten veel ruimte voor eigen keuzes, prioritering en profilering van de school.
De scholen vormen samen een solidair verbond. Zij werken samen aan de verbetering van het
onderwijs aan hun kinderen, maar hebben ook allemaal een eigen identiteit en unieke omgeving,
waardoor ze ook elk op hun eigen manier invulling geven aan hun opdrachten. Zo kunnen zij het
onderwijs zo optimaal mogelijk afstemmen op de kinderen aan wie zij onderwijs verzorgen.
Binnen de stichting wordt veel waarde gehecht aan het professionele gesprek met elkaar over de
invulling van kwaliteit. Wij zijn daarin veeleisend, reflectief en aanmoedigend naar elkaar. Wij voeren
met elkaar gesprekken over onderwerpen waar we beter moeten, kunnen en willen en hoe we
voortdurend samen kunnen werken aan onderwijskwaliteit. Het zorgt er ook voor dat we dezelfde
taal spreken, dat we samen tot nieuwe ideeën en oplossingen komen om de kwaliteit van het
onderwijs te behouden, dan wel te verbeteren en dat kwaliteitsambities worden vertaald naar
concrete beleidsmatige keuzes.
Kortom, Deltascholen kijken samen naar de inhoud en kwaliteit van hun onderwijs. Blijven hierbij
inzetten op brede ontwikkeling en groei naar autonomie, vertaald in een ambitieuze definitie op alle
aspecten van onderwijskwaliteit.
3.2 Zicht op onderwijskwaliteit en werken aan onderwijskwaliteit
Om zicht en grip op de onderwijskwaliteit op de afzonderlijke scholen te hebben verzamelt en
monitort het bestuur de gegevens en resultaten van het onderwijs. Dit doet zij aan de hand van:
• Halfjaarlijkse tussentijdse leerresultaten LVS toetsen, eindopbrengsten en analyses.
• School ondersteuningsprofielen.
• Tevredenheidsonderzoeken: onder medewerkers, ouders en leerlingen van groep (6),7 en 8.
• Inspectieverslagen: de oordelen en de ontwikkelpunten.
• Instroom, doorstroom en uitstroom van de leerlingen.
• Eventuele klachten.

Mede aan de hand van deze kennis voert het bestuur twee keer per jaar schoolontwikkelgesprekken
met al haar schooldirecteuren. In het voorjaar wordt gesproken over de status (resultaten) van de
school en vindt een verkenning plaats van de ambities in de schoolontwikkeling. In het najaar staat
de uitwerking van deze ambities in plannen centraal. Er wordt gesproken over de doelen in de
schoolontwikkeling en wat er nodig is om deze doelen te behalen. Het gaat in deze gesprekken
uitdrukkelijk niet alleen over de onderwijsresultaten op taal- en rekenen, maar ook over de wijze
waarop het onderwijs bijdraagt aan de brede ontwikkeling van kinderen (inclusief waardengericht
leren). Ook wordt er gesproken over de wijze waarop de directeur zicht heeft op het
onderwijsleerproces op de school.
Om directeuren te ondersteunen bij hun belangrijke rol binnen het stelsel van kwaliteitszorg is er
eind 2019 een start gemaakt met de pilot ‘werken aan kwaliteit, zelfevaluatie en visitatie’.
Directeuren en hun MT’s leren binnen deze aanpak om een zelfevaluatie uit te voeren en een
visitatie te doorlopen. Het doel van een zelfevaluatie en visitatie is dat de school a) de huidige status
van haar ambitie in beeld brengt (zicht op kwaliteit), b) handvatten krijgt d.m.v. een visitatie hoe
deze ambitie nog beter te bereiken (werken aan kwaliteit) en c) de onderzoekende houding van de
schoolteams versterkt (vermogende teams, kwaliteitscultuur) .
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Werken aan de kwaliteit van het onderwijs vindt in de basis plaats in de professionele dialoog tussen
schoolleiding, team en de individuele leerkracht. Als de leerresultaten en/of de vermogendheid van
het team bij herhaling onder druk staan (of blijven) kan het bestuur kiezen haar ondersteuning,
begeleiding en sturing te intensiveren. Binnen het programma ‘de basis op orde’ wordt met de
scholen waar de onderwijsopbrengsten onder druk staan gewerkt met een gerichte verbeteraanpak.
Het versterken van (a) het didactisch handelen van de leerkrachten en (b) de kwaliteitszorg op onze
scholen moet bijdragen aan een voorspelbaar en zo mogelijk stabiel beeld van de opbrengsten
binnen alle Deltascholen in de komende jaren .
3.3 Verantwoorden van de onderwijskwaliteit
Delta verantwoordt zich niet alleen over de resultaten die de scholen behalen met het onderwijs,
maar voert ook actief dialoog met haar omgeving over de ambities en doelen. Wij informeren onze
stakeholders over onze ambities en doelstellingen door middel van (gesprekken over) onze
strategische koers, het jaarverslag, het schoolplan en de schoolgids. Ook op de website van de
scholen en het bestuur is informatie te vinden over hoe het onderwijs wordt vormgegeven.
Zowel het bestuur als de scholen betrekken ouders en het personeel ook op een formele wijze bij de
beleids- en besluitvorming. Dit doen onze scholen via de medezeggenschapsraad (MR). De scholen
beschrijven in hun eigen beleidsplannen hoe zij samenwerken met de MR. Als bestuur voeren wij dit
gesprek met onze Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Zij praten mee over zaken
die de gehele stichting aangaan. De formele bevoegdheden van de (G)MR en de plichten van het
schoolbestuur zijn vastgelegd in de wet.

De organisatiestructuur van Delta kent twee bestuursorganen: de Raad van Toezicht (RvT) en het
College van Bestuur (CvB). Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor (het geven van richting
in) het beleid van de Stichting. De Raad van Toezicht houdt toezicht en adviseert. In een
toezichtkader is vastgelegd op welke manier beide bestuursorganen, conform de code goed bestuur,
zich in hun uitvoerende en toezichthoudende taken van elkaar onderscheiden en elkaar optimaal
blijven versterken. Naast het CvB en de RvT speelt ook het directieberaad (overleg van CvB met alle
directeuren en beleidsmedewerkers van het Deltabureau) een belangrijke rol in de verantwoording
en het gesprek over onderwijskwaliteit
Jaarlijks verantwoordt Delta zich in het jaarverslag over de behaalde resultaten van het afgelopen
schooljaar. Ook verantwoorden de scholen zich in het schoolplan (vier jaarlijks), het
(school)jaarverslag (jaarlijks) en schoolgids (jaarlijks) over hun resultaten.
3.4 Het personeelsbeleid
Delta Scholengroep wil een aantrekkelijke werkgever zijn en streeft naar langdurige, uitdagende
relaties met haar werknemers. Delta wil ook aansprekend zijn naar haar medewerkers als het gaat
om hun bijdrage aan goed onderwijs. Delta Scholengroep profileert zich ook als opleidingsbestuur.
Dat betekent voor startende leerkrachten niet alleen goede arbeidsvoorwaarden, maar ook aandacht
en ruimte voor de vraagstukken waar zij mee te maken krijgen. Hiervoor hanteert de Stichting een
inductieprotocol, waarmee de ontwikkeling van iedere startende leraar op maat wordt ondersteund
met behulp van een starterscoach. Het doel is alle startende leraren binnen drie jaar naar het niveau

