Schoolplan 2019-2023 - OBS Het Zand
Inleiding

Graag nodig ik u uit dit schoolplan van obs Het Zand te lezen. Voor de periode 2019-2023 staan hierin
de ambities die we willen bereiken en de doelen waaraan we gaan werken.
De ambities hebben een relatie met het Koersplan 2019-2023 van onze stichting, SPO Utrecht, ‘De
kracht van vakmanschap’.

Dit schoolplan is bedoeld als intern sturingsdocument. Belangrijke beslissingen en activiteiten zullen
we de komende vier jaar toetsen aan de ambities die in dit plan staan. Ook is dit plan een horizontaal
én verticaal verantwoordingsdocument. We tonen hiermee aan dat we aan onze wettelijke
verplichtingen voldoen én expliciteren onze eigen ambities en aspecten van kwaliteit.

Dit schoolplan is het resultaat van een gezamenlijk proces van team en directie gedurende het
schooljaar 2018-2019 vastgesteld op [datum] na instemming van de MR op [datum].
Op basis van het meerjarenperspectief in dit schoolplan stellen we jaarlijks jaarplann en op, waarin
we de doelen en daden voor het betreffende schooljaar nader uitwerken.
Daar waar dit schoolplan relaties heeft met verschillende andere beleidsdocumenten op schoolen bestuursniveau, wordt hiernaar verwezen.

Antoinette Crawfurd-Smit, team obs Het Zand

1. School en context

Onze school
Openbare basisschool Het Zand is een reguliere basisschool met modern en aantrekkelijk onderwijs
voor ieder kind. De groepen 1-2 zijn combinatiegroepen, vanaf groep 3 hanteren wij het
leerstofjaarklassensysteem waarbij de onderwijsbehoefte van de kinderen centraal staat. Onze
school hanteert een thematische werkwijze. In de groepen 1-2 wordt alle leerstof thematisch
aangeboden en staat ontwikkeling in het spel centraal. In de groepen 3 tot en met 8 worden de
wereldoriëntatie vakken in samenhang met cultuur en expressie thematisch aangeboden. Daarnaast
is er in de groep 3 tijdens het thematische werken ook ruimte voor de ontwikkeling in het spel zodat
er een soepele overgang is van groep 2 naar 3. Vanaf groep 4 staat het onderzoekend leren centraal
in het thematisch werken.
We leggen als school de nadruk op zowel cognitieve als sociaal-emotionele vaardigheden en
burgerschap. OBS het Zand wil het verschil maken en dat doen we natuurlijk wel samen: als le erling,
als ouder, als leerkracht, allemaal dragen we ons steentje bij aan Obs Het Zand de school te laten zijn
waar iedereen zich welkom voelt. Aandacht hebben voor ieder kind, met hart voor elkaar omgaan
met verschillen in de maatschappij.
Obs Het Zand staat in de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn in Utrecht, een groeiwijk. De school is
gevestigd in de brede school Het Zand. Andere gebruikers van het gebouw zijn: Montessorischool
Arcade, DOCK Utrecht, Cultuur19 en Saartje kinderopvang. Ook aanwezig in het gebouw is een
theaterzaal en twee gymzalen. De school grenst aan het park ‘Groot Zandveld’ waar de groepen
3 tot en met 8 tijdens de pauzes spelen.

In het schooljaar 2020-2021 zal het pand waar de school in gehuisvest is, gerenoveerd worden. De
school zal gedurende deze renovatie in een tijdelijk huisvesting worden geplaatst.

Onze school in de wijk
Obs Het Zand is een groeischool gelegen in de subwijk Het Zand. Onze school is een buurtschool
waar alle kinderen welkom zijn: veel kinderen uit de buurt bezoeken dan ook onze school. Onze
populatie vormt een goede afspiegeling van de wijk waarin de school staat. In het Zand groeide de
afgelopen jaren de bevolking met ongeveer 500 inwoners per jaar. De verwachting is dat de
komende jaren nog zal worden doorgezet. Er worden in de omgeving van de school nog steeds
huizen gebouwd voor jonge gezinnen.

Onze schoolpopulatie
De leerlingpopulatie op onze school is divers. In 2016-2017 had 37% van de leerlingen een nietwesterse migratie achtergrond. Dit is hoger dan het landelijke gemiddelde maar wel een afspiegeling
van de buurt Het Zand Oost (in 2017: 38,2%). Op onze school kwam in het jaar 2016-2017 35% van
onze leerlingen uit een gezin met relatief laag inkomen. Dat is ongeveer gelijk aan het landelijk
gemiddelde. Daarmee biedt onze school een leeromgeving waar veel verschillende culturen
samenkomen. Zo leren kinderen met hart voor elkaar omgaan met verschillen in de maatschappij.
In de afgelopen jaren had onze school gemiddeld 7% gewichtenleerlingen. Volgens de nieuwe CBS
berekening heeft onze school een schoolweging van 28,4. Gezien de demografische ontwikkelingen
in de wijk en te verwachten (zij)instroom en uitstroom is het te verwachten dat de schoolweging in
de komende jaren gelijk blijft.

