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INLEIDING
Voor u ligt het schoolplan van o.b.s. Prins Willem Alexander. Ons schoolplan geeft de beleids- en
schoolontwikkeling voor de periode van 2019-2023 weer. Het ambitiestatement van De Haagse
Scholen heeft richting gegeven voor de totstandkoming van het schoolplan.
In dit schoolplan vindt u een korte beschrijving van onze school en haar omgeving.
Hierna zetten we ons schoolconcept uiteen. Waar staan we voor en waar gaan we voor. Dit zal vooraf
gegaan worden door de uitgangspunten en ambities van onze Stichting, De Haagse Scholen.
Voorts zullen wij inzoomen op ons onderwijskundig beleid. Wat is de inhoud van ons onderwijs, hoe
zorgen wij voor onze leerlingen, wat betekent dit voor ons pedagogisch klimaat en ons didactisch
handelen en welke ambities en doelen hebben we voor de komende vier jaar en hoe zetten we deze
weg in de tijd (meerjarenplanning).
Ons schoolplan is leidend voor onze jaarplannen. Voorafgaand aan elk schooljaar wordt er een
jaarplan opgesteld, waarin onze onderwijskundige doelen en ambities uitgewerkt worden in concrete
acties. Het jaarplan wordt jaarlijks geëvalueerd en opnieuw vastgesteld in gesprek met bestuur, team
en MR.
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Bevindingen vanuit het meerjarenplan 2015-2019
Bij het opstellen van het meerjarenbeleidsplan 2015-2019 kwam aan het licht dat het team van o.b.s.
Prins Willem Alexander niet voldoende op de hoogte was van het ambitiestatement van DHS. Ook
was voor het team niet goed inzichtelijk wat zij in de afgelopen jaren op school hebben gerealiseerd
en waarom en door wie bepaalde keuzes in het beleid waren gemaakt.
Een wisseling van directeur op o.b.s. Prins Willem Alexander, vlak voor de periode waarin het
meerjarenplan 2015-2019 opgesteld moest worden, heeft tot gevolg gehad dat er op zeer korte termijn
met het team een meerjarenbeleidsplan geschreven moest worden.
Door deze bevindingen en gebeurtenissen zijn er in de afgelopen jaren verschillende doelen bijgesteld
en aangepast. Dit is allemaal gebeurd in overleg en in gesprekken met het team.
Welke veranderingen zijn er de afgelopen jaren ingezet of gerealiseerd om meer betrokkenheid bij ons
beleid en het Ambitiestatement te realiseren:
•

•
•
•
•

•
•

•

Er zijn solide inhoudelijke werkgroepen gevormd. Er is bij de samenstelling van de
verschillende inhoudelijke werkgroepen geprobeerd om vanuit elke bouw in ieder geval 1
collega te laten aansluiten. Verder heeft elke inhoudelijke werkgroep een voorzitter, die
ongeveer 1 x per maand wordt vrij geroosterd van lesgevende taken.
De verschillende inhoudelijke werkgroepen hebben met inspraak van het team een
beleidsplan opgesteld dat is gekoppeld aan onze missie en visie.
Met behulp van een PDCA-cyclus worden de acties uit het beleidsplan jaarlijks uitgevoerd en
geëvalueerd
Verschillende voorzitters hebben een opleiding gevolgd die aansluit bij de inhoud van hun
werkgroep
De werkgroepen presenteren in het begin van het schooljaar aan het team welke
doelstellingen er behaald moeten worden. Verder worden de doelstellingen 2x per jaar met de
werkgroep geëvalueerd.
In de jaarplannen wordt de koppeling tussen onze missie en visie en de beloften van DHS
inzichtelijk gemaakt.
Er is met behulp van een training feedback en door de inzet van Lesson Study aandacht
gegeven aan klassenconsultatie. De klassenconsultatie keert jaarlijks terug en wordt altijd
gekoppeld aan een doel uit het meerjarenbeleidsplan
Vanuit de werkgroepen wordt ook invulling gegeven aan de studiedagen. Dit kan in de vorm
van: zelf een inhoudelijke presentatie geven, een gastspreker uitnodigen, tijd inplannen tijdens
een studiedag (in overleg met directie) voor het realiseren van plannen/doelstellingen/acties
samen met het team.

Naast deze veranderingen zijn de volgende punten ook uitgewerkt/gerealiseerd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuw klassenmeubilair voor alle klassen
Een nieuw schoolplein
Nieuwe aankleding schoolgebouwen en inrichting schoolruimtes
Er is een SOP opgesteld
Er zijn verschillende protocollen opgesteld
Er zijn beleidsplannen opgesteld voor de inhoudelijke werkgroepen
Er is een draaiboek en een begroting opgesteld door de verschillende feesten/ festiviteiten
werkgroepen
De methode Piramide is geïmplementeerd in de groepen 1 en 2
De leerkrachten van groep 1 en 2 hebben een training gehad en zijn gecoacht in de
methodiek speelplezier – lessen in kleine kring
Het verbeteren van ons pedagogisch beleid door de trainingen Coöperatieve werkvormen en
Prowise. Deze werkvormen en het programma Prowise kunnen in samenhang met het
zelfstandig werken en DIM bijdragen een beter en sterker pedagogisch klimaat.
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•

Het tevredenheidsonderzoek voor leerlingen, ouders en medewerkers is afgenomen en
teruggekoppeld. De verbeterpunten uit deze documenten zijn meegenomen in de
beleidsplannen van de verschillende onderwijsinhoudelijke werkgroepen.
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Verder benoemen wij hieronder nog de ambities en doelstellingen die wij als team van o.b.s. Prins
Willem Alexander (vanuit de werkgroepen) hebben opgesteld in de afgelopen schooljaren:
Doelstelling qua onderwijs aan (hoog)begaafde:
Wij streven ernaar om alle leerlingen vanaf groep 1, waarbij duidelijk sprake is van een ontwikkelingsen/of didactische voorsprong op meerder vakgebieden ten opzichte van hun leeftijdsgenoten,
uitdaging te bieden in de klas of plusklas. Wij trachten het maximale leerresultaat uit getalenteerde
leerlingen te halen door hen effectief te begeleiden. Ook zien wij het als onze taak om te zorgen voor
een veilige leeromgeving, waarin (hoog)begaafden fouten kunnen maken zonder hiervoor uitgelachen
te worden. Wij zullen zorgen voor voldoende verrijkingsmateriaal voor deze doelgroep. Bij het team
zal kennis en expertise vergroot worden, opdat zij het (hoog)begaafde kind kunnen signaleren en
adequaat kunnen begeleiden.
Doelstelling qua rekenonderwijs:
Op de Prins Willem Alexanderschool staan wij voor kwalitatief goed onderwijs. Wij streven naar een
veilige leeromgeving, waarbij er plek is voor het individuele kind. Kinderen vertonen onderling
overeenkomsten, maar ook veel verschillen. Op de Prins Willem Alexanderschool wordt aan deze
verschillen veel aandacht besteed. Een belangrijk onderdeel daarbij vormt de differentiatie van het
onderwijs.
Voor het rekenonderwijs op de PWA betekent dat kinderen op onze school systematisch kennismaken
met rekenen en dat de school ervoor zorgt dat via het werken met de rekenmethode de leerlingen zich
in de maatschappij en in het vervolgonderwijs kunnen redden waar het gaat om het zelfstandig
oplossen van rekenproblemen.
Doelstelling qua ouderbetrokkenheid:
Binnen de school stellen we vanzelfsprekend het belang van het kind voorop. Daarin staan we niet
alleen. Ook ouders hechten veel waarde aan optimale ontwikkelingskansen voor hun kind. Het is dus
niet meer dan logisch, om hierin de samenwerking met elkaar te zoeken.
Het kind is slechts 26 uur per week op school en 142 uur per week thuis. Als je echt een wezenlijk
verschil wilt maken voor het kind, dan is samenwerking met ouders hard nodig, zodat het kind zowel
thuis als binnen het onderwijs optimaal wordt gestimuleerd en ondersteund in de ontwikkeling.
Het belang van het kind is dus onze toetssteen: het meetlint waaraan we ouderbetrokkenheid toetsen.
Het gaat ons dus niet zozeer om betrokkenheid van de ouders bij de school, maar om actieve
betrokkenheid bij de ontwikkeling van het kind.
De samenwerking met ouders is alleen effectief, als dit gebeurt vanuit wederzijds respect,
gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Deze begrippen vormen belangrijke pijlers onder
ouderbetrokkenheid. In de praktijk inhoud geven aan deze begrippen vraagt om breed gedragen
inzicht, waaraan door alle betrokkenen actief en concreet moet worden gewerkt.
Doelstelling qua Sociale veiligheid:
Ons veiligheidsbeleid betreft geen losstaande aanpak, maar is een integraal onderdeel van ons totale
schoolbeleid.
Dit wil zeggen dat het beleidsplan zich richt op alle vormen van veiligheid: agressie, geweld, seksuele
intimidatie, discriminatie en pesten, die tijdens schooltijden, binnen of in de directe omgeving (plein,
gymzaal) van de school kunnen voorkomen.
We streven naar een leef- en leerklimaat waarin ons personeel, onze leerlingen en onze ouders zich
veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. Een positieve sociale binding met onze
school vormt een belangrijke voorwaarde voor een zo optimaal mogelijk werkklimaat voor ons
personeel en leerklimaat voor onze leerlingen.
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Dit leest u ook terug in onze visie:
Multicultureel en een veilig klimaat: ‘wij dragen samen zorg voor de omgeving, elkaar en onszelf ’ en
‘wij bieden een veilige en positieve leeromgeving’

Doelstelling qua taalonderwijs:
Ons taalbeleid wordt vormgegeven vanuit modern interactief en effectief taalonderwijs.
Interactief taalonderwijs
Uitgangspunten van interactief taalonderwijs zijn sociaal leren, betekenisvol leren en strategisch leren
(Verhallen, M. en Walst, R. 2011). Het leren van taal wordt opgevat als een sociaal leerproces, het
leren vindt plaats in contexten die voor kinderen belangrijk zijn en kinderen verwerven strategieën die
hen leren hoe ze bepaalde taalproblemen op een efficiënte manier kunnen oplossen.
Effectief taalonderwijs
We leggen ons nadrukkelijk toe op het geven van effectief taalonderwijs met veel aandacht voor
gestructureerd onderwijs, maximale benutting van de leertijd, effectieve instructie, zelfstandig (ver)werken, een leerlingvolgsysteem dat alle taaldomeinen dekt en een adequate leerling-zorg met
ruimte voor zowel pre-teaching als re-teaching. De resultaten in het leerlingvolgsysteem zullen niet
alleen gebruikt worden voor aanpassing van het onderwijs op leerling-niveau, maar ook voor het
bijsturen op groeps- en schoolniveau.

Doelstelling qua ICT:
We streven naar het bevorderen van het gebruik van ICT als integraal onderdeel van het
leer- en communicatieproces binnen onze school.

Doelstelling qua Cultuuronderwijs:
De kerndoelen voor het basisonderwijs bepalen de belangrijkste dingen die kinderen moeten leren. De
doelen vatten samen waarop scholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van leerlingen.
Cultuuronderwijs valt onder de “kerndoelen kunstzinnige oriëntatie”:
Wij willen ons nadrukkelijk toeleggen op:
1. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en bewegingen te gebruiken om er gevoelens
en ervaringen mee uit te drukken en er mee te communiceren.
2. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. Bij het werk van anderen
kan het gaan om het werk van kinderen en van professionele kunstenaars.
3. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering

Jaarplannen 2015 t/m 2019
Wij stellen jaarlijks een jaarplan op met concrete doelen en activiteiten die zijn uitgewerkt voor team,
Mt en de werkgroepen. Deze jaarplannen worden aam het team gepresenteerd en uitgedeeld via het
jaarboekje in juni/ juli en worden 2 x in het jaar geëvalueerd met het team.
Deze jaarplannen zijn altijd op te vragen bij de directie.
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Beleidsplan 2019-2023
In het schooljaar 2018-2019 hebben wij samen met het team ons meerjarenbeleidsplan opgesteld
voor de komende vier jaar. Hierbij zijn we gestart met het ambitiestatement van DHS en de missie en
visie van de PWA. Zijn deze voldoende bekend en wat zijn de overeenkomsten, verbanden,
successen en mogelijke ontwikkelpunten. Dit bracht ons bij het punt: eigenaarschap, kinderen
nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces.
Kijkend naar de inrichting van ons onderwijs op de PWA en de vaardigheden die onze kinderen nodig
hebben om goed voorbereid deel te nemen aan de huidige en toekomstige maatschappij, vraagt
eigenaarschap onze aandacht.
We hebben ons daarom eerst georiënteerd op wat eigenaarschap betekent en op welke manieren dit
allemaal zichtbaar kan zijn in scholen. Vervolgens hebben we dit gekoppeld naar waar wij als school
staan en waar we over vier jaar graag willen staan in deze ontwikkeling.

Kinderen zijn mede eigenaar van hun eigen leerproces
We willen dat onze kinderen in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor hun leren, zodat ze
blijven leren. Ze hebben hierbij een actieve rol in het onderzoeken van hun talenten en het volgen van hun
ontwikkelingen. Ze leren hierbij te reflecteren op hun handelen en weer nieuwe doelen te stellen.
De aankomende 4 jaar ligt de focus op het ontwikkelen van eigenaarschap. Wat betekent dit voor het
onderwijs op onze school:
• Onze kinderen stellen eigen doelen, evalueren hun eigen leren, houden hun eigen resultaten bij
en geven zelf aan welke instructie zijn nodig hebben. Dit stimuleert de motivatie en het
verantwoordelijkheidsgevoel.
• Leerkrachten kijken kritisch naar hun eigen handelen en groeien naar een growth mindset. Ze
geven in dit proces de juiste begeleiding en coaching aan kinderen. Ze zorgen ervoor dat kinderen
inzicht krijgen in de leer-strategieën die ze gebruiken en wat nodig is om gestelde doelen te
bereiken
• In onze school spelen en werken kinderen samen en zelfstandig, op werkplekken en in hoeken, in
en buiten de klas.
• We maken doelen, processen en resultaten zichtbaar, in de school en in de klas.
• Door ook projectmatig te werken, ontdekken kinderen verbanden tussen vakgebieden. Het
voordeel daarvan is dat we dieper op de lesstof kunnen ingaan, interactiever aan de slag kunnen
en verschillende lesvormen kunnen aanbieden, van digitaal tot schriftelijk, van bestuderend tot
ontdekkend leren.
• Leerkrachten geven ook les vanuit een specialisme of werken groepsdoorbroken daar waar dat
past of aansluit bij hun kwaliteiten.
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ONZE SCHOOL EN HAAR OMGEVING
Naam
Brinnummer
Adres
Telefoonnummer
Directeur
Adjunct Directeur
Emailadres
Website

o.b.s. Prins Willem Alexander
19oc
Laakweg 199
070-3950354
Dhr. C.M. Kramer
Mevr. L. de Vor
c.kramer@pwaschool.com
www.obspwaschool.com

Onze school is een van de 52 scholen van stichting De Haagse Scholen. De Haagse Scholen is de stichting voor
openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag. De Haagse Scholen bestaat uit 44 reguliere basisscholen,
3 sbo scholen, 5 (v)so scholen.
Onze school is een ontmoetingsschool waar ieder kind, ongeacht zijn/haar achtergrond, welkom is. De wijk
waarin onze school staat kent een grote diversiteit aan nationaliteiten. In vergelijking met enkele jaren geleden
is het aandeel kinderen van Oost-Europese afkomst toegenomen. Onze school kent dus een zeer gemêleerde
schoolbevolking.
Schoolomgeving
De PWA staat in het stadsdeel Laak. Laak is een multicultureel stadsdeel; ruim 76% van het aantal inwoners is
van niet-Nederlandse afkomst. Laak staat bekend als een van de achterstandsgebieden van Den Haag en
kenmerkt zich door een hoger dan gemiddeld percentage werkeloosheid; veel bewoners zijn afhankelijk van
sociale voorzieningen, hebben een laag opleidingsniveau, een laag besteedbaar inkomen en een gering
toekomstperspectief. De vroeger grote gezinnen, beginnen langzaam maar zeker kleiner te worden.
De verhuismobiliteit is hoog. Enkele jaren geleden was de tussentijdse uitstroom, door de verhuizing van
mensen naar Vinexwijken, zo’n 30%. Inmiddels is dat lager geworden: het gaat nu om zo’n tien tot vijftien
kinderen op jaarbasis.
Er zijn drie scholen die min of meer het zelfde voedingsgebied hebben als de PWA; Dr.Willem Dreesschool
(DHS), Dr. J.A. Gerth van Wijkschool (SCOH) en De Regenboog (SCOH). De PWA onderscheidt zich van deze
scholen door naast de structurele begeleiding voor leerlingen die aan de onderkant uitvallen, het gaat hier om
leerlingen met een (dreigend) leerachterstand en/of leerlingen met een Individueel Arrangement (IA), ook een
duidelijke en specifieke missie en visie t.a.v. onderwijs aan (hoog)begaafden te realiseren.
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Leerling aantal
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Informatie betreffende voedingsgebied
Het overgrote deel van onze leerlingen komt uit Den Haag, de wijk Laak.
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Demografie in Laak
Demografisch gezien onderscheidt de PWA zich door een tamelijk afgescheiden voedingsgebied omsloten door
een Bevolking naar migratieachtergrond