basisbekwaam te laten groeien.
Voor leerkrachten met meer ervaring is er ruimte om zich verder te blijven ontwikkelen:
vanzelfsprekend in de breedte van hun vak en algemene leerkracht vaardigheden, maar daarnaast
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ook in verschillende specialismen. Delta benut de omvang van de Stichting voor het uitwisselen van
kennis, waarbij onze specialisten leren van en met elkaar in lerende netwerken.
Ook hebben we ‘potential-trajecten’ voor leerkrachten met managementambities en werken we
samen met de andere besturen in Arnhem in de stichting CLC Arnhem PO. Hierdoor creëren we
plekken voor leerkrachten die ambities hebben op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.
Het personeelsbeleid van de Scholengroep bestaat uit meerdere onderdelen, die regelmatig worden
geëvalueerd, aangevuld en bijgesteld, in overleg met het directieteam en de GMR.
Met het personeelsbeleid streven wij een viertal doelen na:
1. Vormgeven aan goed en aantrekkelijk werkgeverschap;
2. Ruimte geven aan de ontwikkeling van medewerkers;
3. Zorgvuldig afstemmen van de inzet en de bekwaamheden van onze medewerkers op de
inhoudelijke en organisatorische doelen van de stichting en haar scholen;
4. Creëren van prettige, gezonde en veilige arbeidsomstandigheden.
In grote lijnen bestaat het personeelsbeleid uit vier onderdelen:
1. Arbeidsomstandighedenbeleid (arbo, verzuim, duurzame inzetbaarheid),
2. Arbeidsvoorwaardenbeleid (functiewaardering, interne mobiliteit, werving en selectie),
3. Strategische formatieplanning (formatieverdeling, taakbeleid)
4. Loopbaanbeleid (functioneringsgesprekken, scholingsbeleid, inductieprotocol).
Inductieperiode
Leerkrachten die net van de PABO afkomen zijn startbekwaam. Basis- en vakbekwaamheid vereisen
ervaring. Goede begeleiding in het begin van een carrière versnelt de ontwikkeling, zorgt voor beter
onderwijs en minder uitval van startende leerkrachten.
Delta kent een inductieprotocol. Hierin is opgenomen hoe de ontwikkeling van een starter inzichtelijk
en meetbaar wordt gemaakt door een persoonlijk ontwikkelplan (POP). Daarnaast wordt de starter
gedurende maximaal 3 jaar begeleid door een starterscoach.
Bekwaamheidsdossier
Medewerkers leggen hun ontwikkeling vast in een bekwaamheidsdossier. Zij stellen een Persoonlijk
Ontwikkel Plan (POP) op en plaatsen en onderhouden dit in hun bekwaamheidsdossier. In het POP
zijn de stappen beschreven die het teamlid zet in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling en aan de
ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijskundig beleid van de school. Delta hanteert hiervoor
het bekwaamheidsdossier van Cupella. Jaarlijks wordt gemonitord of de bekwaamheidsdossier up-todate zijn.
Professionalisering
In de regel sluit de professionalisering van de teamleden nauw aan bij de ontwikkeling van hun
schoolteam en de schoolontwikkeling. Een belangrijke sleutel voor goed onderwijs ligt immers bij de
professionaliteit, het professionele gedrag van de schoolteams en de sturing daarop.
Met betrekking tot het onderhouden van bekwaamheid t.a.v. de schoolontwikkeling worden op de
Delta scholen onder andere schoolspecifieke studiedagen georganiseerd die bijdragen aan de
ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijskundig beleid. De professionaliseringsinterventies
(scholing, training, kennisdeling) richten zich dan met name op de ontwikkelplannen van de school.
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Alle scholen ontvangen zelf een budget om de professionaliseringsactiviteiten op schoolniveau vorm
te geven. Daarnaast heeft Delta middelen gereserveerd voor stichtingsbrede
professionaliseringsactiviteiten.
Lerende netwerken
Binnen de Scholengroep ontmoeten specialisten elkaar in lerende netwerken op bovenschools
niveau. De deelnemers van de netwerken komen fysiek bij elkaar, zodat zij aan de hand van een
inhoudelijk onderwerp optimaal gebruik kunnen maken van elkaars kennis en expertise. Op deze
manier creëren wij een cultuur van leren waarin een onderzoekende, nieuwsgierige houding wordt
gestimuleerd. De opbrengsten van de lerende netwerken dragen bij aan de ontwikkeling en de
uitvoering van het onderwijskundig beleid van zowel de individuele school als de stichting als geheel.
Krapte personeel en verhouding man-vrouw
Het vinden en binden van goed gekwalificeerde leerkrachten is een grote opgave. Ook op onze
scholen is het lerarentekort steeds nadrukkelijker voelbaar. Het zoeken naar geschikte leerkrachten
en invallers vergt veel inspanning en vraagt een professionele aanpak bij de werving. De man-vrouw
verdeling binnen de stichting is, evenals in de rest van Nederland, scheef (85% van de leerkrachten is
vrouw). Binnen Delta worden keuzes gemaakt op basis van kwaliteiten. Een strikt voorrangsbeleid
wordt daarom niet gehanteerd. Van onze directeuren is 69% vrouw.
Werkdruk
Het lerarentekort, de verhoogde AOW leeftijd, het hoge ambitieniveau en de substantiële werkdruk
maken het voor Delta van groot belang gezondheid en de vitaliteit van haar medewerkers te
stimuleren. Delta heeft daarom aandacht voor maatregelen die de duurzame inzetbaarheid en de
vitaliteit van de medewerkers verhogen. Interne mobiliteit wordt ingezet als instrument om nieuwe
energie vrij te maken. Ook wordt het verzuimbeleid herijkt in een gerichtere werkwijze voor
medewerkers, leidinggevenden, de bedrijfsarts en het Delta bureau. Alle Deltascholen maken
jaarlijks een plan voor de inzet van de zogenoemde “werkdrukmiddelen”.
3.5 Beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële- of geldelijke bijdragen
Delta neemt geen gelden aan, buiten de reguliere bekostiging en overige subsidies, waarbij
verplichtingen ontstaan tijdens schooltijden of overige activiteiten die worden georganiseerd onder
verantwoording van het bevoegd gezag.
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4. ONS SCHOOLCONCEPT
De school is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij verwachten dat ouders
die kiezen voor onze school hun kinderen mee laten doen aan alle activiteiten en (katholieke)
feesten. De menselijke maat staat voorop. We zien kinderen, collega’s en ouders allereerst als mens
en hebben oog en oor voor elkaar.
Wij gaan open, respectvol en positief met elkaar om. Er is een gezond en veilig pedagogisch klimaat.
We leren met en van elkaar, komen voor elkaar op, kunnen een stapje opzij doen voor de ander en
zijn verdraagzaam. Verschillen mogen er zijn.
Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem gecombineerd met het werken in gecombineerde
groepen (units) waardoor wij veel aandacht voor het individuele kind hebben. Twee groepen samen
vormen een unit. Binnen deze unit werken de leerlingen groep doorbroken daar waar het past. Ons
motto hierbij is: wat groot kan groot, en wat klein moet klein.
Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar
een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken taal,
lezen en rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede)
opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht
besteden we aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.
4.1 De visie van de school
De slogan van De Laarakker is: “Met plezier en aandacht samen naar de toekomst”.
De kernwaarden zijn: plezier, aandacht, samen en toekomst. De Laarakker PAST! Bij aandacht denken
wij ook aan respect en de waarde verantwoordelijk maakt onze basis compleet.
De slogan en de kernwaarden worden in een volgende alinea nader toegelicht.

De Laarakker PAST!
Wat betekent dat voor ons?
Wij gaan naar de toekomst en zijn dus als school continu in beweging. Onderweg doen wij kennis op
van alle nieuwe ontwikkelingen. Wij volgen deze weg samen, met plezier en aandacht voor elkaar en
het leren. Wij streven ernaar om voor onze leerlingen een onderwijsaanbod te bieden wat PAST bij
de leerlingen en wat aansluit bij hun toekomst.
•

Plezier
Op De Laarakker staat een toegewijd team binnen een veilige en uitdagende (leer-)omgeving en
heerst er een prettige sfeer. Wij zetten ons in voor een school waar alle kinderen en leerkrachten
met plezier naar toe gaan en waar wij met respect met elkaar omgaan. Dit doen wij onder andere
door duidelijk te zijn over wat wij aan gedrag verwachten en door in gesprek te blijven met elkaar, de
leerlingen en met ouders. De matrix met gedragsverwachtingen is hiervoor de basis. Plezier willen wij
ook laten ervaren in het leren op school.
•

Aandacht
Op De Laarakker staat het kind centraal. Kinderen zijn van nature leergierig en in staat oplossingen te
bedenken en toe te passen. Wij gaan daarom uit van (leer-) mogelijkheden en wij hebben hierbij
aandacht voor de onderwijsbehoeften van ieder kind. Door met de leerlingen samen aandacht te
hebben voor hun eigen ontwikkeling, stimuleren wij bewustwording en eigenaarschap. Wij zijn bezig
met het ontdekken en stimuleren van talenten binnen onze school. Om op de juiste wijze aandacht
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te bieden, blijven wij nadenken over de vragen: “Doen wij de goede dingen?” en “Doen wij de goede
dingen goed?”.
•

Samen
Samenwerken wordt in alle groepen ingezet met als doel om van en met elkaar te leren. Om beter
aan te kunnen sluiten bij de ontwikkelingen in de huidige maatschappij willen wij onze leerlingen
leren samen problemen op te lossen, waarbij de dialoog aangaan en coöperatieve werkvormen
middelen zijn. Ook is het onze wens veel met ouders samen te werken en in gesprek te gaan. De
Laarakker werkt met een actieve MR (medezeggenschapsraad), OR (ouderraad) en LR
(leerlingenraad). Als team vinden wij het belangrijk om samen te leren. Als team werken wij bewust
samen om te leren van elkaar. Om samen te leren vinden wij het belangrijk de volgende waarden
terug te zien in de school: respect & aandacht; veiligheid & vertrouwen; verantwoordelijkheid;
samen & plezier.
•