2. Koers, visie en speerpunten

2.1 Koers
In het Koersplan1 van SPO Utrecht voor 2019-2023 met de titel ‘De kracht van vakmanschap’ zijn de
visie en ambities voor de hele organisatie beschreven. De missie van SPO Utrecht is simpel, maar
verre van eenvoudig: ‘goed onderwijs voor alle leerlingen’.
Als openbare scholen staan SPO-scholen midden in de samenleving. Zij bieden een brede basis aan
veel verschillende kinderen met verschillende achtergronden: kennis, vaardigheden, talenten én een
fijne leeromgeving waar kinderen spelenderwijs leren samen te spelen en samen te werken. Niet
voor niets is onze slogan: samen leren groeien.
De visie is verwoord in 4 uitgangspunten, die voor elke SPO-school gelden:
1. Onze school biedt een goede structuur
2. Onze school biedt een goed pedagogisch klimaat
3. Onze school biedt goed onderwijs
4. Onze school voedt op tot burger in de Nederlandse samenleving.
… een goede structuur betekent dat de organisatie past bij de visie van de school, er een
stimulerende leeromgeving is, kinderen daarbinnen hun eigen verantwoordelijkheid hebben en we
cyclisch werken aan schoolontwikkeling.
… een goed pedagogisch klimaat betekent dat binnen de gemeenschap van een school medewerkers
en ouders samen werken aan de ontwikkeling en opvoeding van de kinderen. We hebben hoge
verwachtingen van de mogelijkheden van kinderen en geven ieder een eigen stem. De SPO - school is
een prettige en veilige omgeving waarin we naar elkaar omkijken.
... goed onderwijs houdt in dat we de brede ontwikkeling van leerlingen stimuleren in betekenisvolle
leersituaties. We komen tegemoet aan de verschillen tussen leerlingen.
… opvoeden tot burger in de Nederlandse samenleving betekent dat we werken aan actief
burgerschap binnen de democratische samenleving, de school staat open voor diversiteit en we leren
de kinderen deze te waarderen.
Voor de komende periode staat het verder versterken van de kracht van vakmanschap centraal. Om
deze optimaal te benutten, richten we ons op de volgende thema’s, die onderling sterk verbonden
zijn:
•

Vakmanschap

•

Eigentijds onderwijs beter organiseren

•

Partnerschap met ouders en professionele partners

2.2 Visie van de school
Binnen deze koers en onze eigen schoolcontext zijn wij een school waar iedereen zich welkom mag
voelen; kinderen, ouders en teamleden. Onze ambitie is dat de kinderen opgroeien tot ev enwichtige
en succesvolle mensen die zich betrokken voelen bij de maatschappij. Elke dag opnieuw bieden wij

1 https://www.spoutrecht.nl/home/over-spo/visie-en-koersplan/

alle kinderen maximale kansen om zich te ontwikkelen tot nieuwsgierige en leergierige mensen.
Onze kernwaarden zijn:
Structuur, Vreedzaam, Samen en Eigenaarschap
Deze kernwaarden worden bekrachtigd in de wijze waarop we onze visie willen vormgeven:
•

Betrokken bij de samenleving te zijn en een gemeenschap te vormen waar kinderen,
teamleden en ouders zich betrokken voelen en elke dag met plezier zijn (vreedzaam en
samen).

•

Een veilig en positief pedagogisch klimaat te bieden in een rustige omgeving met duidelijke
structuren waarin je jezelf mag zijn en waar je je talenten kunt ontwikkelen (structuur).

•

Goed, eigentijds en aantrekkelijk onderwijs te bieden dat leidt tot optimale resultaten met
aandacht voor de brede ontwikkeling van ieder kind (eigenaarschap).

Ons motto is
OBS HET ZAND MAAKT HET VERSCHIL

2.3 Speerpunten
Hiervoor beschreven we de visie en de context van onze school. Samen met de visie en de koers van
onze stichting levert dat voor onze school voor de komende vier jaar de volgende speerpu nten op:

•

Speerpunt 1

Stem van de leerling: door leerlingen een stem te geven willen we hun betrokkenheid bij het
onderwijs vergroten, beter onderwijs realiseren en de school versterken als gemeenschap

•

Speerpunt 2

Thematisch werken: Kinderen leren samenwerken, verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen
prestaties, ICT gebruiken (ICT-geletterdheid), probleemoplossend denken, creatief en kritisch denken,
informatie online vergaren en communiceren/discussiëren met elkaar (sociale en culturele
ontwikkeling)

•

Speerpunt 3

Ouderbetrokkenheid: Ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op de schoolse ontwikkeling
van kinderen. Ouderbetrokkenheid houdt partnerschap in. Scholen en ouders zien elkaar als partners,
stemmen onderwijs en opvoeding op elkaar af, informeren elkaar en streven naar samenwerking

•

Speerpunt 4

Lerende organisatie: wij zijn een organisatie waarin iedereen zichzelf steeds wil ontwikkelen en
samen leren centraal staat

In het volgende hoofdstuk werken we deze speerpunten op de verschillende bele idsterreinen verder
uit in ambities en doelen.

3. Beleidsambities

In dit hoofdstuk beschrijven we achtereenvolgens de beleidsterreinen onderwijs, personeel,
organisatie en kwaliteit. Per onderdeel formuleren we hierbij onze ambities. Deze ambities komen
mede voort uit de speerpunten die in het vorige hoofdstuk staan genoemd.

3.1 Onderwijs

Pedagogisch klimaat en veiligheid
Een veilige omgeving met een ontspannen en open sfeer is volgens ons een voorwaarde om goed te
kunnen leren en werken. Wij vinden een warm en positief klimaat met duidelijke structuren
belangrijk. In dit klimaat hebben we oog voor elkaars talenten en individuele verschillen. Dit zie je als
volgt terug in onze school:
•

Er is ruimte voor kinderen om samen te werken en eigen keuzes te maken.

•

Er is een sfeer waarin het benoemen van positief gedrag en het uiten van waardering naar
elkaar vanzelfsprekend is.

•

Er is een regelmatige en goede afstemming tussen thuis en school, waarbij wij de school als
eerstverantwoordelijke voor het onderwijs zien.