Het stadsdeel Laak telt 44.760 inwoners (1 januari 2019).
Enkele opvallende kenmerken van stadsdeel Laak vergeleken met de overige stadsdelen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de laatste jaren is sprake van veel sloop voor nieuwbouw (vooral in Spoorwijk) en particuliere
woningverbetering (vooral in Laakkwartier-Centraal)
herinrichting van bedrijfsterreinen
bevat het grootste bedrijfsterrein van Den Haag (Binckhorst)
bevat het grootste winkelcentrum van Den Haag (in Laakhaven)
op Leidschenveen-Ypenburg na qua inwoneraantal het kleinste stadsdeel
het algemene demografische beeld: veel jonge gezinnen, relatief weinig ouderen
op Leidschenveen-Ypenburg na het hoogste aandeel inwoners van 0 t/m 14 jaar
met stadsdeel Centrum het hoogste aandeel inwoners van 15 t/m 19 jaar
het hoogste aandeel inwoners van 20 t/m 44 jaar
op Centrum na is Laak het stadsdeel met het grootste aandeel niet-westerse Hagenaars
van alle stadsdelen woont in Laak het grootste aandeel Surinamers en Antillianen/Arubanen
vanwege de spoorbaan is er sprake van een enigszins aparte ligging t.o.v. de rest van Den Haag; voor
sommige functies is er een oriëntatie op buurgemeente Rijswijk (o.a. openbaar groen, voortgezet onderwijs,
jeugdwerk, sport)
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Voor verdere informatie verwijzen wij naar: https://www.denhaag.nl/nl/algemeen/wijkrapporten-makenvia-den-haag-in-cijfers.htm
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Overige informatie school
Schooltijden
Voor de groepen 1 t/m 8:
Ma-di-do-vrij
08.30 uur - 11.45 uur en 12.45 uur - 15.00 uur
Woe
08.30 uur - 12.00 uur
TSO
Op de Prins Willem Alexanderschool is het mogelijk dat kinderen gebruik maken van tussenschoolse opvang
(TSO). Dat betekent dat kinderen gedurende de middagpauze onder toezicht kunnen overblijven. Wij verzorgen
dit als school, omdat veel ouders niet in de gelegenheid zijn om hun kinderen tussen de middag op te vangen,
omdat ouders werken of omdat ouders ver van school wonen.
BSO
De buitenschoolse- opvang (BSO) voor onze school wordt verzorgd door kindercentrum David Dak Stichting
Kinderopvang DAK.
De BSO is voor kinderen van 4 t/m 13 jaar en biedt opvang na schooltijd tot 18.30 uur.
VVE
We hebben een samenwerking met de peuterleerplek De Kleine Prins.
VSD
We bieden een naschoolaanbod voor talentontwikkeling georganiseerd door SCOOL en COOL.
SCOOL: Schoolsport Club Onderwijs & Omgeving Laak, is een schoolsportvereniging in stadsdeel Laak.
COOL: Cultuur Onderwijs & Omgeving Laak, is een cultuurclub in stadsdeel Laak.
Plusklas
We bieden een plusklas voor de groepen 5-6 en 7-8.
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UITGANGSPUNTEN EN AMBITIES SCHOOLBESTUUR

Waarden van De Haagse Scholen
Strategisch beleid
Uitgangspunten en ambities schoolbestuur
"Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen" is de gezamenlijke missie van De
Haagse Scholen. We richten ons daarbij op de volgende drie pijlers:
1. Pedagogisch-didactische onderwijsvernieuwing
Gezamenlijk werken we aan onderwijsvernieuwing om ons onderwijs eigentijdser en
toekomstgerichter te maken. Qua inhoud, organisatie en manier van werken. We willen de
leermotivatie vergroten en bij kinderen bredere competenties ontwikkelen om ze beter toe te
rusten voor de snel veranderende samenleving. Er zijn geen blauwdrukken; er is maatwerk nodig
per leerling en per school. Alleen dan bereiden we ieder kind voor op de wereld van morgen.
2. Professionaliteit in mensen en cultuur
Onderwijsvernieuwing is alleen mogelijk als de professionaliteit voortdurend wordt gevoed. Daarbij
is van en met elkaar leren en samen ontwikkelen essentieel. Professionalisering wordt daarmee
onderdeel van onze cultuur: de manier waarop wij de dingen doen.
3. We verstevigen de profilering van De Haagse Scholen; binnen en buiten de organisatie.
We weten wat we in huis hebben en we willen dat dit zichtbaar is; binnen en buiten De Haagse
Scholen. Dat vinden we belangrijk om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Ook kunnen we
beter samenwerken (ook met externe partners) wanneer we weten waar elkaars expertises liggen
(ook in relatie tot passend onderwijs). We willen dat alle leerlingen, medewerkers en ouders het
verhaal van de organisatie en school kennen, daar trots op zijn en dit ook uitdragen. Ieder kind is bij
ons welkom, ons onderwijs is openbaar. Het is onze kracht en we zijn daar trots op.
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ONS SCHOOLCONCEPT
Missie en visie
Missie DHS

Missie PWA

Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van
morgen.

Samen werken aan onderwijs op maat

Visie DHS

Visie PWA

Wij kennen ieder kind.

Wij verbeteren de dialoog met ouders over de
ontwikkeling van hun kinderen.

Het individuele kind staat centraal: ‘wij stellen hoge
eisen, passend bij het niveau van het kind’
Doorgaande lijn: ‘wij creëren een uitdagende
leeromgeving’ en ‘wij bevorderen en stimuleren de
ontwikkeling van vaardigheden, talenten en het
zelfvertrouwen van onze kinderen’
Multicultureel en een veilig klimaat: ‘wij dragen
samen zorg voor de omgeving, elkaar en onszelf ’ en
‘wij bieden een veilige en positieve leeromgeving’
Bevorderen zelfstandigheid: ‘het zelfstandig werken
is verweven in onze dagelijkse onderwijspraktijk’ en
‘kinderen zijn mede-eigenaar van hun leerproces’
Ouderbetrokkenheid: ‘wij werken goed en open
samen met ouders’

Wij onderzoeken en ontwikkelen onze kennis,
houding en vaardigheden.

Team in ontwikkeling: ‘wij zijn een lerende
organisatie, waar we met en van elkaar leren’

Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid.

Wij leren onze leerlingen om samen te werken en
samen te leven.
Wij leren onze leerlingen verantwoordelijkheid te
nemen voor hun leerproces.

Missie PWA
Samen werken aan onderwijs op maat:
De Prins Willem Alexander is een multiculturele school met veel aandacht voor het individuele kind, waar het
kind zich veilig en thuis voelt, in een prettige en veilige leeromgeving. Wij vinden het belangrijk dat ouders
betrokken worden in de schoolleeromgeving.
De school creëert de juiste voorwaarden voor goed onderwijs met als streven, doorgaande lijnen, zorg op maat
en zelfstandigheid. Wij realiseren dit door te werken met moderne methoden, groepsplannen en individuele
plannen en Direct Instructie Model (DIM). Hierdoor is differentiatie mogelijk tijdens de lessen en krijgt dus
ieder kind het aanbod dat het verdient en leren de kinderen met deze verschillen rekening te houden en om te
gaan. Met als oogpunt ieder kind heeft een talent. Op deze wijze willen wij ieder kind voorbereiden op de
hedendaagse samenleving.
Basis hiervoor is een enthousiast, dynamisch, flexibel en professioneel team dat zich voortdurend ontwikkelt
met oog op de visie en missie van de school en individuele groei.
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Visie PWA
Hoe vertalen wij dit naar ons onderwijs en zien wij dit terug in onze school:
Het individuele kind staat centraal: ‘wij stellen hoge eisen, passend bij het niveau van het kind’
De school bevordert en stimuleert de ontwikkeling van de vaardigheden en talenten van elk kind op zowel
cognitief als op creatief en motorisch en sociaal-emotioneel gebied. Differentiatie op maat vindt plaats binnen
het jaarklassensysteem. Met behulp van een uitgebreid leerlingvolgsysteem bestaande uit observaties en
toetsen voor de groepen (0)1 tot en met 8 en m.b.v. groepsplannen, zelfstandig werken en DIM worden de
vorderingen in kaart gebracht.
Bevorderen zelfstandigheid: ‘het zelfstandig werken is verweven in onze dagelijkse onderwijspraktijk’ en
‘kinderen zijn mede-eigenaar van hun leerproces’
De school bevordert en stimuleert het zelfvertrouwen van de kinderen, zodat zij in staat zijn, zelfstandig te
denken en te handelen. Zelfstandig werken is een zichtbaar uitgewerkte onderwijsvorm die verweven is in de
dagelijkse onderwijspraktijk.
Doorgaande lijn: ‘wij creëren een uitdagende leeromgeving’ en ‘wij bevorderen en stimuleren de ontwikkeling
van vaardigheden, talenten en het zelfvertrouwen van onze kinderen’
Er zijn duidelijke ononderbroken leerlijnen per leerjaar uitgewerkt op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief en
motorisch gebied voor de groep 0 t/m 8. Een goede samenwerking met de voorschool en voortgezet onderwijs
is hierbij van belang.
Multicultureel en een veilig klimaat: ‘wij dragen samen zorg voor de omgeving, elkaar en onszelf ’ en ‘wij bieden
een veilige en positieve leeromgeving’
De school biedt de kinderen een omgeving waarin zij zich veilig voelen en waarbij de kinderen, ouders en
leerkrachten leren respect & begrip te hebben voor andere culturen en opvattingen. Zo leren zij met elkaar om
te gaan en kan het kind met plezier naar school gaan.
Ouderbetrokkenheid: ‘wij werken goed en open samen met ouders’
Daar waar mogelijk worden de ouders betrokken in de schoolleeromgeving met als doel het verkrijgen van
samenwerking, begrip en respect ten opzichte van elkaar.
Team in ontwikkeling: ‘wij zijn een lerende organisatie, waar we met en van elkaar leren’
De PWA is een lerende organisatie. Naast individuele en team cursussen is er ruimte om van elkaar te leren.
Competenties worden in een gesprekscyclus met eenieder besproken. Hieruit worden persoonlijk
ontwikkelingsplannen en schoolbrede ontwikkelingsplannen opgesteld.
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Speerpunten 2019-2023
Speerpunt gekomen uit onze bijeenkomsten meerjarenbeleidsplan in het schooljaar 2018-2019
betreffende onze missie en visie: eigenaarschap, kinderen nemen verantwoordelijkheid voor hun
eigen leerproces.

Kinderen zijn mede eigenaar van hun eigen leerproces
We willen dat onze kinderen in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor hun leren, zodat ze
blijven leren. Ze hebben hierbij een actieve rol in het onderzoeken van hun talenten en het volgen van hun
ontwikkelingen. Ze leren hierbij te reflecteren op hun handelen en weer nieuwe doelen te stellen.
De aankomende 4 jaar ligt de focus op het ontwikkelen van eigenaarschap. Wat betekent dit voor het
onderwijs op onze school:
• Onze kinderen stellen eigen doelen, evalueren hun eigen leren, houden hun eigen resultaten bij
en geven zelf aan welke instructie zijn nodig hebben. Dit stimuleert de motivatie en het
verantwoordelijkheidsgevoel.
• Leerkrachten kijken kritisch naar hun eigen handelen en groeien naar een growth mindset. Ze
geven in dit proces de juiste begeleiding en coaching aan kinderen. Ze zorgen ervoor dat kinderen
inzicht krijgen in de leer-strategieën die ze gebruiken en wat nodig is om gestelde doelen te
bereiken
• In onze school spelen en werken kinderen samen en zelfstandig, op werkplekken en in hoeken, in
en buiten de klas.
• We maken doelen, processen en resultaten zichtbaar, in de school en in de klas.
• Door ook projectmatig te werken, ontdekken kinderen verbanden tussen vakgebieden. Het
voordeel daarvan is dat we dieper op de lesstof kunnen ingaan, interactiever aan de slag kunnen
en verschillende lesvormen kunnen aanbieden, van digitaal tot schriftelijk, van bestuderend tot
ontdekkend leren.
• Leerkrachten geven ook les vanuit een specialisme of werken groepsdoorbroken daar waar dat
past of aansluit bij hun kwaliteiten.

Om deze doelen uit te werken, zullen wij als team onze mindset, onze aanpak en ons aanbod moeten
aanpassen. Zodat we onze kinderen die vaardigheden, houdingen en inzichten kunnen aanbieden, die hen
helpen om zich goed te ontwikkelen en in de toekomst adequaat te functioneren in onze snel veranderende
wereld.
Want onze kinderen zullen onderdeel zijn van een nog deels onbekende toekomst waarin zij:
• met steeds meer nieuwe technologie en informatie zullen moeten omgaan
• in een veranderende arbeidsmarkt flexibel en creatief moeten kunnen functioneren
• zullen samenleven en werken met steeds meer mensen vanuit de hele wereld en vanuit verschillende
culturen.
• door de constante veranderingen hun leven lang blijven leren
Dit vraagt van ons als leerkrachten dat we zowel de basiskennis en kernvaardigheden moeten aanbieden als
specifieke vaardigheden, houdingen, motivaties en zelfbeelden. Vaardigheden als:
• Het ontwikkelen van de juiste leermotivaties
• Het leren doorgronden van complexe vraagstukken en daarvoor creatieve oplossingen bedenken
• Het leren reflecteren op het eigen leren (hogere-orde denkvaardigheden, onderzoek- en
ontwerpvaardigheden en metacognitieve vaardigheden).
• Het ontwikkelen van een positieve houdingen ten aanzien van het stellen van nieuwsgierige of
kritische vragen of het bedenken van alternatieve oplossingen
• De positieve wil tot samenwerken
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•

Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld ten aanzien van de eigen groei en talentontwikkeling
(zelfvertrouwen en zelfinzicht en een positieve perceptie van de eigen ontwikkelingspotentie).