Toekomst
Wij willen kinderen op weg helpen naar het worden van zelfstandige mensen in onze veranderende
maatschappij. Hiervoor zijn goede basisvaardigheden nodig die wij in ons onderwijs terug laten
komen. Leerlingen verlaten onze school met een goede beheersing van de basisvaardigheden
passende bij hun eigen ontwikkeling. Daarnaast blijven wij alert op andere vaardigheden die nodig
zijn voor de toekomst van onze kinderen, maken wij hier een bewuste keus in en bieden wij deze
aan. Wij denken hier aan de vaardigheden samenwerking en communicatie; kennisconstructie; ICT
gebruik; probleemoplossend denken en creativiteit; planmatig werken en een onderzoekende
houding. De Laarakker is een VVTO school in wording (vroeg vreemdetalenonderwijs). Waarbij wij
ons ten doel hebben gesteld dat alle kinderen die de Laarakker verlaten zich mondeling in alledaagse
situaties kunnen redden in het Engels.
Visie op leren: Aan de hand van een veilige en uitdagende (leer)omgeving en een prettige sfeer
binnen de school leren de leerlingen het best. Door middel van het observeren tijdens de lessen en
het analyseren van opbrengsten stellen wij ons onderwijs bij en houden wij rekening met de
behoefte van de leerlingen. Met behulp van EDI bieden wij goede instructies op een passend niveau
en worden leerlingen actief betrokken bij de instructies.
Visie op onderwijs: Ieder kind heeft recht op goed onderwijs, passende bij de onderwijsbehoefte van
dat kind. Wij willen dan ook instructie bieden op maat. Hiervoor hebben wij onze schoolorganisatie
zo ingericht dat er ruimte voor is voor veel instructies. Door momenten in een grote groep te werken
en leren hebben we ruimte om dit andere momenten in een kleine groep te doen. De vakgebieden
rekenen, lezen en taal bieden we aan in een kleine groep met veel ruimte voor extra instructie
begeleid inoefenen en nabijheid van de leerkracht. Andere vakgebieden lenen zich juist voor meer
samenwerken vanuit een onderzoekende houding, deze bieden we aan in een grote groep. Wat
groot kan groot, wat klein moet klein, is hier ons motto. De leerkracht bouwt verder op de
aanwezige kennis. Het leren vindt steeds meer onder de eigen verantwoordelijkheid van de leerling
plaats.
Visie op gedrag: Aandacht voor positief gedrag draagt bij aan een goed werk- en leerklimaat op
school en gedrag is aan te leren. Hiervoor is belangrijk dat voor zowel de leerlingen als het team
helder is wat we aan gedrag verwachten van elkaar en waarom. Gedragsverwachtingen die
aansluiten bij de waarden van de school. Op De Laarakker zijn er daarom gedragsverwachtingen,
weergegeven in een gedragsmatrix, duidelijk zichtbaar in de school, deze worden aangeleerd en
beloond. We vragen aan kinderen, ouders en teamleden hierna te handelen zodat we fijn samen
kunnen leven, werken en leren op school. Goed gedrag wordt “gevangen” en beloond.
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Visie op Kunst en Cultuureducatie: Cultuureducatie draagt bij aan de totale ontwikkeling van de
leerling. Via cultuureducatie kan een leerling zijn eigen talenten ontwikkelen en toepassen. Dat
willen wij bereiken door het aanbod te integreren met andere vakgebieden. We spreken hier over
procesgerichte didactiek. Bij kunstzinnige oriëntatie vinden wij het namelijk belangrijk om te kijken
naar procesgericht onderwijs en niet volledig gericht te zijn op productgericht onderwijs. Hierdoor
wordt de beleving en het plezier van de leerlingen wat betreft kunstvakken vergroot. We bieden
verschillende disciplines aan zodat kinderen hier kennis mee kunnen maken en een talent van
zichzelf kunnen ontdekken. Het werken aan een doorgaande lijn in de school voor de kunstzinnige
vakken is een wens.
Visie op zorg: Wij gaan uit van (leer-)mogelijkheden. Elk half jaar doen wij een analyse van de CITOuitslagen; hierbij vragen wij ons af hoe wij de zorg binnen onderwijs en de kwaliteit van onderwijs
kunnen verbeteren. Wij hebben aandacht voor de onderwijsbehoeften van ieder kind. Het bieden
van ruimte om te bewegen en het hebben van een voorspelbaar klimaat is typerend voor onze
school. Soms hebben wij zelf de mogelijkheden om de leerling de zorg te bieden die hij/zij nodig
heeft, soms gebeurt dit met advies en hulp vanuit het ondersteuningsteam van PassendWijs. De
expertise (kennis) over zorg wordt school breed gedragen. Zorg is dus een breed begrip, maar moet
vooral passend zijn bij ieder kind, bij de school en de groep. Als school werken wij met het SOP
(school ondersteuningsprofiel). Hierin worden zaken genoemd als specifieke kennis en kunde binnen
de school, extra ondersteuning met de grenzen, mogelijkheden en de ambities. Het SOP is terug te
vinden op de site van de school.

19

4.2 De visie in beeld
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5. WETTELIJKE OPDRACHTEN
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de
onderwijskwaliteit en de inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen
onderwijskwaliteit, inhoud van het onderwijs en de leerlingenzorg aangegeven hoe de school hieraan
voldoet.
5.1 Onderwijskwaliteit: ambities en bewaking

Welke kwaliteitseisen stelt de school?
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het
onderwijs op de school goed is. Hierbij gaat het om resultaten in brede zin:
− De leerlingen krijgen leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit.

−
−
−

Leerlingen behalen met de cito toetsen scores die passen bij de populatie van de school.
De school voldoet de school aan de wet- en regelgeving.
De financiën van de school zijn op orde.

Het aanbod sluit aan op het niveau van de leerlingen bij binnenkomst van de school, wordt afgestemd
op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie en bereidt hen voor op het
aanbod bij de start van het vervolgonderwijs. Daartussenin verdelen de leerkrachten de leerinhouden
evenwichtig en in samenhang over de leerjaren heen. De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop
toezicht met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren. Goed onderwijs bieden is de ambitie van de
school waarbij ons doel is continue te werken aan kwaliteitsverbetering. Hierbij stellen we de leerling en
het leerproces centraal. Leerkrachten werken en leren samen en zijn continu bezig het onderwijs in de
klas te verbeteren.
Kwaliteitsbewaking en verbetering is een continu proces op onze school. Continu stellen we ons de
vragen: “Doen we de goede dingen?’” en “Doen we de goede dingen goed?”. Dit is o.a. georganiseerd
door het bijhouden van een leerlingvolgsysteem waarbij leerprocessen en leerresultaten worden
geanalyseerd. Uit deze analyses, uit observaties en diagnostische gesprekken worden groepsplannen
opgesteld en ingezet in het dagelijks handelen. Het team blijft zich bekwamen door het volgens van
cursussen en opleidingen. Er zijn verschillende specialismen in huis. Tijdens bouw- en
personeelsvergaderingen worden onderwijsinhoudelijke onderwerpen en processen, besproken en
geëvalueerd. Hieronder interventies die ingezet worden ten dienste van de kwaliteitsbewaking:
• Teamtraining ten behoeve van de schoolontwikkeling.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Individuele training en scholing, passend bij de schoolontwikkeling.
Lezen van ondersteunende theorie.
Inhoudelijke teamvergaderingen.
Bouw- werkmomenten waarbij expertise gedeeld wordt.
Intervisie met collega’s.
Expertise binnen en buiten de school raadplegen.
Collegiale consultatie.
Groepsbezoeken door de intern begeleider, experts en het managementteam.
Groepsbesprekingen per cluster met de intern begeleider, leerkrachten en waar nodig een
expert.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leerlingbespreking met de intern begeleider, ouders en waar nodig een expert.
Een doorgaande lijn en duidelijke afspraken over de leerling administratie op leer- /
ontwikkelgebied in Esis. Denk aan de overdracht, groepsoverzichten (algemeen en specifiek) en
de groepsplannen (rekenen, lezen, spelling en sociaal emotioneel).
Bordsessies ondersteunen het team in het samen verantwoordelijk zijn voor de leerlingen en
helpen met het bewaken van gemaakte afspraken.
De jaarlijkse koers van de school wordt gevisualiseerd en is zichtbaar aanwezig naast de borden
voor de bordsessies.
De doelen voor de leerlingen vanuit de cito analyse en de gemaakte afspraken voor de onderwijs
inhoud zijn zichtbaar gemaakt en aanwezig naast de borden voor de bordsessies.
De visie van de school wordt gedragen en uitgedragen door het team.
De school en het team is continue in ontwikkeling.
Observaties in de klas door specialisten, directie, intern begeleider etc.
Flitsbezoeken door het MT: stimuleren van leerkrachten tot verantwoordelijke en zelfanalytische personen die doelgericht te werk gaan.
Observatielijst Delta: uitgebreide observatielijst met als uitgangspunt bewezen “good practice”
van leerkrachten.
Integraal personeelsbeleid: cyclus van POP, voortgangs- en functioneringsgesprekken.
Startersbegeleiding.
Uitgebreide jaarplanner met uitleg ter ondersteuning.

De school is financieel gezond. De begroting van de school is kloppend en wordt gecontroleerd door de
controller van het schoolbestuur Delta scholengroep.

Welke kwaliteitsmeters zet de school in?
Om zorg te dragen voor goed onderwijs op school worden een aantal kwaliteitsmeters ingezet die wij
gebruiken om ons onderwijs waar nodig bij te stellen:
• Tevredenheidsonderzoeken (op leerling- leerkracht en ouderniveau).