•

Er is oor voor elkaar

Drie categorieën met vragen zijn belangrijk voor het monitoren van de
sociaal emotioneel functioneren van onze leerlingen:
• Het welbevinden van de leerlingen.
• De pestbeleving, waarbij leerlingen expliciet worden gevraagd naar de mate waarin ze het gevoel
hebben gepest te worden.
• De veiligheidsbeleving.

Naast leerkrachtobservaties monitoren we een keer per jaar alle leerlingen in groep 5-8 door hen de
digitale vragenlijsten van ZIEN! te laten invullen. De leerlingen van groep 3 en 4 vullen een
vragenlijst van ZIEN! op papier in. Bij de leerlingen van groep 1-2 gebruiken we het
leerlingvolgsysteem KIJK.

Omdat er naar de beleving van de leerlingen wordt gevraagd, krijgen we een uitgebreider beeld van
de leerling. Niet alle gevoelens van leerlingen zijn namelijk zichtbaar in hun gedrag, waardoor deze
vragenlijst verder gaat dan de leerkrachtobservatie.

Lerende organisatie
Leerkrachten hebben zicht op hun eigen pedagogisch handelen en inzicht in werkelijke bedoelingen
van kinderen.

Stem van de leerling:
Leerlingen zijn mede-eigenaar van zijn of haar eigen leerproces. De ingevulde vragenlijsten van
ZIEN! tonen hoe leerlingen hun leer- en leefklimaat beleven. De resultaten van de vragenlijst
worden met de leerling besproken en eventuele interventies die daaruit voortkomen worden samen
met de leerling opgesteld.

Ouderbetrokkenheid:
Ouders zijn onze belangrijkste partners. We informeren ouders over het sociaal emotioneel
functioneren van hun kind op school. Dit doen we onder andere met behulp van onze obs ervaties.
Daarnaast betrekken we ouders bij de ontwikkeling van hun kind. Waar nodig worden samen met de
ouders doelen opgesteld waaraan gewerkt wordt. Ook wordt met de ouders ge ëvalueerd of er
verandering merkbaar is.

Aanbod
In onderstaande tabel geven wij een overzicht van het leerstofaanbod op onze school en geven we
aan middels welke aanpak, methodes en leermiddelen we de inhoud aanbieden binnen de leertijd
die we hiervoor reserveren. We werken hiermee aan de referentieniveaus voor taal en rekenen 2 en
voldoen aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals beschreven in artikel 9 van de Wet op het
primair onderwijs/artikel 13 van de Wet op de Expertisecentra.
Voor rekenen, lezen en taalverzorging streven we naar het behalen van het fundamentele niveau 1F
voor al onze leerlingen. De niveaus 2F (lezen en taalverzorging) en 1S (rekenen) willen we
respectievelijk met 80 %(lezen), 65 % (taalverzorging) en 50 % (rekenen) van onze leerlingen
bereiken.

2 http://www.slo.nl/ariadne/loader.php/projects/slo/slo2/site/downloads/2009/referentiekader -taal-en-

rekenen-referentieniveaus.pdf/

Overzicht kennisgebieden en aanpak (Methodiek, methode etc)

Nederlandse taal

•

Spel met spelbegeleiding, de Klankkast, verhaalbegrip en verteltafel (groep 1-2)

•

Lijn3 (Aanvankelijk leren lezen, groep 3)

•

Woordenschat: Met woorden in de weer (groep 1-8)

•

Nieuwsbegrip XL (Begrijpend lezen, groep 4-8)

•

Estafette (Voortgezet Technisch Lezen, groep 4-6)

•

TaalActief (Taal en spellingsonderwijs, groep 4-8)

•

Ralfi lezen (groep 7-8)

Rekenen en wiskunde
•

Ontwikkelingsgerichte benadering met als bronnen: Schatkist, Rekenkast, Alles Telt (groep
1-2)

•

Alles Telt (groep 3-8)

•

Met Sprongen Vooruit (groep 3-8)

•

Automatiseren (Snappet) (groep 5-8)

Engelse taal
Groove Me (groep 1-8)
Thematisch werken
Hieronder vallen de kennisgebieden: natuur, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappij en
geestelijke stromingen.
Topografie
Geobas (groep 6-8)
Bevorderen actief burgerschap en sociale integratie, overdragen kennis over/kennismaking met de
diversiteit van de samenleving
De Vreedzame School
Expressie activiteiten
Laat maar zien (groep 1-8), thematisch werken, Musea, Theaterbezoek, workshops externen,
Dansdocenten.
Schoolveiligheid, welbevinden van de leerlingen
De Vreedzame School

Bevorderen gezond gedrag
•

Vreedzame school

•

Basislessen Bewegingsonderwijs (groep 1-8)

•

Gastlessen door sportverenigingen

•

Motorisch Remedial Teaching (MRT)

•

De school is een ‘Gezonde School’ op het gebied van Sport en Bewegen

Bevordering sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer
•

Vreedzame school (Sociale redzaamhedi)

•

Lentekriebels (Seksuele voorlichting)

•

VVN methode (Verkeer)

Zicht op ontwikkeling van de leerlingen
Bovenstaand aanbod bieden we leerlingen in een doorgaande ontwikkelingslijn. Daarbij stemmen
we het aanbod en de aanpak zo goed mogelijk af op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. We
gebruiken daarvoor de informatie die we over de ontwikkeling van de leerlingen hebben vanuit
observaties, methodegebonden toetsen en toetsen uit het leerlingvolgsysteem. In onderstaand
schema geven we aan welke (toets)gegevens we gebruiken om zicht te hebben op de on twikkeling
van onze leerlingen.