Een belangrijke stap naar dit toekomstbestendig onderwijs is kinderen de mogelijkheid te geven meer
verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. Ook in ons onderwijs is het nu nog steeds gangbaar
dat de methode ‘voorschrijft’ en het kind en de leerkracht deze methode volgen. Het kind heeft daarbij een
passieve, ontvangende rol. Het geven van autonomie speelt een sleutelrol bij het ontwikkelen van
eigenaarschap bij leerlingen en bij leraren.
Een belangrijk onderdeel daarbij is het kunnen monitoren van het eigen leerproces en weten wanneer de
gestelde leerdoelen bereikt zijn. Dat vraagt metacognitieve vaardigheden van de leerling en taakgerichte
feedback van de leraren.
Naast het ontwikkelen van het eigenaarschap zetten we de aankomende jaren ook in op de volgende
speerpunten:
➢ Het cultuuronderwijs is weer structureel opgenomen in ons onderwijsaanbod, vanuit een
doorgaande lijn voor de groepen 1-8 met de Ladenkast van COH
➢ Wij versterken ons onderwijsprogramma met een aanbod op digitale vaardigheden voor
kinderen, vanuit een doorgaande lijn voor de groepen 1-8 door een vakleerkracht van Digihelden.
➢ Wij zetten de invoering van Momento voort in de bovenbouwgroepen: een digitale verwerking
van de lesstof uit de methodes via de laptop
➢ Het observatie- en registratiesysteem KIJK wordt toegepast in de groepen 1 en 2, zodat er een
doorgaande lijn binnen de VVE ontstaat.
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Pedagogisch klimaat
Ontdek waarom wij trots zijn op onze school!
Naast een “basispakket” kennis zijn het ontwikkelen van vaardigheden bij de leerlingen en het ontdekken van
(leerling)talenten belangrijke opdrachten waarop het team van OBS Prins Willem Alexander zich wil richten.
Een zoektocht naar vernieuwing en verbetering zonder de goede waarden van het traditionele onderwijs
overboord te zetten. Die zoektocht wil het team van OBS Prins Willem Alexander samen met ouders, leerlingen
en andere betrokken partijen ondernemen….een zoektocht die nooit stopt.
Ondanks dat het gebouw niet nieuw is, kan men zien dat we het afgelopen schooljaar veel hebben
geïnvesteerd in de uitstraling, de inrichting en de bruikbaarheid van de leer- en werkruimtes in de
schoolgebouwen. We hebben goed nagedacht over het ontwerp en de invulling van ons onderwijs voor nu en
in de toekomst.
Er zijn meer leer- en werkplekken buiten het klaslokaal ingericht, waardoor er een meer dynamische manier
van werken ontstaat. Ook biedt het meer mogelijkheden als het gaat om samenwerken en
verantwoordelijkheid. Hierdoor zullen leerlingen ander sociaal gedrag vertonen. Gedrag dat past bij het
ontwikkelen van de 21 century skills, want het onderwijs van nu vraagt iets anders. Leren in de 20e eeuw ging
veel meer over het krijgen van antwoorden…tegenwoordig gaat het leren veel meer over het stellen van
vragen, onderzoeken en zelf ontdekken.
Competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst.
Naast kwalitatief goed onderwijs, willen wij dat onze kinderen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen en
graag naar school gaan.
Onze missie en visie is opgesteld vanuit de basisgedachte:
‘plezier en ontwikkeling is resultaat’.
Met ons programma voor de sociaal en emotionele ontwikkeling geven we vorm aan dit uitgangspunt. Het
creëren van een sfeer, waar rust, regelmaat en structuur centraal staat, is één van de belangrijkste
doelstellingen.
We hebben een sterke zorgcyclus, waardoor we onze kinderen goed kennen en weten waar ze staan in hun
ontwikkeling. Hierdoor kunnen we in ons onderwijsaanbod goed aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van het
kind. Met onze plusklassen voor de groepen 5 t/m 8 verzorgen we niet alleen de hulp en begeleiding voor
kinderen met een achterstand, maar bieden we ook uitdaging en verdieping voor leerlingen die meer- en
hoogbegaafd zijn.
We hebben een hoge betrokkenheid van ouders op onze school. Naast een goed wederzijds contact over de
ontwikkeling en het welbevinden van het kind, hebben we ook een actieve ouderraad, medezeggenschapsraad
en een groep vertrouwde moeders die de overblijf op onze school verzorgen. Bij excursies en uitstapjes
ondersteunen en vergezellen ouders de kinderen en leerkrachten.
Daarnaast zijn nieuwsgierige (toekomstige) ouders of verzorgers altijd welkom om een bezoek aan OBS Prins
Willem Alexander te brengen en kennis te maken met de sfeer en ons onderwijs op onze school.
Ons team is enthousiast, dynamisch, flexibel en professioneel dat zich voortdurend ontwikkelt met oog op de
visie en missie van de school en het leren van het kind centraal stelt.
Dit maakt ons trots: op de school, de kinderen, de ouders en het team!
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Het programma voor de sociaal-emotionele ontwikkeling
Ons programma voor de sociale en emotionele ontwikkeling is gebaseerd op onze acht schoolregels:
• ‘Ik, jij, hij of zij… iedereen hoort erbij
• ‘Pesten is nooit goed. Zorg dat je dan aardig doet’
• ‘Als de ander praat ben je stil, dan hoor je wat hij zeggen wil’
• ‘Alle dingen hebben een doel, kapot maken is niet cool’
• ‘Samen spelen, samen delen, elkaar niet vervelen’?
• ‘Met lachen is niets mis, zolang het niet om een ander is’
• ‘Rennen doe je op het schoolplein binnen moet je rustig zijn’
• ‘Slaan of schoppen? Daar moet je snel mee stoppen’
Iedere vier weken staat er een andere regel centraal.
Het belang van het programma wordt telkens benadrukt, zodat iedere leerkracht dit weer krachtig neerzet in
zijn of haar groep.
Waarom dit aanbod?
Met dit programma ontwikkelen en versterken wij de sociale en emotionele vaardigheden van kinderen
individueel en in groepsverband. Kinderen leren samen te leven en te werken, met spelregels om te gaan, hun
eigen mening te vormen en die van anderen te respecteren. Ook ontdekken leerlingen hun eigen positie in de
samenleving en komen ze erachter hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan hun wijk, regio, land en de
wereld, zodat ze zich ontwikkelen tot verantwoordelijke wereldburgers.
Het programma werkt preventief aan de veiligheid omtrent het klassenklimaat, het pedagogische en het
didactische klimaat.
We verwijzen naar het hoofdstuk ‘Veiligheid’ voor een verdere beschrijving van onze aanbod, onze aanpak,
protocollen en veiligheidsbeleid.

Speerpunten 2019-2023
➢ Als team ontwikkelen we ons van een Fixed Mindset naar een Growth Mindset. We laten ons daarbij
inspireren en informeren door gastsprekers, deskundigen en bezoeken aan andere scholen.
➢ De werkgroep SEO stelt de volgende vraag centraal in het eerste jaar van ons nieuwe
meerjarenbeleidsplan:
Hoe kun je eigenaarschap ( voor leerkracht, leerling en ouder ) verbinden aan de doelstellingen en
acties van jouw werkgroep
➢ Daarnaast investeert de werkgroep in:
Een mogelijke rol van leerlingen als mediatoren
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Didactisch handelen
Wij werken handelingsgericht binnen onze lessen
Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken, waarbij we kijken naar wat ieder kind
nodig heeft aan instructie, materialen en begeleiding in het leren. Aan de hand van deze behoeften passen we
onderwijs daarop aan.
Daarnaast vormen een zorgvuldige lesvoorbereiding, de lesopbouw en een effectieve instructie de basis van
een goede les binnen het handelingsgericht werken.
De volgende afspraken zijn daarbij leidend voor het lesgeven op OBS Prins Willem Alexander:
•

•
•
•
•
•
•
•

Elke leerkracht geeft gedifferentieerde instructie en werkt met minimaal 2 niveaugroepen. Dit is
vastgelegd in Esis en de a4’tjes waar dit op staat hangen (op het prikbord) bij het bureau van de
leerkracht.
Elke leerkracht beschrijft de dagplanning met de leerdoelen voor taal en rekenen voor de leerlingen
op een bord in de klas.
Elke leerkracht werkt met het stoplicht, een timer en de zelfstandig werken kaartjes voor het
bevorderen van zelfstandigheid en omgaan met uitgestelde aandacht
Elke leerkracht past wekelijks coöperatieve werkvormen toe in zijn lessen
Elke leerkracht geeft verlengde of verkorte instructie aan een instructietafel in zijn klas ondersteund
door concrete materialen of hulpmiddelen.
Elke leerkracht heeft een taalwand ( taal, spelling, woordenschat ) en een rekenwand in de klas,
vormgegeven vanuit de leerdoelen van het taal- of rekenblok of thema van dat moment
Elke leerkracht werkt met groepsplannen waarin de leerdoelen en doorlopende leerlijnen van een vak
zijn vastgelegd gekoppeld aan minimaal 2 instructieniveaus.
Er zijn werkafspraken op school waarin per vak is vastgelegd hoe bijvoorbeeld de methode wordt
gebruikt, een toets wordt afgenomen, genormeerd, geregistreerd en geanalyseerd.

Hoe geven wij het handelingsgericht werken vorm?
Groepsplannen en handelingsplannen
Alle leerkrachten benoemen hoge, reële doelen voor de lange termijn (einde schooljaar) en voor de korte
termijn (tussendoelen). Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met leerlingen, ouders en
collega’s. De doelen bepalen de onderwijsbehoeften van de individuele leerling en/of de groep.
De doelen, de lesaanpak en onderwijsbehoeften worden beschreven in groepsplannen en handelingsplannen.
Deze plannen worden met regelmaat geëvalueerd en aangepast, zodat het aanbod blijft aansluiten bij de
gemaakte ontwikkeling.
Het eigenaarschap van de leerling is hierbij van groot belang. Wij zorgen ervoor dat kinderen een goede
leerhouding ontwikkelen, zichzelf hoge doelen stellen en hard werken om dat doel te bereiken: zij zijn
medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces.
DIM
Voor een goede lesopbouw, geven we onze lessen zoveel mogelijk vorm volgens de structuur van het Directe
Instructie Model ( DIM ).
Het Directe instructiemodel is opgebouwd uit fasen:
•

Dagelijkse terugblik.
Elke les start met het terugblikken op de leerstof van de vorige les en/of met het ophalen van
voorkennis.
• Presentatie.
Deze fase begint met een overzicht wat je deze les wilt bereiken: de doelen van de les.
Daarna introduceert de leerkracht de nieuwe stof stapsgewijs, met gebruik van voorbeelden en door
te modellen. Hij controleert regelmatig of de leerlingen de instructie kunnen volgen.
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•

•

•

(In) Oefening.
Tijdens het begeleid inoefenen gaan de kinderen, n.a.v. de instructie van de leerkracht, dezelfde
vaardigheden zelf oefenen. De leerkracht kan hierbij een coöperatieve werkvorm inzetten, waardoor
de kinderen samen de vaardigheden oefenen. De leerkracht loopt rond, observeert, stelt vragen. Hij
let op of alle kinderen betrokken blijven en de vaardigheden goed uitvoeren.
Individuele verwerking.
De leerlingen verwerken de leerstof zelfstandig. Tijdens de individuele verwerking organiseert de
leerkracht de verlengde instructie voor leerlingen die dit nodig hebben. Ook kunnen kinderen met
verdiepingsstof extra begeleiding ontvangen.
Tussendoor controleert hij het leerlingenwerk zo snel mogelijk, zodat hij direct feedback kan geven op
hun werk of de leerling kan uitnodigen aan de instructietafel.
Evaluatie
De leerkracht zet de leerling aan het denken over het leer- en samenwerkingsproces: Wat ging goed?
Wat zou je een volgende keer anders doen? Wat heb je deze les geleerd? De leerkracht moedigt veel
aan en geeft complimenten.

Effectieve instructie
Tijdens de effectieve instructie modelt de leerkracht de vaardigheden of strategieën die leiden tot de oplossing.
Om verwarring te voorkomen richten zij zich tot één oplossingsstrategie. Ze gebruiken heldere taal en concrete
voorbeelden. Daarnaast zijn de leerkrachten vaardig in het stellen van de juiste vragen en de hoeveelheid
vragen. Ook spelen zij vragen van de leerlingen terug naar de groep.
Aan het eind van de instructie, wordt deze nog een keer kort samengevat.
Goede voorbereiding
Een aantal lesmethoden werkt met een digitale voorbereiding volgens de fases van DIM. Voor de
rekenmethoden is dit niet geval: voor een aantal van deze lessen maken leerkrachten gebruik van het
programma Prowise, waardoor de lessen optimaal worden voorbereid en kinderen zo effectief mogelijk les
krijgen.
Coöperatieve werkvormen
Binnen de lessen wordt regelmatig een coöperatieve werkvorm ingezet, zodat de leerlingen niet alleen leren
van de leerkracht maar ook van elkaar. Ze zijn actief met de leerstof bezig, ze praten er met elkaar over,
waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor hen krijgt. Door de samenwerking in een groepje,
ontwikkelen leerlingen ook samenwerkingsvaardigheden zoals luisteren, hulp geven, overleggen en
aanmoedigen.
1x per jaar Lesson Study
Doordat onze leerkrachten samen lessen voorbereiden, kunnen we betere lessen neerzetten en tegelijk
werken aan onze professionalisering
Collegiale consultatie
Doordat onze leerkrachten bij elkaar komen kijken naar lessen, kunnen zij met elkaar successen, vragen en
adviezen bespreken en delen. Op deze manier blijven ze constant in gesprek over de kwaliteit van hun lessen
en over het onderwijsaanbod op maat voor de leerlingen.
Positieve instelling leerkrachten
Onze leerkrachten doen ertoe en maken het verschil. Zij kunnen afstemmen op de verschillen tussen de
leerlingen en zo het onderwijs passend maken.
Zij stimuleren en motiveren om te ontdekken, onderzoeken en grenzen te verleggen.
Samenwerking ouders en school
De leerkracht zorgt voor een goede afstemming en wisselwerking tussen een kind, de groep en de ouders. De
verantwoordelijkheid voor initiatief ligt bij ons als school. Maar wij hebben ook verwachtingen over de
verantwoordelijkheid van ouders. Hierover gaan we samen in gesprek tijdens het kennismakingsgesprek, de
kindgesprekken en de rapportgesprekken. Alleen samen kunnen we de ontwikkeling van een kind optimaal
laten verlopen.
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Zelfstandig werken
Binnen het handelingsgericht werken is ook het zelfstandig werken in de klas goed georganiseerd. Hierdoor zijn
de leerlingen niet steeds afhankelijk van de leerkracht. Hij hoeft niet steeds overal bij te zijn. De leerlingen
hebben geleerd problemen eerst zelf of met elkaar op te lossen of verder te werken tot de leerkracht weer
beschikbaar is voor begeleiding .
Voor de uitgestelde aandacht werken we met het stoplicht en de timer. Met behulp van de zelfstandig werken
kaartjes weet een kind wanneer het hulp kan vragen en aan wie.
Stoplicht of kaartje op rood: je mag de juf of een ander kind niet storen: bij vragen werk je vast door aan een
andere opdracht.
Stoplicht of kaartje op oranje: je mag een ander kind om hulp vragen, maar je kan de juf nu niet storen: overleg
met een fluisterstem.
Stoplicht of kaartje op groen: je mag hulp vragen aan de juf en aan andere kinderen: gebruik je fluisterstem.
Daarnaast werken de leerlingen met een week- of dagtaak. Op deze wijze leren zij hun werk plannen en
organiseren en komt er voor de leerkracht tijd vrij voor extra begeleiding in kleine groepen of voor individuele
leerlingen.
Zorgcyclus
Vanuit onze zorgcyclus bieden wij onze leerlingen extra ondersteuning of verrijking/uitdaging binnen of buiten
de basisbegeleiding.

De zorgcyclus wordt verder toegelicht in hoofdstuk ‘Ondersteuning en begeleiding’.
Speerpunten 2019-2023
➢ Als team ontwikkelen we ons van een Fixed Mindset naar een Growth Mindset. We laten ons daarbij
inspireren en informeren door gastsprekers, deskundigen en bezoeken aan andere scholen.
➢

De onderwijsinhoudelijke werkgroepen stellen in het eerste jaar de volgende vraag centraal: Hoe kun
je eigenaarschap ( voor leerkracht, leerling en ouder ) verbinden aan de doelstellingen en acties van
jouw werkgroep. Hieruit zullen doelstellingen en acties worden opgesteld, uitgevoerd, geëvalueerd en
geborgd.

➢

Vanuit de zorg werken we de volgende vraag uit: Hoe maken we op een praktische manier gebruik van
individuele- of groepshandelingsplannen en wanneer worden deze ingezet en geëvalueerd.
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ONDERWIJSKUNDIG BELEID
De inhoud van ons onderwijs
Op onze school wordt lesgegeven met behulp van moderne lesmethoden. Bij het kiezen van lesmethoden en
ander materiaal wordt gelet op kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en uiterlijk. Kinderen moeten immers goed
kunnen leren met behulp van deze methoden, maar ook met plezier.
Er zijn kinderen die extra moeilijk werk aan kunnen, maar er zijn ook kinderen die juist veel extra oefenstof
nodig hebben. We letten er bij de aanschaf van methoden op, of er voor alle kinderen voldoende leerstof in de
methode aanwezig is.
Hieronder een overzicht van de methoden die wij op school gebruiken:
Cognitieve vakgebieden
Piramide
Groep 1 en 2
Rekenrijk
Rekenmethode, groep 1 t/m 8
Schrijfdans
Schrijfmethode, groep 1
Pennenstreken
Schrijfmethode, groep 2 t/m 8
Veilig Leren Lezen
Taalleesmethode, groep 3
Taal Actief
Taal- & spellingmethode, groep 4 t/m 8
Estafette
Technisch leesmethode, groep 4 t/m 8
Nieuwsbegrip XL
Begrijpend leesmethode, groep 4 t/m 8
Blits
Studievaardigheden, groep 5 t/m 8
De blauwe planeet
Aardrijkskundemethode, groep 4 t/m 8
Speurtocht
Geschiedenismethode, groep 4 t/m 8
Natuniek
Natuurmethode, groep 4 t/m 8
Engels
Take it easy, groep 7 en 8
Veilig Verkeer Nederland Lessen en verkeerskranten, groep 5 t/m 7
Een deel van deze methoden werken met een digitale versie, die ook thuis kan worden gebruikt voor extra
oefening van de leerstof. U ontvangt hiervoor van de leerkracht de inlogcodes.
Online programma’s
BLOON
Spelling, methode-onafhankelijk
Ambrasoft
Rekenen en taal, methode-onafhankelijk
Squla
Spelen en leren in alle vakken van de basisschool
Topomania
Topografie Nederland, Europa, Wereld
Kinheim
Aanvullende en verdiepende stof voor het basisonderwijs
Het huiswerk
Vanaf de groepen 5 krijgen de kinderen structureel huiswerk. De hoeveelheid wordt geleidelijk opgevoerd.
Tijdens het kennismakingsgesprek wordt u hierover door de leerkrachten uitvoerig geïnformeerd.
Toetsen, observatie- en volgsystemen
Om de ontwikkeling van onze leerlingen goed te kunnen volgen en de kwaliteit van ons onderwijs hoog te
houden, worden er verschillende observatie-instrumenten ingezet en toetsen afgenomen. De resultaten
worden zowel op leerling-, groeps-, en schoolniveau geanalyseerd en vormen de basis voor groepsplannen en
handelingsplannen.
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Hieronder volgt een overzicht:
• Methodengebonden toetsen

groep 3 t/m 8

•

KIJK observatie-instrument

groep 1 en 2

•

Cito Leerling VolgSysteem (LVS):
- Rekenen voor Kleuters
- Taal voor Kleuters
- Fonologisch bewustzijn
- Receptieve letterkennis
- Fonologisch bewustzijn
- Rekenen en Wiskunde
- Spelling
- Werkwoord spelling
- Leestempo
- DMT, technisch lezen
- AVI, technisch lezen
- Begrijpend lezen
- Woordenschat
- Viseon, sociaal-emotioneel
Entreetoets
NOT/NIO
Centrale Eindtoets

groep 1 en 2
groep 1 en 2
groep 2
groep 2
groep 3
groep 3 t/m 8
groep 3 t/m 8
groep 7 en 8
groep 4 t/m 8
groep 3 t/m 8
groep 3 t/m 8
groep 3 t/m 8
groep 3 t/m 8
groep 3 t/m 8
groep 7
groep 8
groep 8