•
•
•
•

Een leerlingvolgsysteem en halfjaarlijkse cito toetsen.
Een jaarlijkse zelfevaluatie van de school.
Een jaarlijkse SWOT-analyse in samenwerking met team, MR en OV.
De wens is om komend jaar te gaan starten met een leerlingenraad.

De opbouw van het waarderingskader van de Inspectie van onderwijs is een onderlegger voor deze
kwaliteitsbewaking. November 2019 is er een schoolonderzoek geweest op de school. Hieronder de
indicatoren en de bijbehorende beoordeling.
INDICATOR
OP2 ZICHT OP
ONTWIKKELING
VOLDOENDE
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BASIS
BEWIJSLAST
• De school verzamelt vanaf
• Registratie van vorderingen van
binnenkomst met behulp van een
leerlingen (methode gebonden
leerling- en onderwijsvolgsysteem
en methode
systematisch informatie over de kennis
ongebonden toetsen, LVS)
en vaardigheden van haar leerlingen.
• Analyse van leerling
Voor de kennisgebieden taal en
resultaten en reflectie op
rekenen/wiskunde gebeurt dit vanaf

•

•

•

groep 3 met betrouwbare en valide
toetsen die tevens een indicatie geven
van de bereikte referentieniveaus.
•
Leraren vergelijken deze informatie
met de verwachte ontwikkeling. Deze
vergelijking maakt het mogelijk om het
•
onderwijs af te stemmen op de
onderwijsbehoeften van zowel
groepen als individuele leerlingen.
Wanneer leerlingen niet genoeg lijken
te profiteren, analyseert de school
•
waar de ontwikkeling stagneert en wat
mogelijke verklaringen hiervoor zijn.
Vervolgens bepaalt zij wat er moet
gebeuren om eventuele achterstanden
bij leerlingen te verhelpen.

•
OP3 DIDACTISCH
HANDELEN

•

VOLDOENDE

•

•

•

SK1 SOCIAAL KLIMAAT:
VEILIGHEID
VOLDOENDE

•

De leraren creëren een leerklimaat
•
waardoor leerlingen actief en
betrokken zijn.
Met geschikte opdrachten en heldere
uitleg structureert de leraar het
onderwijsaanbod zo dat de leerling het
•
zich eigen kan maken.
De leraren stemmen de instructies en
spelbegeleiding, opdrachten en
onderwijstijd af op de behoeften van •
groepen en individuele leerlingen.
•
De afstemming is zowel op
•
ondersteuning als op uitdaging gericht,
afhankelijk van de behoeften van
leerlingen.
De school zorgt voor de sociale, fysieke •
en psychische veiligheid van de
leerlingen in en om de school
gedurende de schooldag.

•
•
•
•

•
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opbrengsten (schoolniveau,
groepsniveau en leerling niveau)
Groepsplannen naar aanleiding
van de verzamelde gegevens,
analyses en conclusie
Planning en registratie van
interventies naar aanleiding
van dagelijkse
observaties (lesplanning)
OPP’s waarin minimaal de
beginsituatie (beginniveau),
onderwijs gerelateerde factoren
en de uitstroombestemming
staan beschreven. De onderwijs
gerelateerde factoren vormen
een onderbouwing voor de
uitstroombestemming.
SOP
De school heeft haar beleid over
het pedagogisch-didactisch
handelen in het schoolplan
geformuleerd (artikel 12, tweede
en derde lid, WPO).
Dit beleid is zichtbaar in het
dagelijks handelen van de
leraren.
klasbezoeken
flitsbezoeken
leerlingenraad

Jaarlijkse leerling
tevredenheidsmeting (Vensters
PO)
Verbeterplan als de uitkomsten
van de monitoring daartoe
aanleiding geven,
Leerling Scol
Veiligheidsbeleid (beschreven in
het schoolplan of een ander
document)
De school heeft een persoon als
aanspreekpunt als het gaat om
pesten en voor coördinatie van
het beleid tegen
pesten (schoolgids).
leerlingenraad

KA1 KWALITEITSZORG

•

VOLDOENDE

•

•

•

KA2 KWALITEITSCULTUUR •
GOED
•

•
KA3 VERANTWOORDING
EN DIALOOG

•

•

•

Het bestuur zorgt voor een stelsel van
kwaliteitszorg op de scholen.
Het bestuur en de scholen hebben
zicht op de kwaliteit van het
onderwijs.
Er zijn toetsbare doelen geformuleerd
en er wordt regelmatig geëvalueerd of
deze doelen worden gehaald.
De oorzaken van eventueel
tekortschietende onderwijskwaliteit
zijn geanalyseerd en waar nodig
worden verbeteringen doelgericht
doorgevoerd.

•

•
•

•
•

Het bestuur zorgt voor bekwaam en •
bevoegd personeel op alle scholen en
maakt het mogelijk dat het personeel •
zijn bekwaamheid onderhoudt.
De schoolleiding en het team werken
gezamenlijk aan een voortdurende
verbetering van hun professionaliteit.
Leraren houden daarbij rekening met
de gestelde bekwaamheidseisen en
beroepsprofielen en behaalde
resultaten bij leerlingen. Leraren
krijgen daartoe voldoende
gelegenheid.
De wijze waarop ze dit doen, staat
helder beschreven in het schoolplan.
De wet gaat er ook van uit dat de
•
school in de schoolgids duidelijk
•
aangeeft wat de doelen van het
onderwijs zijn en welke resultaten met
het onderwijsleerproces worden
bereikt (artikel 13 WPO).
In de schoolgids dienen ook de gedane
bevindingen te worden opgenomen
ten aanzien van het stelsel van
kwaliteitszorg, evenals de maatregelen
die naar aanleiding daarvan zijn
getroffen (artikel 13, eerste lid, onder
o, WPO).
Op grond van de Wet
medezeggenschap op scholen (WMS)
moeten de schoolleiding en het
bestuur zich verantwoorden aan de
(G)MR, en deze betrekken bij de
beleids- en besluitvorming (artikel 8 en
10, 11, 12 en 13 WMS) en de
benoeming van bestuurders.

Het stelsel van kwaliteitszorg
staat uitgewerkt in het
schoolplan van de school.
Matrix met conclusie
van lesobservaties.
Beschrijving van leerling
populatie met betekenis voor de
onderwijsinhoud.
Jaarplannen (met eventueel
gedetailleerde verbeterplannen)
Jaarplanning als
sturingsinstrument op
verbeteractiviteiten
Ingevulde
bekwaamheidsdossiers
Het personeelsbeleid staat
uitgewerkt in het schoolplan van
de school

Schoolgids
Wijze waarop MR betrokken is

Vanuit dit inspectie-onderzoek komen de volgende puzzels en parels naar voren die zijn
meegenomen in de plannen van de school:
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CONCLUSIES INSPECTIE (VERDER NAAR GOED)
INDICATOR
OP2 ZICHT OP
• Opbrengstenanalyse op schoolniveau ruim voldoende. Op groepsniveau
ONTWIKKELING
voldoende maar mist een verdiepingsslag. Referentie niveaus moeten
worden meegenomen.
VOLDOENDE
• Winst te boeken in kwaliteit/diepgang van de analyses: verklaringen voor
resultaten.
• OPP´s voldoende met de aantekening dat het er veel zijn. Nodig:
Stappenplan maken OPP’s op techniek en op inhoud. Helder overzicht
wanneer een OPP. Planning van afstemming /interventies: voor OPP’s?
• Analyses op leerling niveau meer richten op doelen en acties die ingezet
moeten gaan worden.
• Krachtig: lijn zichtbaar in analyseren, groepsplannen en acties en evaluaties
in dagplanning.
• Groepsplannen en groepsoverzichten zijn op niveau. De vraag is of dit op
deze manier haalbaar blijft qua administratie last. Beschrijven wat werk.
• Analyse: stappenplan data-analyse gebruiken.
• Streefdoelen voor resultaten: zijn deze ambitieus genoeg? Weinig 2F/1S
leerlingen betekent dat we onvoldoende aanbieden aan de betere leerlingen
van onze school. Hier is winst te behalen.
• Afstemming op beter presterende leerlingen: doelen, verwachtingen,
controle, relatie tussen instructie en pluswerk.
• Vaardigheid van de leraren voldoende (o.a. kennis van leerlijnen).
• SOP aanpassen en uitbreiden.
OP3 DIDACTISCH
HANDELEN
VOLDOENDE

•
•
•
•
•
•
•

SK1 SOCIAAL KLIMAAT:
VEILIGHEID
VOLDOENDE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

KA1 KWALITEITSZORG

•

VOLDOENDE

•
•
•
•
•
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Leerlingen zijn taakgericht en betrokken.
Beleid is op orde en zichtbaar in het handelen van de leerkrachten.
Ondersteunend pedagogisch klimaat.
Uitdagende leeromgeving onderbouw. Tip: dit ook neerzetten in de BB.
Klassenmanagement en routines voldoende. Tip: vingers / wachttijd
voorkomen.
Taakgerichte, actieve leerlingen. Tip: samenwerken / interactie tussen
leerlingen meer inzetten tijdens instructie.
EDI model: elementen zichtbaar, kan scherper op onderdelen (Chi geeft
energie).
Instructie op maat wordt aangeboden (plus en min).
Tip: Coöperatieve werkvormen uitbreiden.
Tip: Leerlingen betrekken bij hun leerproces verder uitbouwen.
Kracht van de units: gezamenlijk verantwoordelijk.
PBS/veilig leerklimaat zichtbaar en verwoord door de leerlingenraad.
Veiligheidsbeleid
Monitoring veiligheidsbeleving
Pest coördinator bekend bij de leerlingen
Verdiepen PBS aanpak (consequentieladder /lessen); teamscholing
(predicaat PBS school?)
Stukken (schoolplan, jaarplan, schoolgids, vensters PO) voldoen aan de
wettelijke voorschriften.
Team werkt vanuit een gedeelde actuele (gevisualiseerde) missie en visie.
Evaluatie van leerresultaten: Meer aandacht besteden aan de
referentieniveaus!
Er is een beeld van het didactisch handelen op schoolniveau.
Evaluaties leiden tot verbeteractiviteiten (BL en RW).
Er wordt planmatig gewerkt aan kwaliteitsverbetering (bv borgen EDI) en
schoolontwikkeling (bv VVTO).