Kennisgebieden met toets- en observatiegegevens

Nederlandse taal
•

Methodegebonden toetsen (gr 3-8)

•

CITO SPELLING (GR 3-8)

•

CITO BEGRIJPEND LEZEN (GR 5-8)

•

CITO WOORDENSCHAT (GR 3-8)

•

CITO DMT (gr 4-8)

•

CITO AVI (gr 3-8)

•

KIJK (groep 1-2)

•

Werkstukken, (boek) presentaties, spreekbeurten (vanaf groep 4)

Rekenen en wiskunde
•

Methodegebonden Toetsen (groep 3-8)

•

CITO Rekenen en Wiskunde (groep 3-8)

•

KIJK (groep 1-2)

Engelse taal
Methodegebonden toetsen (groep 7-8)
Thematisch werken
Presentaties, werkstukken (groep 4-8)
Schoolveiligheid, welbevinden van de leerlingen
•

KIJK (groep 1-2)

•

ZIEN! (groep 3-8)

•

Motorische screening (groep 1-3)

Tweemaal per jaar (maart, juni) reflecteren leerkrachten en intern begeleider (IB) op de
tussenresultaten van de leerlingen om het vervolgaanbod en de vervolgaanpak beredeneerd te
bepalen. Dit wordt vastgelegd in Leeruniek. De manier waarop de interne ondersteuningsstructuur is
vormgegeven en functioneert is vastgelegd in het Zorgplan.
De wijze waarop we leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte begeleiden hebben we
beschreven in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP). De SOP is te vinden in de bijlage van dit
schoolplan.

Ambities, doelen en acties voor onderwijs
Voor het beleidsterrein onderwijs hebben we, vanuit de speerpunten die we hebben beschreven in
hoofdstuk 2, de volgende ambities:
Beschrijf hier de ambities die je hebt voor de komende 4 jaar zo specifiek en concreet mogelijk op de
onderdelen die je hierboven hebt beschreven. Dit kunnen ook ambities zijn die voortkomen of
voortborduren op de vorige beleidsperiode. Zorg dat de relatie met de speerpunten die je in
hoofdstuk 2 hebt beschreven duidelijk is.

Om bovenstaande ambities te realiseren stellen we ons de volgende doelen en gaan we het
volgende doen:

•

Ambitie 1

Onze leerlingen leren respectvol omgaan met zichzelf, medemens en omgeving. Daarnaast leren ze
een actieve bijdrage te leveren aan een betere samenleving

•

Ambitie 2

Onze school biedt opbrengst gericht passend onderwijs in een uitdagende leeromgeving met
uitdagende leervormen

•

Ambitie 3

Kinderen zijn mede-eigenaar van het leerproces

•

Ambitie 4

Met Thematisch Werken werken we aan alle domeinen van wereldoriëntatie. Hierbij richten we ons
ook op niet-leerstofgebonden doelen zoals: creativiteit, kritisch denken, probleem oplossen,
informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking

•

Ambitie 5

De school promoot een gezonde leefstijl. Dit doen we in samenwerking met ouders

•

Doel
-

•

Actie
-

•

Leerkrachten zijn bekend met de doorgaande lijnen Rekenen, Taal, Lezen,
leren leren en gedrag

Actie
-

•

Onze leerlingen organiseren activiteiten voor de samenleving (dichtbij en ver)

Doel
-

•

Wij zijn een Vreedzame school en nemen actief deel in de Vreedzame wijk.

Doorgaande leerlijn inzichtelijk maken waar nodig worden leerkrachten geschoold
(intern als extern)

Doel
-

Leerkrachten zijn in staat door effectieve instructie en feedback de leerlingen
adequaat onderwijs te geven, afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling.

•

•

Actie
-

Diagnostische kindgesprekken

-

Klassenbezoeken door schoolopleiders, etc.

-

Leerlingportfolio

-

Invoeren groepsplanlooswerken

Doel
-

•

Actie
-

•

Komend jaar werken we het thema ‘Sport en bewegen’ verder uit. Tevens bepalen
we samen met ouders de gezondheidsthema's van de school in de komende jaren

Doel
-

•

De school is een ‘Gezonde school’ op diverse gebieden

Actie
-

•

Scholing leerkrachten (team en individu) in benodigde vaardigheden, zowel buiten
(workshops/ opleiding) als in de school (collegiale consultatie, klassenbezoeken)

Doel
-

•

Leerkrachten voelen zich bekwaam in niet-leerstofgebonden doelen zoals:
creativiteit, kritisch denken, probleem oplossen, informatievaardigheden,
mediawijsheid en computational thinking

Actie
-

•

Bij de herinrichting van de school wordt er rekening gehouden met een duurzame
inrichting

Doel
-

•

De school is duurzaam ingericht

De inrichting van het gebouw daagt uit tot leren

Actie
-

Bij de herinrichting van de school wordt een projectgroep opgericht die zich hier
mee bezig gaat houden

In het laatste hoofdstuk staan deze doelen en acties in de komende vier jaar in tijd uitgezet.

3.2 Personeel

Didactische- en pedagogische kwaliteit van leerkrachten
In de komende vier jaar verleggen we de focus nog meer naar het vakmanschap van de leraar voor
het verzorgen van goed onderwijs. Daarbij zien we de leraar niet als solist, maar als onderdeel van
een professioneel team waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan het verzorgen van kwalitatief goed
onderwijs. Ook partnerschap met ouders en andere professionele kernpartners zien we als
onderdeel van het vakmanschap van de leraar.