•
•
•

na ieder blok of
hoofdstuk
in januari en juni

in januari en juni

in april
in oktober
in april

Voorschool-Vroegschool
Wij werken samen met peuterleerplek De Kleine Prins.
De Kleine Prins begeleidt bij het spelen, ontmoeten en ontwikkelen van de peuters. Net als onze school
gebruiken ze hiervoor de methode Piramide. Deze methode helpt leidsters en leerkrachten om jonge kinderen
goed te begeleiden en op een speelse manier te stimuleren in hun ontwikkeling. Er vindt regelmatig overleg en
gezamenlijke scholing plaats.
Ook binnen de zorg is er een doorgaande lijn: onze intern begeleider van de onderbouw is ook werkzaam bij de
peuters. Zo werken we samen aan het vroeg-signaleren van (taal)achterstanden en kunnen daardoor de juiste
begeleiding of expertise inzetten.
Door deze samenwerking verloopt de doorstroom van de peuters naar groep 1 zo vertrouwd en goed mogelijk.
Aansluiting BO-VO
Wij als school streven ernaar om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen en houden ons hierbij aan
de regelgeving voor de overgang van primair naar voortgezet onderwijs.
Het advies wordt vastgesteld op basis van behaalde toestresultaten ( methode gebonden, LOVS, NIO ),
observaties, werkhouding, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het advies kan bijgesteld worden n.a.v. de
uitslag van de Cito Eindtoets.
We gebruiken Onderwijstransparant om alle betreffende documentatie omtrent de leerling te verwerken en
een zo compleet mogelijk beeld te schetsen voor de VO-school, waar de leerling zich heeft aangemeld.
Wij nemen deel aan de BOVO bijeenkomsten om eventuele aanvullingen en belangrijke ontwikkelingen goed
met de desbetreffende school door te spreken.
Ouders worden via een bijeenkomst geïnformeerd over het tijdspad en de procedures omtrent de overgang
van BO naar VO en de organisatie van het VO.
Na het verlaten van onze school worden wij regelmatig door de voortgezet onderwijsscholen, middels
rapportoverzichten, op de hoogte gehouden van de resultaten en het functioneren van de leerlingen.
Aanbod meer- en hoogbegaafden
Voor de kinderen uit de groepen 5-6 en 7-8 is er een Plusklas.
Voor de groepen 3 en 4 is er een structureel aanbod voor meer- en hoogbegaafden in de vorm van een
verrijkend materiaal dat door de klassenleerkracht ingezet kan worden in de klas.
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Voor de groepen 1 en 2 zijn er Levelboxen (Levelspel 1 en 2) aanwezig
SCOOL en COOL
Ieder schooljaar doen we mee aan activiteiten in het kader van talentontwikkeling via ‘de verlengde
schooldag’. We vinden het belangrijk dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om zich zo breed mogelijk te
ontwikkelen. Dit betekent dat er na schooltijd activiteiten zijn voor de kinderen van de groepen 1 t/m 8 in de
vorm van kook-, techniek- en sportcursussen.
Deze activiteiten worden georganiseerd door SCOOL en COOL.
SCOOL: Schoolsport Club Onderwijs & Omgeving Laak, is een schoolsportvereniging in stadsdeel Laak.
COOL: Cultuur Onderwijs & Omgeving Laak, is een cultuurclub in stadsdeel Laak.
SCOOL en COOL werken samen met een groot aantal sportaanbieders en verenigingen voor 8 scholen,
waaronder onze school, om ons aanbod van naschoolse activiteiten vorm te geven.
Speerpunten 2019-2023
➢ Als team ontwikkelen we ons van een Fixed Mindset naar een Growth Mindset. We laten ons daarbij
inspireren en informeren door gastsprekers, deskundigen en bezoeken aan andere scholen.
➢

De onderwijsinhoudelijke werkgroepen stellen in het eerste jaar de volgende vraag centraal: Hoe kun
je eigenaarschap ( voor leerkracht, leerling en ouder ) verbinden aan de doelstellingen en acties van
jouw werkgroep. Hieruit zullen doelstellingen en acties worden opgesteld, uitgevoerd, geëvalueerd en
geborgd.

➢

Het cultuuronderwijs is weer structureel opgenomen in ons onderwijsaanbod, vanuit een doorgaande
lijn voor de groepen 1-8 met de Ladenkast van COH

➢

Wij versterken ons onderwijsprogramma met een aanbod op digitale vaardigheden voor kinderen,
vanuit een doorgaande lijn voor de groepen 1-8 door een vakleerkracht van Digihelden.

➢

Wij zetten de invoering van Momento voort in alle bovenbouwgroepen: een digitale verwerking van
de lesstof uit de methodes via laptop

➢

Het observatie- en registratiesysteem KIJK wordt toegepast in de groepen 1 en 2, zodat er een
doorgaande lijn binnen de VVE ontstaat.

➢

Een structureel aanbod voor meer- en hoogbegaafden voor de groepen 1 en 2 en 3 en 4 in de vorm
van een Plusklas
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Ondersteuning en begeleiding

Passend onderwijs
Sinds 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht, waardoor scholen een zorgplicht hebben
gekregen. Om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek aan
te kunnen bieden, werken scholen samen in samenwerkingsverbanden. Bijna alle scholen van De
Haagse Scholen participeren in het samenwerkingsverband van SPPOH. Dit geldt niet voor de VSOafdelingen, deze zijn aangesloten bij Samenwerkingsverband Zuid-Holland West. De scholen “de
Strandwacht” en “De Piramide” maken daarnaast deel uit van enkele andere
samenwerkingsverbanden.
SPPOH heeft kaders gesteld waarbinnen passend onderwijs op de scholen vorm gegeven wordt en er
een dekkend aanbod voor al onze leerlingen binnen het samenwerkingsverband is. De scholen
werken op drie niveaus aan passend onderwijs: 1) de basisondersteuning, 2) extra ondersteuning
door arrangementen (voor een individuele leerling of een klein groepje leerlingen) en 3) extra
ondersteuning door plaatsing op een SBO of SO. Voor het gehele kader: zie het ondersteuningsplan
van SPPOH
http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie1.0-defintief-7-juli-2017.pdf .
Alle scholen van De Haagse Scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel (SOP) ontwikkeld
waarmee we aan ouders en andere scholen laten zien wat we bieden aan basisondersteuning en
extra ondersteuning.
Binnen ons bestuur zien we een groei van onze SO en SBO scholen. De Haagse Scholen wil in de
toekomst graag een antwoord vinden, hoe om te gaan met deze groei en wat dit betekent voor de
basisondersteuning op onze reguliere scholen.

ershild
Het motto van onze zorgbegeleiding sluit aan bij de missie van de school
“Samen werken aan goede begeleiding op maat”
De begeleiding van onze leerlingen is er op gericht om er samen voor te zorgen dat alle leerlingen een leuke en
leerzame tijd op de basisschool hebben, waarbij een onderwijsaanbod op maat centraal staat. De leerlingen
kunnen zich binnen hun eigen mogelijkheden ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke, nieuwsgierige
en sociale kinderen. De school hecht hierbij belang aan de betrokkenheid van en samenwerking met de ouders.
De basisbegeleiding
De basisbegeleiding van de leerlingen in de groep is gebaseerd op de manier van lesgeven door de leerkracht.
Iedere leerkracht drukt zijn eigen stempel op een groep, maar de basis van het lesgeven moet hetzelfde zijn.
De volgende afspraken zijn leidend voor het lesgeven op OBS Prins Willem Alexander:
• Elke leerkracht geeft gedifferentieerde instructie en werkt met minimaal 2 niveaugroepen. Dit is
vastgelegd in Esis en de a4’tjes waar dit op staat hangen (op het prikbord) bij het bureau van de
leerkracht.
• Elke leerkracht beschrijft de dagplanning met de leerdoelen voor taal en rekenen voor de leerlingen
op een bord in de klas.
• Elke leerkracht werkt met het stoplicht, een timer en de zelfstandig werken kaartjes voor het
bevorderen van zelfstandigheid en omgaan met uitgestelde aandacht
• Elke leerkracht past wekelijks coöperatieve werkvormen toe in zijn lessen
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•
•
•
•

Elke leerkracht geeft verlengde of verkorte instructie aan een instructietafel in zijn klas ondersteund
door concrete materialen of hulpmiddelen.
Elke leerkracht heeft een taalwand ( taal, spelling, woordenschat ) en een rekenwand in de klas,
vormgegeven vanuit de leerdoelen van het taal- of rekenblok of thema van dat moment
Elke leerkracht werkt met groepsplannen waarin de leerdoelen en doorlopende leerlijnen van een vak
zijn vastgelegd gekoppeld aan minimaal 2 instructieniveaus.
Er zijn werkafspraken op school waarin per vak is vastgelegd hoe bijvoorbeeld de methode wordt
gebruikt, een toets wordt afgenomen, genormeerd, geregistreerd en geanalyseerd.

De zorgcyclus
OBS Prins Willem Alexander heeft een planmatige aanpak voor zorg en ondersteuning voor alle leerlingen.
Deze bestaat uit 5 fases, zoals weergegeven in onderstaande figuur.

Onze school speelt een belangrijke rol in alle fases van zorg en ondersteuning.

De plusklas
Meerbegaafde en hoogbegaafde leerlingen leren op een andere manier en in een ander tempo dan andere
leerlingen. Het traditionele, reguliere aanbod is daar niet voldoende op afgestemd. Om een goede leerhouding
te kunnen ontwikkelen en naar eigen vermogen te kunnen presteren hebben deze leerlingen ook een aanbod
nodig dat is afgestemd op hun mogelijkheden. Zo kan voorkomen worden dat leerlingen gedemotiveerd raken,
gaan onderpresteren en zich niet goed ontwikkelen. Bij een goed aanbod zien we dat leerlingen (weer) met
plezier naar school gaan, zich herkend voelen in wie ze zijn en tot betere prestaties komen.
We hebben op school een Plusklas voor leerlingen uit de groepen 5 en 6 en een plusklas voor de leerlingen uit
de groepen 7 en 8.
Wanneer de leerling voldoet aan de criteria van de Plusklas, nodigt de plusklascoördinator de ouders en de
leerling uit voor een gesprek.
Bij akkoord van alle partijen, start de leerling in september of februari in de Plusklas.
De leerling krijgt 1x in de week les van de plusklasleerkracht, waarin op projectmatige basis wordt gewerkt.
Gedurende acht weken staat één thema centraal. Aan het eind van ieder thema houdt het kind een
eindpresentatie, in de vorm van een tentoonstelling, een presentatie of een verslag. Gedurende de acht weken
staan ook twee lessen filosoferen, vier lessen Nieuwsrekenen en samenspel op het programma.
Naast de opdrachten rondom het thema, werken de kinderen met behulp van rubrieken aan een persoonlijk
ontwikkelingsplan (POP).
De leerlingen houden hun ontwikkeling en gestelde leerdoelen bij in een portfolio. Een leerling kan zien op
welk niveau hij nu is en waar hij naartoe wil. Hij beschrijft hoe hij aan zijn doel wil gaan werken en wat/wie hij
hiervoor nodig heeft.
In een multo-map worden alle opdrachten en informatie gebundeld. Deze map gaat met de leerling mee naar
de klas, zodat er ook in de klas aan de opdrachten kan worden gewerkt.
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De leerlingen van de Plusklas hebben hun eigen verrijkingsaanbod vanuit de methoden en krijgen in de klas het
reguliere onderwijsaanbod compact aangeboden. Op deze wijze houden ze tijd over om te werken uit de
multo-map.
In januari en in juli vindt er een evaluatie plaats omtrent de gemaakte ontwikkelingen en het welbevinden.
We zorgen op OBS Prins Willem Alexander dus niet alleen voor onderwijs op maat bij leerachterstanden of
sociaal emotionele hulpvragen, maar bieden voor meer- en hoogbegaafden ook een onderwijsaanbod op maat.
De basisondersteuning
Basiszorg binnen de groep
Binnen de basisondersteuning hebben leerlingen voldoende aan het basisaanbod van de lesmethodes. Elke
leerling werkt op zijn of haar niveau binnen het aanbod van de groep. Binnen de basisondersteuning geeft de
leerkracht instructie op twee of drie niveaus. Hierbij staan de handelingsgerichte vaardigheden van de
leerkracht centraal.
Sommige leerlingen ontvangen dus verlengde instructie binnen de les. Andere leerlingen krijgen juist
verdieping van de leerstof aangeboden.
Licht curatieve zorg binnen de groep
Wanneer een leerling bij een vakgebied niet voldoende baat heeft bij de verlengde instructie, dan stelt de
leerkracht een handelingsplan voor een leerling op. Binnen dit plan wordt beschreven hoe hij met de leerling
weer de aansluiting bij het basisaanbod van de groep gaat realiseren.
De ouders worden van het handelingsplan op de hoogte gesteld en worden gevraagd ook thuis te
ondersteunen met gerichte oefenstof of gedragsafspraken. Na 8 weken wordt het handelingsplan geëvalueerd.
De doelen zijn bereikt, waarna het handelingsplan wordt afgesloten. Of de doelen zijn niet bereikt, waarna de
leerkracht met de intern begeleider bespreekt welke vervolgstappen kunnen worden ingezet.

Extra ondersteuning buiten de groep
Als een kind ondanks extra aandacht vanuit het handelingsplan toch niet die ontwikkeling doormaakt en/of
vooruitgang boekt, die verwacht mag worden, kan er een bespreking in de Interne Zorg Commissie (IZC) of de
School Ondersteunings Commissie (SOC) volgen.
De samenstelling van de IZC van OBS Prins Willem Alexander:
• de onderwijsadviseur van SPPOH
• de school maatschappelijk werker
• de orthopedagoog / psycholoog vanuit het HCO
• de schoolarts of jeugdverpleegkundige vanuit JGZ
• de intern begeleiders
• de groepsleerkracht
• een directielid
• de ouders
Voor bespreking van een kind in de Interne Zorgcommissie is schriftelijke toestemming van de ouders nodig.
De Interne Zorgcommissie kan een handelingsgericht advies aan de leerkracht geven of de ouders het advies
geven externe hulp voor het kind aan te vragen. Ook kan het advies gegeven worden om nader onderzoek te
laten doen.
Wanneer de school niet meer aan de onderwijsbehoeften van een kind kan voldoen en er niet genoeg
ondersteuning gegeven kan worden, wordt in de SOC beoordeeld of het kind beter ondersteund kan worden
door extra hulp aan te vragen in het speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so). Deze commissie
bestaat uit 3 leden, namelijk: de intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werker en de adviseur passend
onderwijs.
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Naar aanleiding van deze adviezen en/of onderzoeken, kan een leerling extra ondersteuning buiten de groep
ontvangen. Dit kan extra ondersteuning zijn van de remedial teacher, van de intern begeleider, een
logopediste, een schoolmaatschappelijk werker, een ambulant begeleider van jeugdzorg, een deskundige
dyslexie of dyscalculie, etc.
Dit kan ondersteuning zijn die binnen of buiten de school plaatsvindt.
Een verwijzing
Wanneer de extra ondersteuning die de leerling ontvangt niet die ontwikkeling of vooruitgang blijkt te
realiseren, vindt er opnieuw overleg plaats in een SOC. Hierin wordt opnieuw gekeken naar alle beschikbare
gegevens en gemaakte ontwikkelingen of stagnaties.
Er wordt een advies uitgebracht voor een type school/cluster binnen het Speciaal Onderwijs of Speciaal
BasisOnderwijs. Ouders moeten akkoord gaan met dit advies en toestemming geven voor een verwijzing naar
het SO of SBO. De intern begeleider contact de SO/SBO school voor uitwisseling van gegevens en de aanvraag
voor een observatie.
De desbetreffende school komt observeren en bevestigt al dan niet een passende onderwijsplek voor de
leerling te kunnen bieden. Bij bevestiging vraagt de intern begeleider de toelaatbaarheidsverklaring aan met
behulp van een groeidocument. De onderwijsadviseur van Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden
(SPPOH) is hierin ondersteunend en adviserend. De aanvraag wordt beoordeeld door SPPOH.
Ouders worden in dit proces begeleid door de intern begeleider. Ze brengen een bezoek aan de school en
worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
Bij akkoord vanuit alle partijen volgt de plaatsing van de leerling op de nieuwe school.