•
•
•
GOED
•
•
•
•
•
•
KA3 VERANTWOORDING EN •
DIALOOG
•
•
KA2 KWALITEITSCULTUUR

Tip: Borgen van beleid (ook als de school groeit). Zo doen we dit
Leerkrachten houden hun bekwaamheidsdossier bij.
Onderwijskundig leiderschap
Gedeelde visie en gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Doelenborden
Teamleden met specialisaties: wenselijk taal coördinator.
Er is coaching en begeleiding binnen de school.
Consistent verhaal: directie, team, ouders, leerlingen.
Werkdruk & werkgeluk (balans houden)
Schoolgids op vensters PO voldoet aan de wettelijke voorschriften.
MR wordt op de juiste manier betrokken bij de schoolontwikkeling.
Ouders worden op de juiste manier betrokken bij het beleid van de school.

5.2 Onderwijstijd
De school voldoet aan de wettelijke eisen ten aanzien van de onderwijstijd.

Vak
Lezen

Leerjaar 3
4 u en 15
m
6 u en 50
m
5 u en 40
m
1 u en 20
m
45 m

Leerjaar 4
5u

Levensbeschouwing
Engels

1 u en 15
m
45 m
55 m

1 u en 15
m
45 m
55 m

Schrijven

1u

Verkeer
SEO
Pauze

1u
2 u en 15
m
26 u

1 u en 25
m
1u
2 u en 15
m
26 u

Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Creatieve vorming
Bewegingsonderwijs

Totaal

5 u en 35
m
5 u en 50
m
1 u en 30
m
30 m

Leerjaar 5
4 u en 30
m
5 u en 15
m
5 u en 20
m
2 u en 15
m
40 m

Leerjaar 6
4 u en 45
m
5 u en 15
m
5 u en 30
u
2 u en 10
m
40 m

Leerjaar 7
4 u en 10
m
5 u en 30
m
5 u en 40
m
2 u 45 m

Leerjaar 8
4 u en 5 m

40 m

1u

1u

1u

1 u en 25
m
1u

45 m
1 u en 45
m
45 m

45 m
1 u en 45
m
45 m

30 m
1 u en 30
m
30 m

30 m
1 u en 30
m
30 m

30 m
1u
2 u en 15
m
26 u

30 m
40 m
2u en 15
m
26 u

30 m
1u
2 u en 15
m
26 u

30 m
1u
2 u en 15
m
26 u

4 u en 50
m
5 u en 40
m
2 u 45 m

Noot: Vanwege de coronamaatregelen zijn de schooltijden aangepast om verkeer rondom de scholen
in de Laar West te beperken. Hierdoor is elke woensdag schooljaar 2020-2021 een kwartier extra
lestijd.
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5.3 De inhoud van ons onderwijs
Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze waarop
deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze inhouden voldoet
De Laarakker aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals verwoord in artikel 9 van de Wet
Primair Onderwijs.

Zintuiglijke en lichamelijke
ontwikkeling
Nederlandse taal

Leermiddelen/ methodes

Bijzondere afspraken

Voorbereidend lezen:
Groep 1/2: SLO-doelen
Groep1/2: Map fonemisch
bewustzijn.

•

Aanvankelijk lezen:
Groep3: Lijn 3 met software,
Technisch lezen:
Groep 4/8 Estafette, maar
alleen de activiteiten die gericht
zijn op technisch lezen.
Groep3 t/m 8: leesboeken uit
schoolbieb en Biebbus

•
•
•
•

Vanaf schooljaar 20182019 deelname aan pilot
Redzaamheidslezen (Luc
Koning).
Bieden rijke leesomgeving
in de klas.
Dagelijks voorlezen.
Tutor lezen (3-8).
Inzetten vloeiend en vlot.

Textaid ter ondersteuning voor
leerlingen met dyslexie.
Begrijpend en studerend lezen
Groep 4/8: Nieuwsbegrip XL.
Squla: oefenen en toetsen.

•

Taal en Spelling:
Groep 3 t/m 8: Staal Taal en
Staal Spelling met software.
Squla: oefenen en toetsen.

•
•

•

•

Schrijven

Groep 3 en 4: Klinkers
Groep 5 t/m 8: Schrijven in de
basisschool

27

•

Werken met de
woordenschat les van
Kentalis Weerwoord.
Instructie met
EDI/modellen.
Nieuwe aanpak
Nieuwsbegrip, vaardigheid
doelen erbij zoeken,
modellen, actief lezen.
Woordenschat en andere
tekstsoorten uit Zilver
(online) aanbieden.
Preteachen van de tekst.
Schrijfletters zichtbaar in
de groep.

Rekenen en wiskunde

Groep 1/2: SLO-doelen en de
Map Gecijferd bewustzijn. Er
wordt thematisch gewerkt
vanuit Schatkist.

•

Groep1/8: Wereld in getallen 5
met software
Squla: oefenen en toetsen.

•

•

•

•

Engelse taal

Wereldoriëntatie

Groep 1 t/m 4: iedere week een
uur Engels op basis van het plan
dat door het team is
samengesteld. De aan te bieden
woorden zijn afgestemd op de
thema’s in de groep.
Groep 5 t/m 8: iedere week een
uur Engels op basis van het plan
dat door het team is
samengesteld. De aan te bieden
woorden zijn afgestemd op de
thema’s in de groep en lessen
uit de methode Take it easy
(2017)
Groep 1 t/m 3: Onderzoekend
en ontdekkend leren aan de
hand van de thema’s.
Groep 5 t/m 8:
• Blink geïntegreerd:
aardrijkskunde,
geschiedenis, natuur en
techniek
• werkstukken en
spreekbeurten/presentaties
maken en gebruik maken
van diverse media zoals
internet, digibord, biebbus.
Pr8 project jaarlijks
samenwerking met Rozet.

Maatschappelijke verhoudingen,
waaronder staatsinrichting
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•

•

Kleuters maken gebruik
van kleine kringen (extra
instructiemomenten).
EDI wordt structureel
ingezet.
Extra automatiseren
(Rendierhof dagelijks en
reken 10 daagse).
Aandacht voor
materiaalgebruik en
gebruik van kladblok.
Inzetten wisbordjes.
Aanbieden VVTO vanaf
groep 1 volgens het
vierfasen model.
Toewerken naar VVTO
school

Per unit wordt er thematisch
gewerkt, met veel aandacht
voor 21st century skills en
ontdekkend en onderzoekend
leren

Geestelijke stromingen

Hemel en aarde: koppeling
bijbelse thematiek aan het hier
en nu en alledaags leven van
kinderen

Wens is meer
bijbelvertellingen te
gebruiken.

Project wereldgodsdiensten
Kunst en cultuur

Groep 1 t/m 8 werkt aan
thema’s en technieken onder
begeleiding van de interne
cultuur coördinator

•

•
•

•
•

•

•

Bevordering sociale
redzaamheid, waaronder gedrag
in het verkeer

groep1 t/m 8: elementen van
SWPBS
groep 5 t/m 8: Lets go
Hemel en Aarde: koppeling
bijbelse thematiek aan het hier
en nu en alledaags leven van
kinderen

Bevordering van gezond gedrag

Groep 1 t/m 8: elementen van
SWPBS
Groep 5 t/m 8: project ‘Ik eet
het beter’
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Toewerken naar een
leerlijn voor de creatieve
vakken.
Inzetten procesgerichte
didactiek.
Kunst en cultuur
vakken inzetten om
andere vakken te
verwerken.
Begeleiding vanuit het
Kunstbedrijf.
Verder inzetten stopmotion schooljaar 20202021
Creatieve circuits (2 keer
per jaar) binnen de units.
Waarbinnen de kinderen
keuzes kunnen maken en
kennis en ervaring opdoen
met verschillende
disciplines.
Pr8project van Rozet.