De basishouding van de leerkracht binnen onze school is ieder kind kunnen horen, zien, accepteren
en begrijpen. De leerkrachten geven les conform het zevenfasenmodel waarbij de leerkrachten de
verschillende niveaus in de groep effectief begeleiden.

In de gesprekscyclus staat de ontwikkeling van de werknemer centraal. Naast de 3
bekwaamheidseisen: vakinhoudelijke bekwaamheid, vakdidactische bekwaamheid en de
pedagogische bekwaamheid wordt er ook gekeken naar samenwerking met collega’s, samenwerking
met externe partners en burgerschap.
De gesprekscyclus, de observatie instrumenten (waaronder ICALT) en de kijkwijzers vormen
instrumenten om de kwaliteit van het pedagogisch didactisch handelen van de leerkrachten te
monitoren.

Bevoegdheid en bekwaamheid personeel
We hechten veel belang aan de kwaliteitscultuur binnen onze school. Dat betekent dat we veel
aandacht hebben voor de ontwikkeling van het team en de individuele leerkrachten.

Op onze school is van iedere leerkracht het actuele bekwaamheidsdossier aanwezig.
Professionalisering is enerzijds gericht op de individuele bekwaamheidsontwikkeling van personeel
(OP en OOP) en anderzijds op schoolontwikkeling die gericht is op het team als geheel.

Professionele organisatie
SPO Utrecht is een lerende organisatie en gericht op groei en ontwikkeling van het personeel. Dit
krijgt o.a. vorm in de SPO Academie die bestaat uit:
•

bovenschoolse netwerken voor specialisten en coördinatoren voor informatie, uitwisseling,
inspiratie en intervisie

•

incompany opleidingen voor o.a. Intern Begeleiders, schoolopleiders en directeuren

•

cursussen en workshops voor en door eigen personeelsleden

Daarnaast is er veel aandacht voor de inductiefase van startend personeel middels inwerktrajecten,
coaching en begeleiding (door schoolopleiders) en intervisiebijeenkomsten voor leerkrachten, IB’s
en directeuren.
SPO Utrecht heeft een partnerschap met de HU Pabo en de Universiteit van Utrecht waarin onder
andere vorm geven wordt aan de opleidingsschool Utrecht-Amersfoort en de Werkplaats
Onderwijsonderzoek waarbij wordt gezocht naar een duurzame verbinding tussen
onderwijsonderzoek en de -praktijk.
Onze school is een gecertificeerde opleidingsschool voor het opleiden van studenten. Dit keurmerk
is in 2016 na een audit verkregen.
Obs Het Zand is een lerende organisatie, met de schoolopleider als spil, waarbij specialisten en
coördinatoren mede vormgeven aan de onderwijskundige doelen en kwaliteit. De specialisten
organiseren scholing van de collega’s (intern en extern) en nemen regelmatig klassenbezoeken af en
geven pedagogische en didactische feedback gericht op groei en ontwikkeling.

Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding
Wij streven naar diversiteit in de samenstelling van ons team, de schoolleiding en onze
bovenschoolse organisatie. Daarbinnen er ook aandacht voor een evenredige vertegenwoordiging
van vrouwen in de schoolleiding.

Ambities, doelen en acties voor personeel
Voor het beleidsterrein personeel hebben we, vanuit de speerpunten die we hebben beschreven in
hoofdstuk 2, de volgende ambities:

•

Ambitie 1

Het team van de school onderzoekt voortdurend de eigen praktijk om het onderwijs aan de leerlingen
te verbeteren

•

Ambitie 2

We beïnvloeden het leren van de leerlingen positief door een gedeelde verantwoordelijkheid

•

Ambitie 3

We voelen ons verbonden met elkaar en pakken problemen samen op. We zijn trots op ons werk en
dragen dat ook uit.

•

Ambitie 4

De school is een lerende organisatie waarbij we gebruik maken van elkaars talenten en kwaliteiten

Om bovenstaande ambities te realiseren stellen we ons de volgende doelen en gaan we het
volgende doen:
•

Doel

Zowel het formele als het informele leren is ingebed in onze organisatie. Het formele leren is in de
jaarplanning opgenomen.
•

Actie

Klassenbezoeken (door specialisten en collegiale consultaties)
Workshops (door externe en specialisten)
Schoolbezoeken (audit/extern)
Opleidingen
Intervisie
•

Doel
-

•

Er is een open cultuur waar feedback geven vanzelfsprekend is (leerkracht enquête
3.3)

Actie
-

Training team- feedback geven en ontvangen

-

Maatjes leerkrachten

•

Doel

- We zetten onze talenten en kwaliteiten optimaal in. We maken dit zichtbaar in het
schoolwerkverdelingsplan

•

Actie

- Werkverdelingsplan
In het laatste hoofdstuk staan deze doelen en acties, in de komende vier jaar in tijd uitgezet.

3.3 Organisatie

SPO Utrecht
Actief leren, eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor jezelf en de omgeving zij n zowel voor
leerlingen, voor directeuren en teams en voor het bestuur en de staf de belangrijkste
uitgangspunten. We sluiten daarbij aan bij de menselijke basisbehoeften relatie, competentie en
autonomie en benutten onze gezamenlijke (denk)kracht en samenwerking.

Binnen SPO Utrecht werken we op een professionele wijze samen vanuit de volgende doelen:
•

Door ontmoeting en uitwisseling inspireren, (h)erkennen en steunen we elkaar.

•

Vanuit verbondenheid en eigenheid is iedereen verantwoordelijk en samen eigenaar.

•

We werken doelgericht en weloverwogen aan goed onderwijs.