De zorgkalender
De zorg en begeleiding van leerlingen duurt niet één jaar, maar geldt voor de hele schoolperiode van een
leerling. Daarom hebben we onze werkwijze vastgelegd in een zorgkalender en is er elk jaar duidelijk wanneer
er wat van een leerkracht wordt verwacht.
SVIB
Twee collega’s in onze school zijn gecertificeerd School Video Interactie Begeleider ( SVIB ). Dit is een
methodiek om de interactie leraar- leerling te filmen, analyseren en te bespreken. Beelden geven veel inzicht in
sterke vaardigheden, maar ook in leerpunten. Vanuit dit inzicht kunnen bestaande en nieuwe vaardigheden
worden ontwikkeld.
Deze werkwijze is concreet en geschikt voor alle situaties waarin leerkracht, kind of groep een steuntje in de
rug nodig hebben.
Volgen van de zorg en de kwaliteit van ons onderwijs
We zijn trots op onze kwaliteitszorg, maar deze moet wel worden geborgd en door het team worden
uitgevoerd. Het moet duidelijk zijn wat er moet gebeuren, wanneer en hoe.
Omdat we als school systematisch en doelgericht werken aan de maximale prestaties van onze leerlingen, zien
we dit terug in onze resultaten. In de resultaten van een kind, van de groep en van de school. Om hierin scherp
te blijven, worden de resultaten van het kind en de groep door de intern begeleiders met de leerkrachten
besproken. Dit gebeurt drie keer per schooljaar.
Op schoolniveau bespreken we met het team twee keer per jaar de Cito LVS resultaten.
Ons zorgbeleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd met het team en het management.
Doubleren of versnellen
Doublure
De school heeft tot taak het onderwijs zodanig in te richten dat de leerlingen een ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.
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Bij OBS Prins Willem Alexander kan het voorkomen dat kinderen niet altijd goed presteren en een jaar
doubleren c.q. zittenblijven.
Sommige kinderen hebben namelijk meer leertijd, meer instructie, meer oefeningen en/of meer herhalingen
nodig.
Doubleren komt in principe alleen voor in groep 1 t/m 5 en indien mogelijk in een zo vroeg mogelijk stadium.
Slechts in bijzondere omstandigheden kan doubleren in hogere groepen worden besproken. Dit kan
bijvoorbeeld door langdurige ziekte, gezinsomstandigheden, meertalige problemen, sociaal-emotionele
problemen etc.
Procedure
• Met de intern begeleider wordt overleg gevoerd over de prestaties en een eventuele doublure. Er
wordt door de leerkracht een handelingsplan opgesteld. Binnen dit plan wordt beschreven hoe hij met
de leerling weer de aansluiting bij het basisaanbod van de groep gaat realiseren.
De ouders worden van het handelingsplan op de hoogte gesteld en worden gevraagd ook thuis te
ondersteunen met gerichte oefenstof of gedragsafspraken. Na 8 weken wordt het handelingsplan
geëvalueerd. Wanneer nodig, wordt een vervolgplan opgesteld.
• Als er toch sprake is van onvoldoende vooruitgang en resultaten worden de ouders bij de tweede
rapportbespreking in maart ingelicht en wordt met hen gesproken over een eventuele doublure.
• Het definitieve gesprek met de ouders over de doublure is uiterlijk in mei.
De beslissing over een doublure of overgang wordt in overleg tussen leerkrachten en intern begeleider
genomen. De leerkrachten hebben hierin een belangrijke inbreng.
Versneld overgaan
Soms zijn kinderen op alle gebieden verder dan hun leeftijdsgenoten.
De leerkracht kan dan in overleg met de IB-er en ouders beslissen dat een leerling eerder met de volgende
groep mee gaat draaien om hem/haar de ontwikkelingskansen te geven waar het kind aan toe is.
Meldcode
Een basisschool heeft een signaleringsfunctie wat betreft zorgen rondom de ontwikkeling van de leerlingen.
Onze school werkt met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en de landelijke verwijsindex.
Mochten er zorgen zijn rondom kinderen, dan zal dit met de ouders worden besproken.
Er kan besloten worden tot een melding bij bureau jeugdzorg als de school merkt dat de ontwikkeling van een
leerling ernstig wordt belemmerd. Dit wordt aan ouders gemeld.
School Ondersteunings Profiel ( SOP )
Ons schoolondersteuningsprofiel beschrijft in het profiel op welke manier wij als school passend onderwijs
realiseren. Het bestuur stelt het schoolondersteuningprofiel eenmaal in de vier jaar vast. De
medezeggenschapsraad van onze school heeft adviesrecht.
Ons schoolondersteuningsprofiel heeft verschillende functies:
• Ons profiel geeft ouders inzicht in de wijze waarop onze school basisondersteuning en extra
ondersteuning realiseert en welke kennis en kunde bij ons op school aanwezig is;
• Ons profiel geeft input voor het samenwerkingsverband, om vast te stellen of alle scholen samen een
dekkend netwerk vormen van passend onderwijs voor alle leerlingen in onze regio Haaglanden;
• Ons profiel is ook een houvast bij de afweging of we voor leerlingen met een onderwijsbehoefte
passend onderwijs kunnen bieden.
Bij de directie en op de website van de school is ons SOP ter inzage beschikbaar.
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Overzicht instrumenten

20192020
x

20202021
x

20212022
x

20222023
x

Zorgkalender

x

x

x

x

Groepsplan

x

x

x

x

Handelingsplan

x

x

x

x

Formulier groepsbespreking

x

x

x

x

Formulier aanmelding IZC

x

x

x

x

Stappenplan Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

x

x

x

x

20192020
x

20202021
x

20212022
x

20222023
x

Zorgbeleidsplan

x

x

x

x

Protocol doubleren en versneld overgaan

x

x

x

x

Beleidsplan Meer- en hoogbegaafdheid

x

x

x

x

Dyslexieprotocol

x

x

x

x

Zorgcyclus

Overzicht beleidsdocumenten

SOP

Speerpunten 2019-2023
➢
➢
➢
➢
➢

Hoe maken we op een praktische manier gebruik van individuele- of groepshandelingsplannen en
wanneer worden deze ingezet.
Het uitvoeren en borgen van de aanpak/ afspraken omtrent doublures in groep 1 t/m 3
Het verduidelijken van de zorgcyclus aan ouders als thema voor een koffieochtend.
Een structureel aanbod voor meer- en hoogbegaafden voor de groepen 1 en 2 en 3 en 4 in de vorm
van een Plusklas
Een verrijkingsaanbod voor meer- en hoogbegaafden voor de groepen 1 en 2 in de klas
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VEILIGHEID

Veiligheid is in toenemende mate een aandachtspunt in de samenleving, ook binnen het onderwijs. Van
scholen wordt verwacht dat ze alles doen wat nodig is om leerlingen en onderwijspersoneel een veilige
omgeving te bieden. Dit houdt in dat er een prettige sfeer is op school. Incidenten zoals ongepast
gedrag, intimidatie, diefstal en agressie worden voorkomen. Dat kan door op tijd te signaleren en hier
gericht tegen op te treden. Dit geldt ook voor het bestrijden van pestgedrag.
Onze scholen zijn een afspiegeling van een snel ontwikkelende samenleving. Hierdoor kunnen
veiligheidsvraagstukken ontstaan en om daar goed mee om te kunnen gaan gelden er wettelijke
verplichtingen en regels. Sinds augustus 2016 zijn scholen wettelijk verplicht om te zorgen voor sociale
veiligheid op school. Dit vraagt van scholen dat ze een actief veiligheidsbeleid voeren, de effecten van
dit beleid monitoren en een aanspreekpunt aanstellen om het beleid tegen pesten te coördineren.
De Haagse Scholen heeft een beleidskader opgesteld voor procedures en richtlijnen met betrekking tot
sociale veiligheid. Daarnaast monitort De Haagse Scholen jaarlijks de veiligheidsbeleving van leerlingen.
Dit gebeurt aan de hand van een gevalideerd instrument, dat in samenwerking met Scholen met Succes
is ontwikkeld. Op basis van een analyse wordt er een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd.

Multicultureel en een veilig klimaat
‘ wij dragen samen zorg voor de omgeving, elkaar en onszelf ’
‘ wij bieden een veilige en positieve leeromgeving ’
Ons veiligheidsbeleid betreft geen losstaande aanpak, maar is een integraal onderdeel van ons totale
schoolbeleid. Dit wil zeggen dat het beleidsplan zich richt op alle vormen van veiligheid: agressie, geweld,
seksuele intimidatie, discriminatie en pesten, die tijdens schooltijden, binnen of in de directe omgeving (plein,
gymzaal) van de school kunnen voorkomen.
We streven naar een leef- en leerklimaat waarin ons personeel, onze leerlingen en onze ouders zich veilig
voelen en zich positief verbonden voelen met de school. Een positieve sociale binding met onze school vormt
een belangrijke voorwaarde voor een zo optimaal mogelijk werkklimaat voor ons personeel en leerklimaat voor
onze leerlingen.
Ons sociaal veiligheidsbeleid heeft als doel alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie
en pesten binnen of in de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten
voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen. Het plan beschrijft tevens de
wijze waarop de school adequaat handelt in het geval van een ingrijpende gebeurtenis.

Daarnaast neemt de school ook een prominente plaats in de wijk in. Wij streven dan ook naar een buurt waar
iedereen zich betrokken en verantwoordelijkheid voelt voor een veilige omgeving.
Ons veiligheidsbeleid is geschreven vanuit preventief beleid en curatief beleid. Wij streven ernaar om ons
preventief en curatief beleid zoveel mogelijk in samenhang met andere gerelateerde werkgroepen uit te
voeren. Deze samenhangende aanpak komt tot uiting in de manier waarop wij ons plan van aanpak met
betrekking tot sociale veiligheid hebben opgesteld.
Preventie betekent dat we een zodanig werk/schoolklimaat hebben, dat ons personeel en onze leerlingen
werken en leren in een veilige omgeving, waardoor uitval wordt voorkomen.
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Dit blijkt uit onze aandacht voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het zo vroegtijdig mogelijk problemen signaleren en aanpakken
ons onderwijs op maat ( het zorgbeleidsplan )
ons programma voor sociaal-emotionele en communicatieve vaardigheden
het kindvolgsysteem OVM (in de groepen 1 en 2) en VISEON (in de groepen 3 t/m 8) dat zicht biedt op
de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen
de leerlingtevredenheidspeiling
normen- en waardenontwikkeling, waarbij wij de nadruk leggen op het voorbeeldgedrag van ons
personeel tegenover leerlingen en ouders
onze schoolregels die wij in samenwerking met het personeel en de
leerlingen hebben opgesteld
de groepsregels die de leerlingen met elkaar hebben opgesteld en ondertekend
contacten op de werkvloer
het anti-pestprotocol
de gedragsregels m.b.t. sociale media
de privacy-regeling
BHV, EHBO en ontruiming
surveillance bij buitenspelen en overblijven
voldoende begeleiding van schoolactiviteiten
de gesprekscyclus van Bardo, waarin opgenomen de draagkracht/draaglast verhouding

Bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld onderneemt de school de nodige acties met
onze aanpak ‘meldcode huiselijk geweld en de landelijke verwijsindex.’
Op curatief niveau hebben we een aanpak ontwikkeld voor opvang van personeelsleden, leerlingen en ouders,
die geconfronteerd zijn met een ingrijpende gebeurtenis, agressie, geweld, seksuele intimidatie of pesten.
We willen een zo adequaat mogelijke aanpak bij gebleken problemen realiseren. Daarbij zijn snelheid en een
zorgvuldige wijze van handelen, analyse van de eventuele achterliggende problematiek, een goede
klachtenregeling en een goede afstemming en communicatie met en doorverwijzing naar hulpverlening
belangrijke succesfactoren.
Ons beleid op curatief niveau blijkt uit:
•
•
•
•
•

het programma voor pesters en slachtoffers van pesters
de regeling conflicthantering
de regeling opvang bij incidenten
het omgaan met een ernstig ongeval
het protocol met ernstige ziekte/overlijden van een leerling, een ouder, een personeelslid

SEO programma
Ons programma voor de sociale en emotionele ontwikkeling is gebaseerd op onze acht schoolregels:
-

‘Ik, jij, hij of zij… iedereen hoort erbij
‘Pesten is nooit goed. Zorg dat je dan aardig doet’
‘Als de ander praat ben je stil, dan hoor je wat hij zeggen wil’
‘Alle dingen hebben een doel, kapot maken is niet cool’
‘Samen spelen, samen delen, elkaar niet vervelen’?
‘Met lachen is niets mis, zolang het niet om een ander is’
‘Rennen doe je op het schoolplein binnen moet je rustig zijn’
‘Slaan of schoppen? Daar moet je snel mee stoppen’

Iedere vier weken staat er een andere regel centraal.
Voor aanvang van een regel informeert en enthousiasmeert de werkgroep SEO het team over deze regel en de
bijbehorende materialen en lessen.
Het belang van het programma wordt telkens benadrukt, zodat iedere leerkracht dit weer krachtig neerzet in
zijn of haar groep.
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Tijdens deze 4 weken kan er, passend bij de regel, ook een onderwerp centraal staan wat in de media aanbod
komt. Waar we als school extra aandacht aan willen besteden of wat samenvalt met vragenlijsten of peilingen
omtrent leerlingtevredenheid of veiligheid.
Om in deze vier weken ook een koppeling te maken naar het ouder-kind component, ontvangen de kinderen
iedere vier weken een opdracht die ze thuis met hun ouders kunnen uitvoeren. In de klas vindt hierover weer
een terugkoppeling plaats.
De SEO-wand in de klas, toont wat er in deze vier weken centraal stond of waar de kinderen samen aan
gewerkt hebben.
Met dit programma ontwikkelen en versterken wij de sociale en emotionele vaardigheden van kinderen
individueel en in groepsverband. Kinderen leren samen te leven en te werken, met spelregels om te gaan, hun
eigen mening te vormen en die van anderen te respecteren. Ook ontdekken leerlingen er hun eigen positie in
de samenleving en komen ze erachter hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan hun wijk, regio, land en de
wereld, zodat ze zich ontwikkelen tot verantwoordelijke wereldburgers.
Het werkt preventief aan de veiligheid omtrent het klassenklimaat, het pedagogische en het didactische
klimaat. Met als doel dat kinderen zich veilig voelen in een optimaal leef-, speel- en leerklimaat.
Anti-pestprotocol
Naast dat elk kind verschillend is, zijn er ook veel overeenkomsten. Zo probeert elk kind de eigen positie te
ontdekken ten opzichte van volwassenen. Maar vooral ook zijn/haar positie te bepalen ten opzichte van
leeftijdgenootjes. Reacties van anderen geven een kind duidelijkheid over het eigen gedrag. Bevestiging geeft
zekerheid, en zekerheid geeft vertrouwen. Iedereen mag er zijn! Vanuit deze gedachte willen we heel alert zijn
op signalen die op pesten kunnen duiden.
Wij maken onderscheidt tussen plagen en pesten.
Bij plagen geldt in algemene zin:
• Er is geen winnaar of verliezer.
• Het is niet opzettelijk of kwetsend bedoeld.
• Het gebeurt incidenteel.
• Het gebeurt niet steeds bij zelfde persoon
• De ander is in staat zich te verdedigen.
• Er is geen letsel ( fysiek of psychisch).
Bij pesten gaat het om:
• Het gebeurt opzettelijk om iemand te kwetsen.
• Het gebeurt telkens opnieuw tegen dezelfde persoon.
• Er is machtsongelijkheid.
• Buitengesloten worden of genegeerd worden. (doen alsof je niet bestaat)
• Uitgescholden worden vanwege het anders zijn b.v. kleding, uiterlijk etc.
• Door iemand of groep zonder reden geslagen worden.
• Bedreigd worden, onder druk zetten.
Als dit steeds bij hetzelfde kind gebeurt en meerdere keren per dag of per week,
dan is er sprake van structureel pesten. Iemand die gepest wordt kan daar blijvend schade van ondervinden.
De kans dat pestgedrag ook op onze school kan ontstaan/voorkomt is reëel. Daar willen wij de ogen niet voor
sluiten. Belangrijk vinden wij dan ook hoe wij allereerst kunnen bijdragen aan het voorkomen van pestgedrag.
Wat betreft pesten is er een nul-tolerantiebeleid.
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Anti-pest coördinatoren
Onze anti-pestcoördinatoren zijn een aanspreekpunt voor leerlingen die worden gepest, voor hen die willen
praten over een situatie waarin ze worden gepest en voor ouders die vragen hebben over pesten. Door
informatie in de nieuwbrief, schoolgids, op de site en een infoposter in de entree van beide scholen is het
duidelijk waar iedereen terecht kan voor alles wat met pesten te maken heeft.
Op de PWA hebben we 2 anti-pest coördinatoren.
De anti-pest coördinator heeft twee taken:
• Het coördineren van het anti-pestbeleid.
• Het behartigen van de belangen van ouders en leerlingen in het kader van pesten