Toewerken naar
uitgeschreven en school breed
aangeboden PBS lessen.
Toewerken naar registreren
incidenten en adequaat
gebruiken van de informatie.
Toewerken naar een school
brede aanpak ongewenst
gedrag.

Schoolveiligheid/ welbevinden
van de leerlingen
Bevordering actief burgerschap
en sociale integratie, overdragen
kennis over/kennismaking met
de diversiteit van de samenleving

Groep 1 t/m 8: Schoolfruit,
vanuit Europees platform
Groep 1 t/m 8: elementen van
SWPBS

Leerling-enquête wordt ieder
schooljaar afgenomen

Groep 1 t/m 8: elementen van
SWPBS
Projectweek wereldgodsdiensten

Bewegingsonderwijs
Binnen het bewegingsonderwijs wordt in de groepen 1-2 gestart met voorbereidende basisoefeningen,
verwerkt met veel fantasie en spel. Vanaf groep 3 wordt methodisch gewerkt aan de leerlijnen
bewegingsonderwijs. Er is een vakleerkracht gym op school op de dinsdag voor alle leerlingen van de
school. Alle groepen krijgen één uur per week gymles in de naast de school gelegen sporthal. Het
aanleren van wedstrijdspellen en technieken en vaardigheden wordt langzaam opgebouwd, daarna
verfijnd en uitgebouwd. Als opleidingsschool hebben we met regelmaat studenten die hier extra handen
kunnen bieden.
De vakdocent gym verzorgt daarnaast een spel programma van 30 minuten wat door de eigen leerkracht
wekelijks wordt aangeboden.
Doelstelling van het bewegingsonderwijs:
• De kinderen goed en met plezier te laten bewegen, door het aanbieden, van aan leeftijd
aangepaste bewegingssituaties.

•
•
•
•
•

Kinderen de ruimte te bieden om motorische vaardigheden te ontwikkelen.
Kinderen hun motorische mogelijkheden te laten ontdekken.
Kinderen hun eigen bewegingservaringen te laten opdoen die belangrijk zijn voor de
ruimtelijke oriëntatie en begripsvorming.
Kinderen te leren omgaan met andere kinderen en te leren zich te houden aan spelregels.
Kinderen te stimuleren tot bewegen in bewust gecreëerde situaties (b.v. toestellen en
oefencircuits).

Themagericht schoolzwemmen
Groep 7 gaat zes keer per schooljaar themagericht schoolzwemmen. In deze periode leren de leerlingen
allerlei dingen die te maken hebben met water (ijs, troebel water, onderhouden zwemniveau etc.). Het is
een programma gericht op leerlingen met een zwemdiploma. Voor leerlingen zonder diploma is er ook
een aanbod.
5.4 Kaders: Wat hebben leerlingen nodig?
Algemeen
De methoden van de school ondersteunen de kerndoelen. In schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met
het actief werken met de referentieniveaus. We hebben de cruciale leerdoelen in kaart gebracht en zijn
gestart met meer doelgericht werken. Deze ontwikkeling wordt komende jaren voortgezet, uitgebouwd
en geborgd.
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De structuur brengen wij aan, door vanaf groep 1 de ontwikkelingen van de leerling in een
leerlingvolgsysteem bij te houden (KIJK). Met behulp van de groepsbesprekingen die we tweemaal per
jaar in de clusters organiseren en de overdrachtsformulieren (groepsplannen/groepsoverzichten) zorgen
wij ervoor dat leerkrachten op de hoogte zijn van belangrijke zaken die de leerling aangaan. Relevante
gegevens zijn in de leerling dossiers in ESIS opgeslagen. Hier wordt vertrouwelijk en alleen door de juiste
personen mee om omgegaan. Naast de methode gebonden toetsen gebruiken we methodeonafhankelijke Cito-toetsen, om zo een beeld van de vorderingen van de leerprestaties van de leerling te
krijgen en brengen deze vervolgens in kaart. Wij volgen volgens afspraak de toets kalender van stichting
Pas. Zij monitoren de Arnhemse scholen. Daarnaast hebben we een aantal toetsen toegevoegd om
onszelf een goed beeld te geven van de vorderingen van de leerlingen en om ons onderwijs te monitoren.
De leerlingen ontwikkelen zich op verschillende
manieren. De resultaten die leerlingen dan ook behalen
kunnen heel divers zijn. Wij vinden het belangrijk om
op deze verschillen zo goed mogelijk in te spelen. Dat
start al bij het aanbieden van de leerstof. De instructie
via het EDI-model moet effectief en gedifferentieerd
zijn en de verwerking geënt op de capaciteiten van de
leerling. Daar waar nodig wordt verlengde instructie of
pre-teaching geboden en/of wordt de leerstof
aangepast. In groep 6 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van
pre-toetsing wanneer nodig.
Gedrag van de leerling kan ondersteunend of niet
ondersteunend zijn aan het leerproces. Om beter te
begrijpen waarom een kind bepaald gedrag laat zien en
dus beter interventies in te zetten, maken we gebruik
van de PBS puzzel. Uitgangspunt is dat we op zoek gaan
naar de onderliggende oorzaak / reden van het gedrag
en de leerling ondersteuning bieden waar nodig.
In onze toets kalender staat exact aangegeven wat
wanneer er wordt getoetst. Hieronder een overzicht
van toetsen/observaties die in dit kader door de school
worden ingezet.

Methode onafhankelijke toetsen
GROEP
1
2
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TOETS
Kijk!
Observatie lijsten
Kijk!
Observatie lijsten
Dyslexie protocol
spelling 3.0

GROEP
6

TOETS
DMT+ AVI
Spelling 3.0
Begr. lezen 3.0
Rek/ Wisk. 3.0
SCOL
Taalverzorging

4

5

rekenen 3.0
SCOL
Lijn 3 signalering
DMT+ AVI
spelling 3.0
rekenen 3.0
SCOL
DMT+ AVI
Spelling 3.0
Begr. lezen 3.0
Rek/ Wiskunde 3.0
SCOL

Afkortingen
AVI
BL
DMT
RW
SEO
SP
TL
TvK
DP
RvK
SV

7

8

DMT+ AVI
(ww)Spelling 3.0
Begr. lezen 3.0
Rek/wisk 3.0
SCOL
Taalverzorging
DMT+ AVI
(ww)Spelling 3.0
Begrijpend lezen 3.0
Rek/wisk 3.0
SCOL
Taalverzorging
Eindtoets

Analyse van Individualiseringsvormen (technisch lezen op zins- en tekstniveau)
Begrijpend Lezen/Begrijpend Luisteren
DrieMinutenToets (technisch lezen op woordniveau)
Rekenen-Wiskunde
Sociaal Emotionele Ontwikkeling
Spelling
Technisch lezen
Taal voor Kleuters
Dyslexie protocol
Rekenen voor kleuters
Studievaardigheden

Methode afhankelijke toetsen
Groep
1-2
3
4

5

6-8
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Toets
Observatielijsten
Lijn 3
WIG5
Staal spelling(speling-grammatica)
Staal Taal (woordenschat-taalverkennen)
WIG5
Staal spelling(speling-grammatica)
Staal Taal (woordenschat-taalverkennen)
WIG5
BLINK
Staal spelling(speling-werkwoordspelling-grammatica)
Staal Taal (woordenschat-taalverkennen)
WIG5
BLINK