SPO Utrecht kiest bewust voor integraal verantwoordelijke directeuren op elke school, die als
onderwijskundig leider sturing geven. Het team is, onder eindverantwoordelijkheid van de directeur,
gezamenlijk verantwoordelijk voor inhoud, aanpak en resultaat van het onderwijs.

Onze school
Ambities, doelen en acties voor organisatie
Voor het beleidsterrein personeel hebben we, vanuit de speerpunten die we hebben beschreven in
hoofdstuk 2, de volgende ambities:

•

Ambitie 1

Onze visie en missie is herkenbaar in onze school en ons onderwijs

•

Ambitie 2

Iedereen is in staat adequaat te communiceren met ouders en verwachtingen over en weer met
elkaar te delen

Om bovenstaande ambities te realiseren stellen we ons de volgende doelen en gaan we het
volgende doen:
•

Doel
-

•

Actie
-

•

Visie en missie verbinden aan thema’s die gecommuniceerd worden en tijdens de
thema’s in de bijeenkomsten

Doel
-

•

Leerkrachten voelen zich verbonden aan de missie/visie van de school
(leerkracht enquete: 3.3)

Ouders voelen zich betrokken bij de school (ouderenquête: rapportcijfer voldoet aan
gemiddelde)

Actie
-

Ouders worden actief betrokken bij thematisch werken

-

Inrichten ouderkamer (nieuw gebouw)

-

Vreedzame ouderstuurgroep

•

-

Ouders nemen deel in projectgroepen

-

Inzetten klassenouders

Doel
-

•

Er is een goede afstemming op de talenten en kwaliteiten
van teamleden (tevredenheidsenquete > boven gemiddeld)

Actie
-

Werkverdelingsplan

In het laatste hoofdstuk staan deze doelen en acties in de komende vier jaar in tijd uitgezet.

Organogram school

Organogram school

De organisatie van obs Het Zand komt voort uit onze visie en speerpunten.
De groepen 1-2 zijn combinatiegroepen, vanaf groep 3 hanteren wij het leerstofjaarklassensysteem
waarbij de onderwijsbehoefte van de kinderen centraal staat. Onze school hanteert een thematische
werkwijze. In de groepen 1-2 wordt alle leerstof thematisch aangeboden. In de groepen 3 tot en met
8 worden de wereldoriëntatie vakken thematisch aangeboden.

Bijeenkomsten van het team zijn voornamelijk op de woensdagen ingepland, evenals de studiedagen.
Er is hier ruimte voor samen onderwijs ontwerpen zoals het thematisch leren. Er vinden zowel
plenaire als bouwbijeenkomsten plaats waar er naast onderwijsontwikkelingen ook aandacht is voor
het besluitvormingsproces in de school. Hier wordt gebruik gemaakt van het BOB model:
beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Tijdens de bijeenkomsten staan met name
onderwijsinhoudelijke punten op de agenda die door management, werkgroepen, specialisten en
leerkrachten worden aangeleverd. Het accent ligt hierbij op delen met en leren van elkaar.
Het managementteam van de school, bestaande uit de directeur, bouwcoördinatoren en de intern
begeleider, heeft wekelijks overleg over de gang van zaken. Daarnaast vindt er regelmatig overleg
plaats tussen de directeur, de intern begeleider en de specialisten (minimaal eenmaal per periode).
We hechten in onze school een grote waarde aan een goede onderlinge samenwerking en een
goede afstemming op de talenten en kwaliteiten van de medewerkers op de ontwikkelingen in de
school. Daarom hebben we een aantal jaar geleden het concept ‘Human Dynamics’ omarmt. Human
Dynamics biedt een gemeenschappelijk referentiekader voor de herkenning en erkenning van
verschillen én taal en handvatten om hier op een plezierige en effectieve manier mee om te gaan.

Samenwerking en communicatie met onze partners vinden we van het grootste belang.
Ouders zijn onze belangrijkste partners wanneer we het hebben over onze leerlingen: samen staan
we voor het beleid van de school, het welzijn en het leren van de kinderen, activiteiten en
werkzaamheden van de school en voor de plek van de kinderen in de maatschappij (wijk/buurt). We
vinden het belangrijk adequaat met ouders te communiceren. In het begin van he t jaar is er een
informatieve avond waarbij er ook een groepsinformatieavond wordt gehouden. We informeren
ouders over de groep en de school via de school app. Ouders worden over hun kind ge ïnformeerd
via mondeling overdracht, mail en telefonisch contact. Er is laagdrempelig contact met ouders,
leerkrachten stimuleren elkaar om snel persoonlijk contact met ouders te zoeken. In de planning
staan vier keer per jaar afstemmingsgesprekken gepland (november, februari, april, juni). Vanaf
groep 4 is de leerling hier ook bij aanwezig.
De school heeft een zorgteam en werkt effectief samen met ketenpartners en het speciaal
(basis)onderwijs: de zorgteam overleggen zijn gepland, op basis van de agenda worden verschillende
partijen uitgenodigd. Ouders worden hierbij uitgenodigd. We nemen van tevoren met ouders de
bedoeling van dit zorgoverleg door.
Ouders en leerkrachten praten mee over het beleid van de school in
de Medezeggenschapsraad (MR). Dit is een overlegorgaan waarin een evenredige afvaardiging van
ouders en personeelsleden actief meedenkt en invloed kan uitoefenen op het (voorgenomen) beleid
van de school. Aan dit overleg en het gesprek met ouders hechten wij grote waarde. Het gesprek is
erop gericht om beleidsuitgangspunten te verhelderen en het vertrouwen daarin op te bouwen.
Daarnaast heeft de school een ouderraad. De ouderraad organiseert samen met de leerkrachten
allerlei activiteiten, zowel tijdens schooltijd als na schooltijd.