Overzicht instrumenten

OVM gr 1-2

20192020
x

KIJK gr 1-2

20202021

20212022

20222023

x

x

x

VISEON gr 3-8

x

x

x

x

Leerlingvragenlijst sociale veiligheid gr 7-8

x

x

x

x

Risico-inventarisatie & -evaluatie ( RI&E )

x

x

x

x

Kennisbank Veiligheid De Haagse Scholen

x

x

x

x

Stappenplan Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

x

x

x

x

Plan van aanpak Veiligheidsplan

x

x

x

x

Formulier registratie aantal meldingen ongewenst gedrag

x

x

x

x

Formulier registratie aantal pest-incidenten

x

x

x

x

Formulier registratie aantal Incidenten/ongevallen

x

x

x

x

20192020
x

20202021
x

20212022
x

20222023
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Overzicht beleidsdocumenten

Veiligheidsplan
Protocol Anti-pesten
Protocol omgang bij conflicten
Protocol BHV
Handreiking Als de dood ingrijpt
Verzuimprotocol
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Speerpunten 2019-2023
➢
➢
-

De werkgroep SEO stelt de volgende vraag centraal in het eerste jaar van ons nieuwe
meerjarenbeleidsplan:
Hoe kun je eigenaarschap ( voor leerkracht, leerling en ouder ) verbinden aan de doelstellingen en
acties van jouw werkgroep
Daarnaast investeert de werkgroep in:
Een training voor anti-pestcoördinator voor de bovenbouw
Een mogelijke rol van leerlingen als mediatoren
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KWALITEITSZORG

Kwaliteitszorg is het zorgen voor en bewaken van de onderwijskwaliteit op onze scholen. Het is het
totaal van activiteiten, procedures en instrumenten, die bedoeld zijn om op een permanente,
systematische en cyclische wijze de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie te bepalen, te
beheersen, te bewaken, te borgen en te verbeteren’. Dit komt concreet neer op het beantwoorden van
de volgende vragen van de kwaliteitscyclus (PDCA).
• Doen wij de goede dingen?
• Doen wij de dingen goed?
• Hoe weten wij dat?
• Vinden anderen dat ook?
• Wat doen wij met die kennis en informatie
Hiertoe is een kwaliteitskader ontworpen; een set aan kwaliteitseisen dat antwoord geeft op de vraag
wat wij, als De Haagse Scholen, onder onderwijskwaliteit verstaan. Om onze onderwijskwaliteit zichtbaar
en meetbaar te maken en dit te borgen en te verbeteren, maken we vanuit het bestuur in ieder geval
gebruik van een aantal procedures en instrumenten:
• ESIS, leerlingvolgsysteem waar al onze scholen gebruik van maken.
• BARDO, digitaal bekwaamheidsdossier voor alle medewerkers.
• Cyclus van functioneren en beoordelen. Jaarlijks worden er gesprekken gevoerd met alle
medewerkers. Hierbij wordt een driejaren cyclus gehanteerd van startgesprek,
voortgangsgesprek en beoordelingsgesprek.
• Leerling-, ouder- en medewerkerstevredenheidspeilingen. Deze worden organisatie breed elke
twee jaar uitgezet, waarbij de uitkomsten, indien nodig, een plek krijgen in de jaarplannen.
• Interne auditsystematiek in ontwikkeling, waarbij onze scholen door een auditteam (bestaande
uit een getrainde leerkracht, IB-er en directeur) een keer per drie jaar bezocht worden. En de
rapportage mede input geeft voor de jaarlijkse schoolbezoeken door de bovenschools
directeuren en de jaarplannen van de scholen.
• Interne kwaliteitsmonitor, waar de managementinformatie te vinden is die een signaalfunctie
heeft ten aanzien van de onderwijskwaliteit. Deze monitor wordt gebruikt bij de audits en de
gesprekken en schoolbezoeken van de bovenschoolse directeuren.
• Cyclus van gesprekken en schoolbezoeken van de bovenschoolse directeuren – directeuren.
Naast de cyclus van functioneren en beoordelen, vinden er ook ontwikkelingsgerichte
gesprekken plaats op de scholen.
• Monitoring Veiligheidsplannen (notitie veiligheid en DHS)
• Strategisch personeelsbeleid, geeft een kader aan de hand van de volgende HR-bouwstenen:
strategische personeelsplanning, beoordeling en gesprekkencyclus, verzuimbeleid, werkdruk,
functiebouwwerk, arbeidsvoorwaarden, opleiding en ontwikkeling, mobiliteit en werving &
selectie.
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We zijn trots op onze kwaliteitszorg, maar deze moet wel worden geborgd en door het team worden
uitgevoerd. Het moet duidelijk zijn wat er moet gebeuren, wanneer en hoe.
Bij de kwaliteitszorg op de PWA staan de volgende indicatoren centraal:
1. De PWA heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingpopulatie;
2. De PWA evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen;
3. De PWA evalueert regelmatig het onderwijsleerproces;
4. De PWA werkt planmatig aan verbeteractiviteiten;
5. De PWA borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces;
6. De PWA verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit.
Groepsbespreking
In deze evaluatiemomenten, de groepsbesprekingen, wordt de groep geanalyseerd en geëvalueerd op diverse
gebieden.
De groepsbespreking is een gesprek, volgens een vastgesteld format, tussen de leerkracht en de IB-er waarbij
de groep en haar resultaten wordt besproken. Basis voor deze gesprekken zijn de groepsplannen, de CITO resultaten, evt. handelingsplannen en observaties in de groep op gebied van SEO, werkhouding en gedrag.
Er vindt 3 keer per jaar een groepsbespreking plaats. Via het formulier “groepsbespreking” vindt er op
uniforme wijze een evaluatie van de groep plaats. De groepsbespreking vindt plaats tussen de
groepsleerkracht(en) en de IB-er. De leerkracht van de groep vult het formulier in.
Het invullen van het groepsbesprekingsformulier en de groepsbespreking is een belangrijk evaluatie moment in
de kwaliteitscyclus. Van diverse kanten worden de benodigde gegevens verzameld, geanalyseerd, geëvalueerd
en plannen worden aangepast. De groep wordt van alle kanten bekeken en geanalyseerd.
De groepsbesprekingen worden zoveel mogelijk onder en na schooltijd gepland. In de zorgkalender is zichtbaar
in welke maanden de groepsbesprekingen plaatsvinden. De IB’ers communiceren via de mail wanneer het
formulier moet worden aangeleverd. De IB-er maakt digitaal in het formulier aantekeningen en afspraken. Dit
is meteen het verslag.
Inhoud van het groepsbesprekingsformulier:
•
Oktober: het pedagogische en didactische klimaat van de groep.
Wat is je eerste indruk van de groep? Hoe zijn de relaties in de groep? Was de overdracht goed? Functioneren
de groepsplannen? Wat is er nog nodig om de gestelde doelen van de tussenevaluatie van het groepsplan te
behalen? Welke leerling zou je willen bespreken in een leerlingbespreking?
•
Februari/maart: de didactische opbrengsten van de groep n.a.v. de Cito M. Analyse van de resultaten
gericht op verhogen van de opbrengst in de huidige groep. Nieuw groepsplan, maken of aanpassen van
handelingsplannen.
•
Juni: de didactische opbrengsten van de groep n.a.v. de Cito E. Analyse van de resultaten gericht op
verhogen van de opbrengst van de volgende groep. De overdracht.

Leerlingbespreking
In een groep zijn er leerlingen die extra begeleiding, ondersteuning of zorg nodig hebben. Dit kan liggen op
didactisch, pedagogisch of medisch gebied of kan te maken hebben met de thuissituatie. In haar
verantwoordelijkheid als leerkracht neemt de leerkracht als eerste het initiatief om de hulpvraag op te lossen.
Indien nodig wordt er overlegd met de IB-er in een leerlingbespreking.
Het is ook altijd mogelijk om tussentijds met de IB-er een leerling te bespreken wanneer zorgen of hulpvragen
zijn.

Groepsplannen
In de kwaliteitscyclus leerlingbegeleiding vormen de groepsplannen en de evaluaties daarvan een belangrijke
pijler. Het jaar is ingedeeld in twee groepsplanperiodes. De periodes lopen van startschooljaar tot februari en
van februari tot het einde van het schooljaar. Elke periode wordt afgesloten met een evaluatie en het schrijven
van een nieuw groepsplan.
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In de groepsplannen worden de doorlopende leerlijnen van een vak vastgelegd. De leerkracht deelt zijn
leerlingen in op basis van hun Cito resultaten, methodengebonden resultaten en eigen observaties in groepen.
Binnen deze groepen geeft de leerkracht aan welk doel hij wil bereiken aan het einde van de periode, welke
aanpak en hoe dit wordt georganiseerd. Dit wordt SMART geformuleerd, hierbij wordt de vaardigheidsgroei
van een leerling gebruikt. Aan het einde van de periode wordt het plan geëvalueerd en op nieuw gemaakt voor
de nieuwe periode. Bij de evaluatie wordt gemeten of de doelen zijn gehaald en of de gebruikte methode van
instructie en klassenmanagement effectief was.
De groepsplannen worden gemaakt voor rekenen en lezen.
Voor het maken van de groepsplannen gebruiken we het computerprogramma ESIS.

Cito M en E opbrengsten
Op schoolniveau bespreken we met het team twee keer per jaar de Cito resultaten.
De M en E opbrengsten worden in schema ( groepsvaardigheidscores, categorieën en behaald percentage voor
de categorieën I-II-III samen) en in grafieken ( groepsgroei ) in kaart gebracht. Deze datamuur is het
uitgangspunt van een teambreed gesprek om de opvallendheden, verklaringen en acties met elkaar te
bespreken en vast te leggen in een analysedocument. Van hieruit stellen we nieuwe doelen die ons onderwijs
kunnen verrijken en versterken:
•
Doelen op schoolniveau: waar leggen we onze focus voor de volgende periode
•
Doelen op werkgroepniveau: wat is er voor nodig om de doelen op schoolniveau te realiseren
•
Doelen op groepsniveau: wat hebben leerkrachten nodig om hun leerkrachtvaardigheden te verrijken
en klassenmanagement te optimaliseren
•
Doelen op leerlingniveau: wat hebben leerlingen nodig om zich nog optimaler te ontwikkelen
•
Doelen op teamniveau: hoe kunnen wij ons als team en individueel professionaliseren om gestelde
doelen te realiseren
Deze gestelde doelen worden, naast de datamuur, geëvalueerd in de volgende schoolbrede Cito bespreking.

Begeleiding van het team
Bij het invoeren van een goede en duurzame kwaliteit van begeleiding van de leerlingen moet ook het team
goed worden begeleid. We geven dit op de volgende manieren vorm:
• Twee maal per jaar gaat het MT ( directie en Ib-ers ) op klassenbezoek bij alle leerkrachten:
in november en in april. Vooraf aan deze bezoeken is duidelijk gecommuniceerd waar de focus ligt bij
het bezoek. Na afloop van het bezoek worden de bevinden door het MT besproken en samengevat in
een digitaal document. Dit document is het uitgangspunt bij het nagesprek met de leerkracht.
• Twee maal per jaar gaat de directie op flitsbezoek bij alle leerkrachten: in oktober en februari.
Met het flitsbezoek kunnen we in korte tijd inhoudelijk goed op de hoogte blijven van de kwaliteit van
het lesgeven in de school en de gemaakte afspraken die leidend zijn in het lesgeven op OBS Prins
Willem Alexander.
• Jaarlijks bereiden collega’s samen lessen voor, bekijken deze lessen bij elkaar en geven elkaar
feedback op inhoud en didactiek.
• Drie gecertificeerde coaches begeleiden onze studenten, startende collega’s en collega’s die
begeleiding vragen om hun leerkrachtvaardigheden te versterken
• De directie voert jaarlijks via Bardo de gesprekken vanuit de gesprekkencyclus. Collega’s brengen
hierbinnen hun ontwikkeling in kaart, vanuit hun eigen vragen/wensen en vanuit teambrede
schoolontwikkelingen uit het jaarplan, al dan niet gestuurd door de directie.

Begeleiding van werkgroepen
Het Plan-Do Check-Act plan is dus een soort jaarplan, voortkomend uit de meerjarenbeleidsplanning, voor de
onderwijsinhoudelijke werkgroepen.
In het Plan-Do Check-Act plan beschrijft de werkgroep:
Wat de stand van zaken is omtrent zijn vakgebied op onze school
Welke doelen er voor het huidige schooljaar centraal staan
Welke activiteiten hieraan verbonden zijn
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Hoe het tijdspad verloopt
Wie waarvoor verantwoordelijk is
Welke kosten eraan verbonden zijn
Hoe er wordt geëvalueerd

Ieder schooljaar wordt er dus weer een PDCA-plan opgesteld.
De directie voert twee maal per jaar gesprekken met de coördinatoren van de werkgroepen.
De werkgroepen evalueren het PDCA plan twee maal per jaar met de werkgroepleden en middels een korte
presentatie aan het team in de halfjaar- en jaarevaluatie.

Tevredenheidsonderzoeken
Onderzoek is noodzakelijk bij het verkrijgen van inzicht in de eigen organisatie. Op basis van onderzoek kan een
gedegen kwaliteitsbeleid worden gevoerd en kan er gericht worden gewerkt aan het voldoen aan de behoeften
en eisen.
Wij nemen de volgende tevredenheidsonderzoeken af:
• Met de Ouderpeiling van Scholen met Succes brengen wij de tevredenheid van onze ouderpopulatie in
kaart. Via de nieuwsbrief koppelen wij successen, kansen en verbeterpunten terug. Deze worden in
het jaarplan opgenomen.
• Met de Leerlingpeiling van Scholen met Succes krijgen wij inzicht in de leerlingtevredenheid op onze
school. Met de nieuwe lijsten brengen wij ook twee actuele thema’s in kaart: sociale veiligheid en
21ste eeuwse vaardigheden. Via de nieuwsbrief koppelen wij successen, kansen en verbeterpunten
terug aan ouders. De leerkracht koppelt de uitslag terug aan de kinderen en zal op groeps- of
individueel niveau verder in gesprek gaan.
• Middels de Personeelspeiling van De Haagse scholen krijgen wij een verslag toegestuurd van de
tevredenheid van eigen medewerkers. Dit verslag wordt met het team besproken en geeft input voor
het jaarplan.

Beleidsdocumenten
Jaarlijks worden de onderwijsinhoudelijke beleidsdocumenten in de werkgroep geëvalueerd. Zijn er
aanpassingen nodig voor het volgende jaarplan n.a.v. de opgestelde meerjarenbeleidsplannen? Deze worden
opgenomen in het PDCA-plan.
In het MT worden de schoolbrede beleidsdocumenten jaarlijks geëvalueerd op inhoud en organisatie.
Daar waar nodig worden aanpassingen gemaakt of nieuwe accenten gelegd. Deze worden besproken en ge
teruggekoppeld aan het team, ouders en leerlingen, afhankelijk van het document.
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Overzicht instrumenten

20192020
x

20202021
x

20212022
x

20222023
x

Cito leerlingvolgsysyteem

x

x

x

x

Analysedocument Cito M en E

x

x

x

x

KIJK

x

x

x

x

VISEON

x

x

x

x

De Cito-entreetoets, de NIO en de Cito-eindtoets

x

x

x

x

Resultaten voortgezet onderwijs

x

x

x

x

Klassenbezoeken door directie, IB en externen

x

x

x

x

Flitsbezoeken door directie

x

x

x

x

Collegiale consultatie door collega’s

x

x

x

x

Het ouder-, leerling- en medewerkerstevredenheidsonderzoek

x

Het digitaal bekwaamheidsdossier BARDO

x

x

x

x

Het verzuim en het sociaal medisch overleg (SMO)

x

x

x

x

20192020

20202021

20212022

20222023

Methode gebonden toetsen

x

Audit De Haagse Scholen

Overzicht beleidsdocumenten

Speerpunten 2019-2023
➢

➢

➢

We creëren met elkaar een werkomgeving, waarin we streven naar een zo laag mogelijke beleving van
werkdruk, waardoor we als team gezond blijven. Hiervoor stellen we jaarlijks een plan op voor de
gelden voor de werkdrukvermindering.
De directie stelt een scholingsbeleidsplan op, gekoppeld aan dit meerjarenbeleidsplan. Hiermee
bevorderen we de kwaliteit van het onderwijs en van de ondersteunende activiteiten binnen het
onderwijs en houden deze op peil. Daarnaast bevorderen we de beroepsmatige ontplooiing en
interesseontwikkeling van personeelsleden
Vanuit de bovenschoolse kwaliteit binnen DHS nemen we deel aan de audit-cyclus
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PERSONEELSBELEID

Vanuit onze missie “wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen” streven wij naar
een cultuur waarin ruimte is voor professionele ontwikkeling en waarin kennisdeling vanzelfsprekend
is in een inspirerende leer- en werkomgeving voor alle medewerkers. Het strategisch HRM beleid zal
hiervoor een kader schetsen aan de hand van de volgende HR-bouwstenen: strategische
personeelsplanning, beoordeling en gesprekkencyclus, verzuimbeleid, werkdruk, functiebouwwerk,
arbeidsvoorwaarden, opleiding en ontwikkeling, mobiliteit en werving & selectie.
Bevoegdheid
Wij willen kwalitatief goed onderwijs bieden door goede medewerkers binnen te houden en te
halen. Het uitgangspunt binnen de Haagse Scholen is dat alle leerkrachten bevoegd zijn. Het
lerarentekort is hierbij een enorme uitdaging. Desondanks stellen wij ook aan nieuwe leerkrachten
de eis dat zij over een onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs beschikken of, indien zij als
zij-instromer zijn aangesteld, binnen twee jaar na aanstelling deze bevoegdheid behalen.
Professionalisering
Binnen onze organisatie is het onderhouden en versterken van de bekwaamheid door professionele
ontwikkeling van de medewerkers van groot belang. Activiteiten die de professionele ontwikkeling
ondersteunen zijn opleiding, (persoonlijke) ontwikkeling en kennisdeling in gezamenlijkheid binnen
de school, tussen de scholen en op bestuursniveau. Leren vindt veelal met elkaar en binnen de
school plaats bijvoorbeeld in de vorm van teamleren, collegiale consultatie en lesson study.
Individuele opleidingswensen passend bij de realisatie van de organisatiedoelstellingen worden waar
mogelijk gefaciliteerd.
Evenredige vertegenwoordiging vrouwen
Daar Stichting De Haagse Scholen niet te maken heeft met een ondervertegenwoordiging van
vrouwen in de directie functies, is beleid hierop dan ook niet noodzakelijk.