5.5 De leerlingenzorg
De school volgt de richtlijnen van de Delta Scholengroep, zoals die ook wettelijk is bepaald. Ons
uitgangspunt is passende en gestructureerde zorg aan te bieden binnen onze mogelijkheden. Dit is
omschreven in ons School OndersteuningsProfiel (SOP). Deze is te vinden op de site van de school.
De zorg voor de leerling begint bij de aanmelding en inschrijving. Met de ouders wordt stilgestaan bij de
ontwikkeling van hun kind en wordt gevraagd of ouders verwachten dat hun zoon/dochter extra
ondersteuning nodig heeft tijdens de ontwikkeling. Wanneer een leerling al op een andere basisschool zit,
wordt door de IB-er contact opgenomen met die school om de onderwijsbehoeften van deze leerling in
beeld te brengen. De leerling wordt ingeschreven als de school en ouders zien dat de school deze leerling
het juiste onderwijs kan bieden. Wij volgen hiervoor het protocol van Passend Wijs Arnhem.
Tijdens de intake met de leerkracht maken wij aantekeningen hoe de ontwikkeling van de leerling en
voorschoolse periode (incl. overdrachtsformulier) van het kind is geweest. Hierdoor brengen we de
onderwijsbehoeften in kaart en kan de leerkracht de leerling op een gepaste manier begeleiden. Wanneer
na zorgvuldige informatie in winning en verwerking van gegevens het blijkt dat wij als school niet aan de
onderwijsbehoeften kunnen voldoen start de zorgplicht.
In de groepen 1/2 worden minimaal tweemaal per jaar, zowel in groep 1 als in groep 2 de
ontwikkelingslijnen van alle leerlingen in KIJK ingevuld. Daarnaast wordt in groep 2 (midden en eind)
volgens Protocol Leesproblemen en Dyslexie de dyslexie screening afgenomen. Zo nodig worden de
leesvoorwaarden extra getoetst.
De school werkt met het digitale administratiesysteem ESIS B, waarin de toetsen (CITO) worden
gehangen, zodoende een goed overzicht te krijgen van de ontwikkeling van de kinderen.
Binnen onze zorgroute vinden er 3 maal per jaar in de unit groepsbesprekingen plaats, n.a.v. de toets
resultaten en a.d.h.v. gemaakte groepsoverzichten en groepsplannen. Deze besprekingen met alle
leerkrachten uit de betreffende bouw staan ingepland in de kalender op studiedagen in september,
februari en juni. Bij de bespreking van toets resultaten worden conclusies getrokken op drie niveaus: de
individuele leerling, de groep en de doorgaande lijn binnen de school. Voortdurend wordt gekeken welke
onderwijsbehoefte leerlingen hebben. Dat geldt zowel voor de leerlingen op V en IV-niveau, als de
leerlingen op I niveau.
De intern begeleider (IB-er) is degene bij wie alle resultaten centraal terecht komen. Het takenpakket van
de intern begeleider is bestuurlijk vastgelegd. Zij beheert en coördineert deze gegevens en ondersteunt
leerkrachten bij het analyseren van de gegevens op groepsniveau. De IB-er analyseert op schoolniveau en
presenteert tweemaal per jaar (mart/apr en juni) de schoolzelfevaluatie in het team. Samen met het
team wordt er een actieplan opgesteld. In september presenteert de IB-er deze schoolzelfevaluatie bij de
MR. De Intern begeleider coördineert de zorg binnen onze school en houdt zich vooral bezig met de
zorgverbreding en maatschappelijke ondersteuning van kind en ouder. De intern begeleider werkt samen
met het zorgteam bestaande uit: de schoolcontactpersoon, de jeugdverpleegkundige, de wijkcoach en de
directeur van de school.
De IB-er houdt gedurende het schooljaar leerling besprekingen. De leerkracht kan een leerling inbrengen
en dan wordt dan bij voorkeur met ouders, de onderwijsbehoefte of ondersteuningsbehoefte besproken.
Zo kan er een observatie binnen de groep worden voorgesteld, een handelingsplan of groepsplan worden
opgezet en/of een vraag op het zorgteam worden neergelegd. Ouders worden zoveel mogelijk bij dit
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proces betrokken. Na een periode wordt de extra inzet bij een leerling in een gesprek met de ouders
geëvalueerd. Leerlingen uit de hogere groepen kunnen hier zelf ook bij aanwezig zijn indien ouders,
leerkrachten en leerling zelf mee in stemmen. Mocht de extra hulp geen vooruitgang laten zien dan kan er
een onderzoek volgen door de Schoolcontactpersoon van PassendWijs of een extern bureau wanneer
ouders hier zelf voor kiezen.
De onderwijsbehoefte van de leerling staat steeds centraal en haar/zijn leer- of emotionele ontwikkeling.
School bespreekt met ouders of men aan deze onderwijsbehoeften aan tegemoet kan komen zo nodig
met de inzet van arrangementen vanuit PassendWijs. Mocht dit niet meer lukken en school in
handelingsverlegenheid is (zie ook criteria SOP) dan is de zorgplicht van kracht om samen met de ouders
een passende school te zoeken. Hierbij kan PassendWijs ook een rol spelen. Ouders worden nauw
betrokken bij het volgen van hun kinderen. Wanneer een leerkracht iets signaleert, wordt het zo snel
mogelijk met ouders gedeeld. Drie keer per jaar is er een vast moment voor oudergesprekken. Waarbij de
eerste een startgesprek is, en er met name informatie vanuit de ouders gevraagd wordt. Leerkrachten
zijn altijd bereikbaar voor het maken van een afspraak of om kort wat te melden. Gesprekken over een
leerling worden bij voorkeur gevoerd met de ouders erbij.

Overgang van groep 2 naar 3
Op onze school zijn er einddoelen geformuleerd en beschreven waaraan een leerling van groep 2 moet
voldoen om de overstap naar groep 3 te maken. Deze zijn gebaseerd op lees- en taalvoorwaarden,
rekenvoorwaarden, werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en creatieve representatie.
Een aantal criteria wordt bekeken. Deze zijn:
• De leerling is voor de peildatum van 1 januari 6 jaar. (Soms loopt een leerling een versneld traject
en is dan jonger dan 6 jaar.)

•

De leerling is qua ontwikkeling toe aan plaatsing in groep 3 onder andere te zien door de
gebruikte signaleringslijsten, KIJK-registraties en einddoelen.
• De leerling ontwikkelt zich leeftijdsadequaat binnen het volgsysteem KIJK!.
• De leerkracht van de leerling geeft een positief advies, gebaseerd op onder andere de
werkhouding, luisterhouding, concentratie (sociaal-emotionele ontwikkeling).
In alle andere gevallen zal er een gesprek plaatsvinden met de leerkracht van de leerling, de interne
begeleider. Zij zullen dan een advies naar de ouders uitbrengen en vervolgens vindt er onderlinge
afstemming plaats. De uiteindelijke beslissing ligt bij de school.

Begaafde leerlingen
Binnen de school is er een protocol begaafde leerlingen. Hierin staat beschreven hoe kinderen
gesignaleerd worden en welke acties er volgen. Er zijn diverse materialen in huis om kinderen extra
begeleiding te bieden. Een keer in de week krijgen leerlingen die geselecteerd zijn les van een
hoogbegaafdheidsspecialist in een plusgroep voor leerlingen van groep 3 t/m 8. Deze groep bestaat uit
leerlingen van de scholen in de Laar-west. Daarnaast geeft de specialist ook tips voor in de groep en
beantwoordt vragen van individuele leerkrachten.
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5. ANALYSE VAN HET FUNCTIONEREN VAN DE SCHOOL
Jaarlijks wordt er een schoolanalyse / evaluatie opgesteld. IJkpunten hiervoor zijn:
leerkrachtvaardigheden, leiderschap, samenwerkingscultuur, focus op resultaten, besluitvorming en
actuele schooleigen aandachtspunten.
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6. AMBITIES EN MEERJARENBELEID OP HOOFDLIJNEN
6.1 De ambitie van de school
De ambitie is dat de basis over 4 jaar meer dan op orde is. De ambitie is toe te werken naar goed.
Hieronder de ambities en de speerpunten van ons meerjarenbeleid op hoofdlijnen. Geordend naar de vijf
kwaliteitsgebieden van het Onderzoekskader 2017 vanuit de Inspectie voor Onderwijs.

OP
OP1 Aanbod
OP2 Zicht op
ontwikkeling
OP3 Didactisch
handelen
OP4 (Extra)
ondersteuning
OP6 Samenwerking
OP8 Toetsing en
afsluiting

ONDERWIJSPROCES
Alle leerniveaus van de leerlingen in het unit worden
bediend in het unit en de inhoud van het aanbod staat
beschreven in het groepsplan binnen ESIS.
Accent plusleerlingen (meer- en hoogbegaafde
leerlingen hebben voldoende leeruitdaging binnen het
cluster):
Accent praktisch gerichte leerlingen:
Er is een doorgaande lijn wat betreft aanbod, inhoud,
instructie op alle niveaus en administratie op school.
Er is een intern communicatieplan op inhoud en
ingepland (bordsessie, bouwmoment,
bouwvergadering, personeelsvergadering,
managementsvergadering, MT+, DIBO, studiedag,
clusterbespreking, leerlingbespreking).
We analyseren en interpreteren onze toets gegevens,
zodat we ervoor zorgen dat de groepen en individuele
leerlingen leerstof krijgen die passend zijn bij hun
situatie en gebruiken hiervoor de referentieniveaus.
Er is een schoolbreed rooster waar ook
onderwijsprocessen geëvalueerd worden.
We verwerken dit in Esis allemaal op dezelfde manier
in een GO/GP.
Op onze school geven we effectieve lessen (80% op de
observatielijst Delta). Hierbij hanteren we de
instructievorm d.m.v. EDI, waarin onder meer gebruik
wordt gemaakt van afwisselende (coöperatieve)
werkvormen, evaluatie en reflectie, waardoor de
leerlingen actief worden betrokken bij de les en
waarbij programmagericht methode niet altijd leidend
is.
EDI doorgaande lijn school breed alle vakken:
EDI doorgaande lijn borgen:
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SCHOOLJAAR
2022-2023