3.4 Kwaliteit

Kwaliteitsontwikkeling binnen onze school
Volgens een vaste cyclus volgen wij de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Waar nodig
zetten we verbetering in. We doen dat op verschillende gebieden:

1. Het pedagogisch/didactisch handelen van de leerkrachten/medewerkers.
De leerkracht doet er toe! De kwaliteit van de leerkracht is niet alleen een relevante, direct
aan leerlingresultaten gerelateerde factor, maar tevens een factor die beïnvloedbaar is en daarmee
kan verbeteren onder invloed van scholing en begeleiding.
Van de leerkrachten wordt een actieve houding verwacht ten aanzien van zijn ontwikkeling en
afstemming daarvan op de schoolontwikkeling. Aan het begin van het schooljaar bespreekt de
leerkracht zijn POP met de schoolopleider. De schoolopleider stelt zijn begeleiding af op de
ontwikkelingsdoelen van de school en van de individuele leerkracht.
Er is een jaarlijkse cyclus waar naast het standaard functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek
van SPO, ook werkgesprekken en flitsbezoeken door bouwcoordinatoren en directeur zijn
opgenomen. Daarnaast zijn in deze cyclus ook de klassenbezoeken door specialisten en collegiale
consultaties ingepland.
De intern begeleider coacht de leerkrachten op de kwaliteit van zorg in de klas. Zij doet dit door
klassenbezoeken, verwacht en onverwacht, en groeps- en leerlingbesprekingen.
Er is een begeleidingsbeleid voor nieuwe leerkrachten zodat zij snel in de school thuis geraken, zij
worden hierin begeleid door de schoolopleider.

2. De ontwikkeling en resultaten van de kinderen.
Op onze school willen we ons onderwijs zo vormgeven dat we bepaalde opbrengsten bereiken en
dat we het passend maken voor de leerlingen op de groep. Daarom zijn we een aantal jaren geleden
binnen het handelingsgericht werken met groepsplannen begonnen. We willen deze doelstelling niet
loslaten maar we willen heel de administratie rondom groepsplannen, welke tijdrovend en
ineffectief, is wel loslaten.
Komend schooljaar (2019-2020) richten we ons op de implementatie van Opbrengstgericht Passend
Onderwijs.
Om opbrengstgericht en passend onderwijs te realiseren, sluiten we qua planmatig handelen aan bij
de werkwijze die wel Groepsplanloos Werken wordt genoemd. Dit bestaat uit een viertal
waarborgen: het onderwijsplan (bevat het standaard aanbod), het schooloverzicht (bevat de
schoolambities en de school en groepsopbrengsten), het groepsoverzicht (bevat de indicatoren van
passend onderwijs) en de schoolbespreking. Tijdens halfjaarlijkse schoolbespreking en formuleren
we school brede verbeteraanpakken en groepsinterventies die voortkomen uit verschillen die we
waarnemen tussen de schoolambities, het aanbod en het rendement (qua opbrengsten en qua
passend zijn). Als aanbod, schoolambities en rendement in een lijn liggen, gaan we door met wat we
deden. De uitkomsten van de schoolbesprekingen worden vastgelegd en tussentijds ge ëvalueerd. Als
een leerling herhaaldelijk een onvoldoende respons op instructie laat zien, werken we planmatig
volgens de stappen in ons ondersteuningsplan.
Om dit proces goed te kunnen ondersteunen zal in het schooljaar 2019-2020 Leeruniek worden
geïmplementeerd. Leeruniek is een dashboard met een helder overzicht op school-,groepsen leerlingniveau. Het stelt de leerkracht en de intern begeleider in staat om flexibeler de aanpak
per groep, per subgroep en per leerling te bepalen. Het geeft hen inzicht in de ontwikkeling van een
klas of leerling, het leerpotentieel van elke leerling en de stappen die de leraar kan nemen om de
leerling het beste te stimuleren en te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling.

3. (Zelf)evaluatie- en tevredenheidsgegevens van medewerkers, ouders en kinderen (waaronder
monitoring sociale veiligheid).
We nemen 4-jaarlijks vragenlijsten af bij ouders en teamleden en jaarlijks bij onze leerlingen in de
bovenbouw (groepen 6-7-8). De leerlingenvragenlijst omvat ook de monitoring sociale veiligheid.
Daarmee krijgen we een goed beeld van de waardering die gegeven wordt aan de school. De
verzamelde gegevens geven een duidelijk beeld van de beleving en wat aantrekkelijk en minder
aantrekkelijk wordt gevonden wordt aan onze school.

De waarderingslijsten worden geanalyseerd en besproken in het team, de groepen 6-7-8 en de MR.
Ouders worden via de nieuwsbrief op de hoogte gebracht. We publiceren de opbrengsten van de
vragenlijsten van ouders en leerlingen in Vensters PO en de gegevens van de opbrengsten van de
leerlingenvragenlijst worden ook aan de Inspectie van Onderwijs verstrekt. De data uit de analyse
worden verwerkt in het schoolplan en jaarplan.

4. Evaluatie van ambities en behaalde doelen uit het jaarplan.
Het schooljaar bestaat uit vijf periodes. Iedere periode start met een bijeenkomst waarbij de doelen
van de voorafgaande periode aan de hand van stellingen wordt ge ëvalueerd en er wordt middels
korte presentaties vooruitgekeken naar de doelen van de volgende periode. De opbrengsten uit de
evaluaties worden door het management, specialisten en werkgroepen bekeken en waar nodig
wordt de richting bijgesteld. Het resultaat hiervan wordt gecommuniceerd naar de MR en besproken.
In de driewekelijkse nieuwsbrief naar ouders wordt er aandacht besteed aan communicatie over
deze schoolontwikkelingen.