Uit onze medewerkerstevredenheidsonderzoek concluderen we dat de basis voor ons personeel goed is: onze
sterke punten zijn vooral gelegen in de prettige sfeer op school en ons positieve schoolklimaat. Deze punten
zijn ook leidend in onze schoolvisie.
Hieronder werken we ons personeelsbeleid in een aantal concrete onderdelen uit.
Gesprekscyclus Bardo
Uitgangspunt van ons personeelsbeleid is gelegen in de gesprekscyclus. In het eerste jaar wordt een
startgesprek gevoerd, in het tweede jaar een voortgangsgesprek en in het derde jaar een beoordelingsgesprek.
Met nieuwe leerkrachten worden doelen gesteld in een startgesprek, waarna in datzelfde jaar een
voortgangsgesprek en aan het einde van het jaar een beoordelingsgesprek volgt.
In deze gesprekscyclus worden aan de hand van Bardo, het digitaal bekwaamheidsdossier, de
scholingsbehoeften van de individuele medewerkers besproken. Medewerkers komen zelf ook met
scholingsvoorstellen. Er wordt daarbij gekeken naar de match tussen de behoeften van de school en de wensen
van de medewerkers.
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Scholingsbeleid
Individuele ontwikkeling komt aan de orde in de gesprekscyclus en wordt vastgelegd in Bardo. Aan de andere
kant is er sprake van teambrede scholing. Ons uitgangspunt is dat alle teambrede scholing aansluit bij de in het
schoolplan beschreven gewenste schoolontwikkeling.
Stage beleid en nieuwe leerkrachten
Wij bieden studenten van ROC Mondriaan en de PABO een stageplaats aan. Dit kan in de vorm van kortere
stages of een LIO-stage. De LIO-ers worden begeleid door de interne coach.
Nieuwe leerkrachten worden het eerste jaar begeleid door de interne coach. In het kwaliteitshandboek worden
de leerkrachtvaardigheden beschreven waarop nieuwe leerkrachten worden gecoacht. Het eerste jaar zijn
nieuwe leerkrachten vrijgesteld van taakbeleid.
Verzuimbeleid
Het kortdurend verzuim in de school is zeer laag. Doordat enkele leerkrachten langdurig ziek zijn - waarbij er
overigens geen sprake is van werk gerelateerd verzuim – is het langdurig verzuim nog niet op orde.
Teamleren
Informatie-uitwisseling vindt plaats via interne memo’s, de briefing en studiedagen
Kennis delen, samen lessen voorbereiden en feedback geven en ontvangen vindt plaats door middel van
flitsbezoeken door de directie, klassenbezoeken door met MT , lesson study en collegiale consultaties door
collega’s onderling.
Daarnaast vinden er klassenbezoeken en consultaties plaats door onderwijsspecialisten van o.a. het HCO, het
samenwerkingsverband of andere externe partners.
Professioneel Statuut
In dit statuut staan onze afspraken die wij en het schoolbestuur met leraren hebben gemaakt over de manier
waarop de zeggenschap van leraren is geregeld.
Speerpunten 2019-2023
➢
➢

In de gesprekken vanuit de Bardo-cyclus maken leerkrachten en directie een koppeling naar ingezette
schoolontwikkelingen en de individuele groei of ontwikkelpunten op deze gebieden
De directie stelt een scholingsbeleidsplan op, gekoppeld aan dit meerjarenbeleidsplan. Hiermee
bevorderen we de kwaliteit van het onderwijs en van de ondersteunende activiteiten binnen het
onderwijs en houden deze op peil. Daarnaast bevorderen we de beroepsmatige ontplooiing en
interesseontwikkeling van personeelsleden
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PARTNERS VAN DE SCHOOL
Extra ondersteuning in samenwerking met partners
Organisatie

Functie/deskundigheid

Inzet en zichtbaarheid

Ouders

Ouderbetrokkenheid

Een goed contact tussen school en
thuis vinden wij heel belangrijk. .
Wij informeren ouders en zijn in
gesprek met ouders over alle
belangrijke gebeurtenissen op
school, over algemene schoolzaken
en over de ontwikkeling en de
resultaten van hun kind.
Daarnaast hebben we een actieve
MR en OR op onze school.

HCO

Gedragsdeskundige

Wordt ingehuurd voor het doen van
individueel onderzoek bij leerlingen

Xtra+, Schoolformaat,
Kwadraad

Schoolmaatschappelijk werk

De smw’er is uur beschikbaar voor
de school en aanwezig bij de IZC en
het MDO. De smw is elke week op
maandag en op donderdagochtend
op school aanwezig.

Oudercoach

Oudercoach

De oudercoach begeleidt en ondersteunt
ouders, verzorgers en volwassen
familieleden van leerlingen, voor zover
zij een relevante rol spelen in het leven
van de kinderen. Zij doet dit op de
locaties OBS Prins Willem Alexander en
peuterspeelzaal De Kleine Prins. Haar
takenpakket wordt gevormd vanuit de
Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE).
De oudercoach signaleert problemen,
legt het eerste laagdrempelige contact,
geeft voorlichting, organiseert
activiteiten om ouders toe te rusten
voor hun opvoedingstaak, initieert en
start ondersteuningstrajecten op, maakt
drempels bij het traject inzichtelijk en
ondersteunt bij het nemen van de
drempels en houdt zicht op het verloop
van het traject.

De oudercoach is elke week op
maandag en op donderdagochtend
op school aanwezig.
SPPOH

Adviseur
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De adviseur passend onderwijs van
het Samenwerkingsverband Passend
Primair Onderwijs Haaglanden,
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SPPOH, ondersteunt onze school en
ouders (meestal in overleg met de
school) in situaties waar
waarschijnlijk extra ondersteuning
nodig is of dringende problemen
(dreigen te) ontstaan. Het gaat dan
om extra ondersteuning via een
arrangement vanuit het
samenwerkingsverband of een
toelaatbaarheidsverklaring tot het
speciaal basisonderwijs via een
zogeheten groeidocument.
Stichting Mooi

Peuterspeelleerplek

De Jeugdgezondheidszorg
(JGZ)

Schoolarts

Buro Leerlingenhulp:
traject dyslexie

Kinder- en jeugdpsycholoog

Logopediecentrum
Samenspraak

Logopediste

Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG)

Gezinsbegeleider
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Voorschool speelleerplek De Kleine Prins
is een voorschool die samenwerkt met
de Prins Willem Alexanderschool vanuit
de Vroeg en Voorschoolse Educatie
(VVE). Naast het programma ‘Piramide’
is er ook een doorgaande lijn in de
leerlingenzorg.
De Jeugdgezondheidszorg van de GGD
Den Haag zet zich in voor een gezonde
groei en ontwikkeling van kinderen van 4
tot 19 jaar in de gemeente Den Haag. De
JGZ werkt samen met scholen,
kinderopvang, welzijnsorganisaties,
jeugdhulpverlening en instellingen in de
gezondheidszorg.
Buro Leerlingenhulp is gespecialiseerd in
leerproblemen en (de daaruit
voortvloeiende) gedrags-, dan wel
sociaal-emotionele problematiek. Zij
behandelen en diagnosticeren kinderen,
leerlingen, jongeren en studenten en
bieden ondersteuning en advies aan
ouders, docenten en schoolleiders. Voor
vragen omtrent onderwijs, ontwikkeling
en/of opvoeding staat het team van
orthopedagogen en psychologen voor u
klaar.
Logopediepraktijk Samenspraak is
gevestigd in Den Haag, Breda en
Zoetermeer. Kinderen kunnen bij
Samenspraak terecht voor diverse
klachten met betrekking tot spraak, taal,
stotteren, afwijkende mondgewoonten,
adem, stem, auditieve vaardigheden,
gehoor, eet- en drinkproblemen en
slikken. Logopediepraktijk Samenspraak
is aangesloten bij de Nederlandse
Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.
Het CJG is er voor alle kinderen,
jongeren en hun ouders in Den Haag. Zij
gaan ervan uit dat een ouder of
47

Politie, Bureau Laak

Wijkagent

Zorg om LAAK

Bewonersinitiatief

SCOOL & COOL

Naschools aanbod

DAK
EWA’s

BSO

Cultuurschakel
VONK
Cultuurmenu
Onderwijstransparant

Cultuureducatie
Samenwerkingsverband PO VO

verzorger zelf het beste weet wat goed
is voor hun kind of henzelf, maar soms is
er behoefte aan informatie of advies bij
het opgroeien en opvoeden. Ook als er
extra hulp nodig is in het gezin, denkt
het CJG met mee.
De wijkagent heeft namens de politie
een centrale rol in de samenwerking.
De samenwerking tussen de politie (
wijkagent ) en school is vastgelegd in het
veiligheidsplan.
Samenwerking met de wijkvereniging
omtrent wonen en veiligheid in de wijk.
Ieder schooljaar doen we mee aan
activiteiten in het kader van ‘de
verlengde schooldag’, voor de kinderen
van de groepen 1 t/m 8 in de vorm van
kook-, techniek- en sportcursussen.
We vinden het belangrijk dat de
kinderen de mogelijkheid krijgen om zich
zo breed mogelijk te ontwikkelen.
De buitenschoolse- opvang (VSO en BSO)
voor onze school wordt verzorgd door
kindercentrum David Dak Stichting
Kinderopvang DAK en EWA’s Childcare.
De BSO is voor kinderen van 4 t/m 13
jaar en biedt opvang na schooltijd tot
18.30 uur.
Samenwerkingspartners waarmee we
ons cultuuronderwijs op school invulling
geven.
Met behulp van Onderwijstransparant
richten wij digitaal de overstap- en
zorgprocessen in voor het VO.
Daarnaast nemen wij deel aan de BOVO
bijeenkomsten om de informatie
omtrent de ontwikkeling van de
leerlingen zo goed mogelijk over te
dragen aan de VO school van
inschrijving.

Speerpunten 2019-2023
➢

De coördinator van de werkgroep meer- en hoogbegaafdheid en tevens vakspecialist Plusklas
informeert andere scholen in de wijk over ons beleid voor meer- en hoogbegaafden leerlingen.
Daarnaast onderzoekt zij de mogelijkheden omtrent samenwerking met andere scholen in de wijk.
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LANGE TERMIJN ONTWIKKELINGEN - MEERJARENPLAN
In de onderstaande tabel is samengevat welke speerpunten wij hebben benoemd vanuit onze missie
en visie om nog beter aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van onze leerlingen. Tevens is in de
tabel terug te vinden in welk schooljaar de benoemde speerpunten terug te vinden zijn in de
jaarplannen waarmee we de prioritering aangeven.

Speerpunten

Schooljaar (welk jaarplan)

Uitdragen missie, visie,
doelstellingen voor de
komende 4 jaar

2019-2023

Van Fixed Mindset naar
Growth Mindset
Hoe kun je eigenaarschap (
voor leerkracht, leerling en
ouder ) verbinden aan de
doelstellingen en acties van
jouw werkgroep
Leerlingen worden opgeleid als
mediatoren
Uitwerken, uitvoeren,
evalueren en borgen beleid
Uitwerken, uitvoeren,
evalueren en borgen beleid

2019-2020

Teambrede professionalisering

Van Fixed Mindset naar
Growth Mindset

2019-2020

Werkgroepen

Hoe kun je eigenaarschap (
voor leerkracht, leerling en
ouder ) verbinden aan de
doelstellingen en acties van
jouw werkgroep

2019-2020

Praktische inzet individueel- en
groepshandelingsplan
Doorgaande leerlijn VVE

2019-2020

Uitwerken, uitvoeren,
evalueren en borgen beleid

2020-2021

Uitwerken, uitvoeren,
evalueren en borgen beleid

2021-2022

Uitwerken, uitvoeren,
evalueren en borgen beleid

2022-2023

Schoolconcept
Eigenaarschap

Pedagogisch klimaat
Teambrede professionalisering
Werkgroep
SEO

2019-2020

2020-2021
2021-2022
2022-2023

Didactisch handelen

Rekenen
Taal
ICT
MHB
Cultuur
Zorg
KIJK
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Onderwijskundig beleid
Teambrede professionalisering

Van Fixed Mindset naar
Growth Mindset

2019-2020

Werkgroepen

Hoe kun je eigenaarschap (
voor leerkracht, leerling en
ouder ) verbinden aan de
doelstellingen en acties van
jouw werkgroep

2019-2020

Ladenkast groep 1-8

Cultuuronderwijs

2019-2020

Digihelden groep 1-8

Digitale vaardigheden
leerlingen

2019-2020

Momento groep 5-6

Digitale verwerking methodes

2019-2020

Uitwerken, uitvoeren,
evalueren en borgen beleid

2020-2021

Uitwerken, uitvoeren,
evalueren en borgen beleid

2021-2022

Uitwerken, uitvoeren,
evalueren en borgen beleid

2022-2023

Individuele- of
groepshandelingsplannen en
wanneer worden deze ingezet.

Praktische opzet en afspraken
omtrent uitvoering en evaluatie

2019-2020

Doublures groepen 1 t/m 3

Uitvoeren aanpak en afspraken

2019-2020

Zorgcyclus

Koffieochtend voor ouders

2019-2020

Werkgroep

Een verrijkingsaanbod voor
meer- en hoogbegaafden voor
de groepen 1 en 2 in de klas

2019-2020

Rekenen
Taal
ICT
MHB
Cultuur

Ondersteuning en
begeleiding

MHB

Een structureel aanbod voor
meer- en hoogbegaafden voor
de groepen 3 en 4 in de vorm
van een Plusklas
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Uitwerken, uitvoeren,
evalueren en borgen beleid

2020-2021

Uitwerken, uitvoeren,
evalueren en borgen beleid

2021-2022

Uitwerken, uitvoeren,
evalueren en borgen beleid

2022-2023
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Veiligheid
Werkgroep
SEO

Hoe kun je eigenaarschap (
voor leerkracht, leerling en
ouder ) verbinden aan de
doelstellingen en acties van
jouw werkgroep

2019-2020

Een training voor antipestcoördinator voor de
bovenbouw
Leerlingen worden opgeleid als
mediatoren

2020-2021

Uitwerken, uitvoeren,
evalueren en borgen beleid

2021-2022

Uitwerken, uitvoeren,
evalueren en borgen beleid

2022-2023

Werkdrukvermindering

Inzet gelden voor
ondersteuning, coaches,
mentorschap zij-instroom

2019-2020

Scholingsbeleidsplan

Opstellen en koppelen aan
meerjarenbeleidsplan en
professionalisering teamleden

2019-2020

Audit vanuit bovenschoolse
kwaliteit DHS

Schoolbezoek om
onderwijskwaliteit en ambities (
eigenaarschap ) van de PWA
in kaart te brengen

2020-2021

Uitwerken, uitvoeren,
evalueren en borgen beleid

2019-2020

Uitwerken, uitvoeren,
evalueren en borgen beleid

2021-2022

Uitwerken, uitvoeren,
evalueren en borgen beleid

2022-2023

Bardo

Gesprekken en
professionalisering gekoppeld
aan meerjarenbeleidsplan en
persoonlijke ontwikkeling

2019-2020

Scholingsbeleidsplan

Opstellen en koppelen aan
meerjarenbeleidsplan en
professionalisering teamleden

2019-2020

Uitwerken, uitvoeren,
evalueren en borgen beleid

2020-2021

Uitwerken, uitvoeren,
evalueren en borgen beleid

2021-2022

Kwaliteitszorg

Personeelsbeleid
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Uitwerken, uitvoeren,
evalueren en borgen beleid

2022-2023

Samenwerking met scholen in
de wijk

2019-2020

Partners van de school
Werkgroep MHB
Plusklassen

Zichtbaarheid Plusklas op de
PWA

Meerjarenbeleidsplan
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Uitwerken, uitvoeren,
evalueren en borgen beleid

2020-2021

Uitwerken, uitvoeren,
evalueren en borgen beleid

2021-2022

Uitwerken, uitvoeren,
evalueren en borgen beleid

2022-2023

Eindevaluatie

2022-2023

52

VERWIJZING NAAR VERSCHILLENDE DOCUMENTEN
Voor de volgende documenten verwijzen wij u naar: https://www.dehaagsescholen.nl/bijlagenschoolplan/

1.
2.
3.
4.
5.