2020-2021
2021-2022
2023-2024

2020-2021

2021-2022

2020-2021

2020-2021
2020-2021
2021-2022

2020-2022

Coöperatieve werkvormen introduceren:
Coöperatief leren implementeren:
Bewegend leren schoolbreed structureel inzetten:
Borgen bewegend leren:
Leesplezier verhogen en lezen stimuleren:
Er wordt op school instructie gegeven vanuit de
onderwijsbehoefte van onze leerlingen en gebruik
gemaakt van methoden en methodieken die bewezen
goed zijn en voldoen aan de doelen vanuit het
curriculum.
Implementatie nieuwe rekenmethode (WIG 5):
Borging rekenmethode:
Logo 3000 training en implementatie groep 3 en 4:
Borging Logo 3000 gr 3 en 4 en doorgaande lijn groep
1 en 2:
Doorgaande lijn woordenschat school breed:
Verkeerskunsten invoering:
Alle leerlingen krijgen een aanbod gericht op
talentontwikkeling (ontwikkelen van het talenten
carrousel).
Er is een doorgaande lijn rondom wetenschap en
techniek. en de kinderen hier ook structureel mee.
Op school versterken de leraren en leerlingen hun 21 eeuwse vaardigheden zoals communiceren,
samenwerken, presenteren, probleemoplossend
denken en zelfregulering (invoering van BLINK
geïntegreerd, invoering van PBS en CMK).
Professionele leergemeenschap
Er wordt op alle niveaus binnen de school structureel
samengewerkt: leerlingen, clusters, school en
leerkrachten.
Als team leren we met en van elkaar tijdens de
analyse van de opbrengsten in de groepen. We
spreken transparant over de resultaten van elke groep
en bepalen samen verbeteracties op groeps- en
schoolniveau.
Op onze school hebben we een geformuleerd beleid
op actief burgerschap en sociale integratie. Voor de
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2022-2023
2020-2021
2021-2022
2020-2022
2022-2023
2020-2021
2020-2022

2020-2021
2021-2022
2020-2022
2022-2023
2020-2021
2020-2021
2023-2024

2023-2024

2023-2024

2022-2023

2022-2023

SK
SK1 Veiligheid
SK2 Pedagogisch
klimaat

OR
OR1 Resultaten
OR2 Sociale en
maatschappelijke
competenties
OR3 Vervolgsucces

KA
KA1 Kwaliteitszorg
KA2 Kwaliteitscultuur
KA3 Verantwoording en
dialoog
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uitvoering van dit beleid hebben we voldoende
materialen die we ook gestructureerd inzetten.
SCHOOLKLIMAAT
Er is een aan het leerproces ondersteunend
pedagogisch klimaat. De school is een doorleefde
(SW)PBS school.
Scholing jaar 1 PBS:
Scholing jaar 2 PBS:
Scholing jaar 3 PBS:

2022-2023

2020-2021
2021-2022
2022-2023

Kinderen, ouders en leerkrachten voelen zich veilig op
school.
ONDERWIJSRESULTATEN
De school laat een passend uitstroomprofiel zien op
de eindtoetsen.
De eindtoetsen laten een redelijk gelijk beeld zien.
Kinderen ontwikkelen zich passend bij hun
leermogelijkheden.

2020-2021

Er is actief beleid op ouderbetrokkenheid op het
leren.
Tweejaarlijks worden op school- unit- en groepsniveau
de resultaten van de leerlingen geanalyseerd en het
onderwijs geëvalueerd en bijgesteld.
Het team is samen verantwoordelijk voor het
onderwijs aan alle kinderen. Op unitniveau zijn de
leerkrachten van het cluster samen verantwoordelijk
voor het cluster.
KWALITITSZORG EN AMBITIE
De ambitie van de school, de visie en de koers van elk
jaar wordt doorleefd en is zichtbaar in de school en
zichtbaar voor ouders.
Het schoolplan, het jaarplan, de schoolevaluatie, de
schoolgids, Vensters, inspectie site, schoolsite etc is
op 1 september op orde.
Werkverdelingsplan en taakbeleid zijn op uiterlijk 1
september uitgewerkt en met het team besproken.

2021-2022

Integraal personeelsbeleid wordt volgend planning
uitgevoerd (flitsbezoeken, observatielijst Delta,
wandelgesprekken, voortgangs- en
functioneringsgesprekken).
Jaarplanner voor het team is 1 september op orde.

2020/2021

2020-2021
2022-2023
2021-2022

2020-2021

2020-2021

2020/2021

2021/2022

2021/2022

2020/2021
2020/2021

Evenementenkalender voor het team is op 1
september op orde.
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6.2 De school onderscheidt zich in
• Een veilig klimaat en een doorleefde aanpak van positief omgaan met gedrag op school. Er wordt
toegewerkt naar het certificaat Schoolwide Positive Behavior Support school (PBS school).
• Het werken in units. Ons motto hierbij is: wat groot kan groot en wat klein moet klein. De leerlingen
krijgen instructie op maat in een kleine groep bij de basisvaardigheden en werken bij andere vakken
in een grotere groep samen of zelfstandig aan het verwerken van een taak. De leerkracht geeft in de
kleine groep instructie, verlengde instructie en begeleide inoefening. We zetten hiervoor Expliciete
Directe Instructie in. In de grote groep heeft de leerkracht een meer coachende rol.
• Engels vanaf groep 1. We zijn een VVTO Engels school in wording. Alle leerlingen uit de onderbouw
krijgen een uur per week les in het Engels en in de bovenbouw is dat anderhalf uur.
• Het zijn van een opleidingsschool. Wij werken samen met studenten in alle groepen die extra ingezet
worden om de leerlingen optimaal te kunnen ondersteunen.
• Samenwerkend en bewegend leren op alle niveaus binnen de school.
• Cultuur met Kwaliteit binnen de school. We willen de kinderen kennis laten maken met verschillende
disciplines en vaardigheden. We richten ons hier op het proces en niet op het eindproduct
(procesgerichte didactiek).
• Een kleine warme school waar iedereen gezien wordt.
Komende schooljaren zetten we de ingezette weg voort en gaan we verder op weg naar een professionele
leergemeenschap waarbinnen we samen goed lesgeven aan alle leerlingen van De Laarakker. De focus ligt
op het structureel verbeteren van onze onderwijspraktijk. Waarbij onze ambities zijn:
• Leren is zichtbaar voor onszelf en voor de leerlingen van de school.
• Leerlingen zijn actief en betrokken bij het eigen leerproces.
• Er is een doorgaande lijn in het positief omgaan met gedrag binnen de school.
• De school is een veilige school; een PBS school.
• De school is een VVTO Engels school.
• Er is een doorgaande lijn binnen de school wat betreft leerlijnen, didactiek en leerling administratie.
• Er is samenwerkend leren zichtbaar op alle niveaus binnen de school (leerlingen, leerkrachten,
directie).
• Alle leerlingen krijgen voldoende instructie op hun eigen niveau.
• Alle leerlingen blijven zich voldoende ontwikkelen naar hum mogelijkheden.
• Er is een grote mate van ouderbetrokkenheid op het leren.
• Het team spreekt dezelfde taal en is samen verantwoordelijk voor het leerproces van alle leerlingen
van de school.
• Er is een uitdagende ruimte voor onze leerlingen om buiten te spelen en leren.

Daarnaast willen we onze informatievoorziening verbeteren door toe te werken naar:
• Nieuwsbrieven (Mijn Schoolinfo): alle ouders krijgen op tijd adequate informatie.
• De website: hier is alle wettelijk verplichte en adequate informatie te vinden.
• De kalender (Mijn schoolinfo): deze is up to date en daarnaast ontvangen ouders bij de start van
het schooljaar een jaaroverzicht.
• Verantwoording naar derden (Inspectie; Bestuur; Vensters PO): alle wettelijk verplichte
informatie wordt op adequate wijze gedeeld.
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GERELATEERDE DOCUMENTEN SCHOOL: ROUTE MEDEZEGGENSCHAP (MR)
Meesturen met het schoolplan
▪ Meerjarenplan, jaarplan.
▪ Beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële bijdragen, niet zijnde ouderbijdragen of op
onderwijswetgeving gebaseerde bijdragen, indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op
zich neemt waarmee de leerlingen binnen de schooltijden en tijdens activiteiten die worden
georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het
overblijven worden geconfronteerd (-> sponsorgelden).
▪ De wijze van invulling van de identiteit.
▪ Veiligheidsvragenlijst (bovenbouw), inclusief actiepunten.
Overige documenten (in de vierjaren cyclus)
▪ Jaarverslag (evaluatie meerjarenplan, onderwijsleerproces, enzovoorts).
▪ Uitkomsten en analyse tevredenheidsonderzoeken.
▪ Beschrijving ouder- leerlingenpopulatie.
▪ Kwaliteitszorg: auditrapportages, zelfevaluaties, kwaliteitskaarten.
▪ RI&E/Arbomeester (inclusief ziekteverzuim).
▪ Zorgplan, trendanalyses (leerlingenzorg).
▪ School ondersteuningsprofiel (SOP).
▪ Scholingsplan (schoolspecifiek)
GERELATEERDE DOCUMENTEN BESTUUR: ROUTE MEDEZEGGENSCHAP (GMR)
▪ Strategisch beleidsplan.
▪ Competentiecyclus.
▪ Scholingsplan (bestuur).
▪ Veiligheidsplan.
▪ Procedure schorsen en verwijderen.
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