Kwaliteitsontwikkeling binnen SPO Utrecht
Ook bovenschools werken we op een cyclische wijze aan kwaliteit. Dit doen we door enerzijds de
kwaliteit op de scholen te monitoren en anderzijds de scholen te ondersteunen. Met het Koersplan
en de SPO ijkpunten (die voortkomen uit de uitgangspunten van de visie en missie) geeft het bestuur
richting aan wat van scholen verwacht wordt. Iedere directeur legt jaarlijks verantwoording af over
de kwaliteit van het onderwijs op de eigen school en de wijze waarop de SPO koers vorm wordt
gegeven.
Het bestuur legt eveneens jaarlijks verantwoording af aan de Raad van Toezicht over ijkpunten op
bestuursniveau.

De directeuren werken bovenschools samen met de beleidsmedewerkers van SPO Utrecht aan goed
onderwijs. Tijdens de maandelijkse directeurenoverleggen (DOPO’s) en leerteambijeenkomsten
worden inhoudelijke thema’s uitgediept en goede voorbeelden uitgewisseld.
Eens per vier jaar krijgt iedere school een interne audit om te kunnen reflecteren op de kwaliteit en
eigen ontwikkeling.

Jaarlijks vindt op iedere school het kwaliteitsgesprek plaats tussen directie en beleidsmedewerkers.
Als het thema hierom vraagt, sluiten ook de intern begeleider of andere specialisten aan bij het
gesprek. Het kwaliteitsgesprek kent jaarlijks een ander thema. Dit thema is gerelateerd aan de visie
en missie van SPO Utrecht en komt voort uit de bovenschoolse analyse van de kwaliteitsgesprekken.

Bovenschools wordt ieder jaar een analyse gemaakt van de eindresultaten van alle SPO scholen.
Vierjaarlijks worden de (zelf)evaluatie en tevredenheidsgegevens geanalyseerd. Hierover wordt
gecommuniceerd in de jaarverslagen van SPO Utrecht.

Ambities, doelen en acties voor kwaliteit
Voor het beleidsterrein kwaliteit hebben we, vanuit de speerpunten die we hebben beschreven in
hoofdstuk 2, de volgende ambities:

Ambities
•

Ambitie 1

We werken opbrengstgericht en bieden passend onderwijs

•

Ambitie 2

School en ouders zijn partners in de ontwikkeling van kinderen
•

Ambitie 3

Leerkrachten zetten hun talenten en kwaliteiten in om kinderen te stimuleren tot leren
•

Ambitie 4

Leerlingen zijn mede-eigenaar van hun leerproces

Beschrijf hier de ambities die je hebt voor de komende 4 jaar zo specifiek en concreet mogelijk op de
onderdelen die je hierboven hebt beschreven. Dit kunnen ook ambities zijn die voortkomen of
voortborduren op de vorige beleidsperiode. Zorg dat de relatie met de speerpunten die je in
hoofdstuk 2 hebt beschreven duidelijk is.

Om bovenstaande ambities te realiseren stellen we ons de volgende doelen en gaan we het
volgende doen:
•

Doel
-

•

•

Actie
-

Implementeren

-

Groepsplanlooswerken en Leeruniek

-

Kindgesprekken

-

Groepsvergaderingen

Doel
-

•

Het opstellen van een ambitie ‘didactisch en pedagogisch handelen’

Doel
-

•

We hebben een duidelijke ambitie op het gebied van didactisch en pedagogisch
handelen

Actie
-

•

Leerkrachten, leerlingen en ouders ervaren dat het onderwijs aansluit bij de
onderwijsbehoefte van de leerlingen (opbrengst goed: vragenlijsten)

De ambitie van de school is afgestemd op de leerlingpopulatie

Actie
-

Het opstellen van een onderwijsplan op diverse leergebieden (rekenen, taal,
gedrag, leren- leren)

In het laatste hoofdstuk staan deze doelen en acties in de komende vier jaar in tijd uitgezet.

4. Samenvatting

In onderstaand schema is de meerjarenplanning van onze school voor 2019 - 2023 opgenomen:

Kwaliteit

Onderwijs

Personeel

Organisatie

Jaarplan
Jaarlijks maken wij een jaarplan, gebaseerd op de meerjarenplanning in het schoolplan. Het jaarplan
geeft ons de gelegenheid eerdere activiteiten te evalueren en borgen, concrete activiteiten te
benoemen die dat jaar plaats zullen vinden, en de meerjarenplanning zo nodig bij te stellen. Ook kan
de inzet van personeel en financiën voor dat schooljaar afgestemd worden op deze activiteiten. In
het jaarplan komen naar voren: welke doelen worden bereikt, welke activiteiten worden uitgevoerd,
het tijdpad waarbinnen de activiteiten plaatsvinden, wie betrokken zijn en wie verantwoordelijk is
voor het proces, wanneer het doel bereikt moet zijn en hoe en wanneer de activiteiten ge ëvalueerd
worden.

Gerelateerde documenten
In dit schoolplan verwijzen we regelmatig naar andere relevante beleidsdocumenten. Hieronder
sommen we ze op en geven, waar mogelijk, de directe links naar deze documenten.

Bestuur
Koersplan3
Beleidsdocument vrouwen in de schoolleiding

School
Schoolgids (zie www.obshetzand.nl)
SOP (zie Schoolvensters)

3 https://www.spoutrecht.nl/home/over-spo/visie-en-koersplan/

Schoolveiligheidsplan (zie Schoolvensters)