DHS ambitiestatement 2015-2020
Veiligheidsbeleid DHS
Ondersteuningsplan 2017 – 2021 SPPOH
Convenant sponsoring in het onderwijs
Brochure spelregels sponsoring in het onderwijs

Voor de volgende documenten verwijzen wij naar onze website: www.obspwaschool.nl of u kunt de
documenten inzien of opvragen bij onze directie op de Laakweg 199, 2521SG.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zorgbeleidsplan PWA
Veiligheidsplan PWA
SchoolOndersteuningsProfiel PWA
Protocol begeleiden en coachen
Beleidsplan ouderbetrokkenheid
Beleidsplan meer- en hoogbegaafden
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BIJLAGE: WAT IS ER DE AFGELOPEN JAREN GEREALISEERD OP O.B.S. PRINS
WILLEM ALEXANDER
Werkgroep MHB:
Visie specifiek t.a.v. onderwijs aan (hoog)begaafden
Op de Prins Willem Alexanderschool gaan wij ervan uit dat ook (hoog)begaafde kinderen recht hebben op een
passend en uitdagend aanbod om op een plezierige manier hun schoolcarrière te kunnen doorlopen. Ook
vinden wij het belangrijk dat dit kind in zijn talent mag groeien en om dit talent gewaardeerd mag worden.
Hiermee kan het kind voor zichzelf een positief zelfbeeld vormen en een positieve bijdrage aan zijn omgeving
leveren. Wij geloven erin dat bij de begeleiding van (hoog)begaafden het noodzakelijk is het onderwijs aan te
passen aan het individuele kind met als doel het kind vaardigheden te leren zodat hij kan functioneren in de
“echte” wereld. Wij hanteren het principe van “aangepaste school en aangepaste leerling” waarbij het effect
het volgende is:
o
o
o

een productieve leerling
een gelukkige leerling
een leerling die klaar is voor de toekomst.

Missie t.a.v. onderwijs aan (hoog)begaafden
Wij streven ernaar om alle leerlingen vanaf groep 1,waarbij duidelijk sprake is van een ontwikkelings- en/of
didactische voorsprong op meerder vakgebieden ten opzichte van hun leeftijdsgenoten, uitdaging te bieden
in de klas of plusklas. Wij trachten het maximale leerresultaat uit getalenteerde leerlingen te halen door hen
effectief te begeleiden. Ook zien wij het als onze taak om te zorgen voor een veilige leeromgeving, waarin
(hoog)begaafden fouten kunnen maken zonder hiervoor uitgelachen te worden. Wij zullen zorgen voor
voldoende verrijkingsmateriaal voor deze doelgroep. Bij het team zal kennis en expertise vergroot worden,
opdat zij het (hoog)begaafde kind kunnen signaleren en adequaat kunnen begeleiden.
Wat heeft de werkgroep en de school gerealiseerd in de afgelopen jaren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De school heeft nu een plusklas voor 5/6 en voor 7/8.
De school beschikt over een protocol signalering van (hoog)begaafden in groep 5 t/m 8 en het hele
team is hiervan op de hoogte.
Ieder teamlid is op de hoogte van het protocol signaleren onderpresteren en kan de
onderpresteerder signaleren en begeleiden.
Ook weet ieder teamlid hoe en wanneer je een kind aanmeldt voor de plusklas.
De school beschikt over een beleidsplan voor meer-en hoogbegaafden.
Er is een budget voor financiering van zaken omtrent hoogbegaafdheid.
De school heeft nu een gecertificeerde talentbegeleider, die de plusklas begeleidt en voortrekker is
van de werkgroep meer-en hoogbegaafdheid.
Beleid maken t.a.v. vroeg-signalering is goedgekeurd en toegevoegd aan het huidige beleidsplan
Beleid t.a.v. compacten/verrijken en inzet Levelspel in groepen 1 en 2 is goedgekeurd en
toegevoegd aan het huidige beleidsplan.
Er is een start gemaakt met het maken van beleid voor de begeleiding van meer-en hoogbegaafden
in groepen 3 en 4.
Er is een protocol t.a.v. versnellen in de schoolloopbaan en ieder teamlid is hiervan op de hoogte.
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VERVOLG BIJLAGE: WAT IS ER DE AFGELOPEN JAREN GEREALISEERD OP O.B.S.
PRINS WILLEM ALEXANDER
Werkgroep rekenen:
Missie
Op de Prins Willem Alexanderschool staan wij voor kwalitatief goed onderwijs. Wij streven naar een veilige
leeromgeving, waarbij er plek is voor het individuele kind. Kinderen vertonen onderling overeenkomsten, maar
ook veel verschillen. Op de Prins Willem Alexanderschool wordt aan deze verschillen veel aandacht besteed.
Een belangrijk onderdeel daarbij vormt de differentiatie van het onderwijs.
Voor het rekenonderwijs op de PWA betekent dat kinderen op onze school systematisch kennismaken met
rekenen en dat de school ervoor zorgt dat via het werken met de rekenmethode de leerlingen zich in de
maatschappij en in het vervolgonderwijs kunnen redden waar het gaat om het zelfstandig oplossen van
rekenproblemen.
Visie
Het individuele kind staat centraal:
De school bevordert en stimuleert de ontwikkeling van de vaardigheden, talenten en het zelfvertrouwen van
de kinderen, zodat zij in staat zijn, zelfstandig te denken en te handelen. Zelfstandig werken is een zichtbaar
uitgewerkte onderwijsvorm die verweven is in de dagelijkse onderwijspraktijk. Differentiatie op maat vindt
plaats binnen het jaarklassensysteem. Met behulp van een uitgebreid leerlingvolgsysteem bestaande uit
observaties en toetsen voor de groepen (0)1 tot en met 8 en m.b.v. groepsplannen, het protocol zelfstandig
werken en DIM worden de vorderingen gerealiseerd en in kaart gebracht. Er is verder gekozen in het schooljaar
2014-2015 voor de nieuwe methode “rekenrijk” deze methode zorgt voor een duidelijke doorgaande lijn wat
de rekenvaardigheden en -doelen betreft binnen de school.
Op het gebied van rekenen wordt de komende jaren vooral de nadruk gelegd op; de inhoud van de rekenwand,
extra werk verlengde instructie en plusgroep, automatisering, structuur brengen in de aanpak van
redactiesommen en het inoefenen hiervan, het vastleggen in een duidelijk plan hoe wij omgaan met de
analyses van de toets gegevens als mede het signaleren en onderkennen van rekenproblemen bij kinderen.
Het rekenbeleidsplan zal zorgen voor structuur en inzicht in de stappen die wij als school willen nemen op het
gebied van rekenonderwijs. De visie zal hierdoor duidelijk zijn bij en gedragen worden door alle leerkrachten.
Wat heeft de werkgroep en de school gerealiseerd in de afgelopen jaren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er is een rekenbeleidsplan opgesteld. Dit is een groeidocument en wordt tussentijds aangepast. Het
team kent de inhoud van het plan en de belangrijkste speerpunten.
De voorzitter van de werkgroep heeft de opleiding tot reken coördinator gevolgd
Alle klassen zijn voorzien van de benodigde rekenmaterialen ter aanvulling van de rekenboxen
Er een lijst met automatiseringsdoelen opgesteld en geventileerd naar het team. (Daarnaast buigt
de RWG zich over de tempotoetsen en de inzet ervan in de klassen).
De leerkrachten hebben kennis opgedaan met het drieslagmodel en het werken ermee.
Er wordt jaarlijks meegedaan aan de Grote Rekendag. Elk jaar wordt geëvalueerd of hiermee wordt
doorgegaan of dat hier op een andere manier invulling aan wordt gegeven.
Er zijn afspraken gemaakt mbt de rekenwand, verhaalsommen, Ambrasoft en Prowise en deze
afspraken worden geborgd.
De klokkijklessen t.o.v. de SLO doelen zijn kritisch bekeken. (Er wordt een beslissing genomen ofwel
de invulling van de lessen, de hoeveelheid of de normering van de toets zal worden aangepast.)
De leerkrachten hebben kennis vernomen met de Rekenmonitor als registratie van de
methodegebonden toetsen van Rekenrijk.
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•

De leerkrachten zijn op de hoogte van de afspraken voor de goede rekenaars (wanneer komt een
kind in aanmerking voor verrijkingsstof?). Tevens zijn er duidelijke afspraken over wanneer het
wordt ingezet en welk materiaal er gebruikt worden.
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VERVOLG BIJLAGE: WAT IS ER DE AFGELOPEN JAREN GEREALISEERD OP O.B.S.
PRINS WILLEM ALEXANDER
Werkgroep MKMO:
Visie
Binnen de school stellen we vanzelfsprekend het belang van het kind voorop. Daarin staan we niet alleen. Ook
ouders hechten veel waarde aan optimale ontwikkelingskansen voor hun kind. Het is dus niet meer dan logisch,
om hierin de samenwerking met elkaar te zoeken.
Het kind is slechts 26 uur per week op school en 142 uur per week thuis. Als je echt een wezenlijk verschil wilt
maken voor het kind, dan is samenwerking met ouders hard nodig, zodat het kind zowel thuis als binnen het
onderwijs optimaal wordt gestimuleerd en ondersteund in de ontwikkeling.
Het belang van het kind is dus onze toetssteen: het meetlint waaraan we ouderbetrokkenheid toetsen. Het
gaat ons dus niet zozeer om betrokkenheid van de ouders bij de school, maar om actieve betrokkenheid bij de
ontwikkeling van het kind.
De samenwerking met ouders is alleen effectief, als dit gebeurt vanuit wederzijds respect, gelijkwaardigheid en
wederkerigheid. Deze begrippen vormen belangrijke pijlers onder ouderbetrokkenheid. In de praktijk inhoud
geven aan deze begrippen vraagt om breed gedragen inzicht, waaraan door alle betrokkenen actief en concreet
moet worden gewerkt.
Wat heeft de werkgroep en de school gerealiseerd in de afgelopen jaren:
•
•
•

•
•

Er is een beleidsplan geschreven rondom het thema ouderbetrokkenheid
Er zijn afspraken gemaakt wat betreft het invoeren en houden van kennismakingsgesprekken met
ouders en leerlingen
Iedere 4 weken gaat er bij de start van een nieuwe scoolregel een Hecht-opdracht mee naar huis.
Dit wordt gebruikt als tool, zodat het voor ouders makkelijker wordt om met hun kind over
bepaalde onderwerpen in gesprek te gaan
Vergroten en blijven evalueren van de activiteiten gericht op ouderbetrokkenheid. Te denken valt
aan de koffieochtenden en inloopmomenten die georganiseerd worden voor de ouders
Er is een OR-document opgesteld, waardoor elk OR-lid weet wat er vanuit school van hen wordt
verwacht en wat haar taken zijn.
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VERVOLG BIJLAGE: WAT IS ER DE AFGELOPEN JAREN GEREALISEERD OP O.B.S.
PRINS WILLEM ALEXANDER
Werkgroep BHV:
Uit de visie van de school:
We streven naar een leef- en leerklimaat waarin ons personeel, onze leerlingen en onze ouders zich veilig
voelen.
Dit lees je ook terug in onze visie:
Multicultureel en een veilig klimaat:
‘wij dragen samen zorg voor de omgeving, elkaar en onszelf ’ en ‘wij bieden een veilige en positieve
leeromgeving’

Ons veiligheidsbeleid betreft geen losstaande aanpak, maar is een integraal onderdeel van ons totale
schoolbeleid. Dat betekent dat wij als werkgroep BHV jaarlijks zorg dragen voor het signaleren, analyseren,
aanpassen, controleren en evalueren van het preventief en curatief beleid omtrent BHV, EHBO en Ontruiming.
Wat heeft de werkgroep en de school gerealiseerd in de afgelopen jaren:
•
•
•
•

•
•
•

Inplannen, coördineren en evalueren van de ontruimingsoefeningen
Ontruimingsplan nalopen, aanpassen en schoolgebouw controleren
Nascholing EHBO en BHV plannen
Er is een protocol Handeling bij incidenten en opvang bij incidenten opgesteld en besproken met het
team. Dit protocol wordt geborgen en jaarlijks geëvalueerd ( onderdeel veiligheidsplan,
samenwerking werkgroep SEO )
Er is een protocol Ongevallenregistratie opgesteld en besproken met het team. Dit protocol wordt
geborgen en jaarlijks geëvalueerd. ( onderdeel veiligheidsplan, samenwerking werkgroep SEO )
Er is een protocol EHBO opgesteld
Jaarlijks worden de 2 mappen “Ontruimingsplan” en het protocol EHBO bijgewerkt
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VERVOLG BIJLAGE: WAT IS ER DE AFGELOPEN JAREN GEREALISEERD OP O.B.S.
PRINS WILLEM ALEXANDER
Werkgroep SEO:
Vanuit de visie van de PWA staan wij voor veiligheid , positiviteit en een doorgaande lijn:
Multicultureel en een veilig klimaat: ‘wij dragen samen zorg voor de omgeving, elkaar en onszelf ’ en ‘wij bieden
een veilige en positieve leeromgeving’
De school biedt de kinderen een omgeving waarin zij zich veilig voelen en waarbij de kinderen, ouders en
leerkrachten leren respect & begrip te hebben voor andere culturen en opvattingen. Zo leren zij met elkaar om
te gaan en kan het kind met plezier naar school gaan.

Doorgaande lijn: ‘wij creëren een uitdagende leeromgeving’ en ‘wij bevorderen en stimuleren de ontwikkeling
van vaardigheden, talenten en het zelfvertrouwen van onze kinderen’
Er zijn duidelijke ononderbroken leerlijnen per leerjaar uitgewerkt op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief en
motorisch gebied voor de groep 0 t/m 8. Een goede samenwerking met de voorschool en voortgezet onderwijs
is hierbij van belang
Wat heeft de werkgroep en de school gerealiseerd in de afgelopen jaren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het veiligheidsplan opgesteld, goed gekeurd door De Haagse Scholen en gepresenteerd aan het
team.
Er is in kaart gebracht welke materialen en afspraken we schoolbreed hanteren voor de sociaal
emotionele ontwikkeling van de kinderen
Er is afgesproken met welke materialen en afspraken we verder gaan werken en hoe en wanneer
hiermee wordt gewerkt.
Het bestaande protocol Pesten is aangepast en gepresenteerd aan het team en de ouders. (
onderdeel veiligheidsplan )
Het protocol Ernstige ziekte en/of overlijden van personeelslid, ouder of kind is opgesteld (
onderdeel veiligheidsplan ) en gepresenteerd aan het team
Er is een plan van aanpak opgesteld, naar aanleiding van de leerlingtevredenheidspeiling en de
Arbomeester
De antipest coördinatoren volgen in april 2018 een training om het certificaat te behalen
Voor aanvang van de nieuwe schoolregel-periode promoot de werkgroep tijdens een vergadering de
schoolregel met bijbehorende lessen aan het team
Jaarlijks worden de lessen van het programma voor de sociaal emotionele ontwikkeling, behorend
bij de schoolregels, aangevuld en/of aangepast
Er is een plan van aanpak voor het veiligheidsplan
Het seo-lessen programma is verbeterd, aangepast en aangevuld met lessen burgerschap.
Het promoten van de schoolregels, activiteiten en projecten die de sociaal-emotionele ontwikkeling
van de kinderen stimuleert.
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VERVOLG BIJLAGE: WAT IS ER DE AFGELOPEN JAREN GEREALISEERD OP O.B.S.
PRINS WILLEM ALEXANDER
Werkgroep Taal:
Visie beleid Taal
Ons taalbeleid wordt vormgegeven vanuit modern interactief en effectief taalonderwijs.
Interactief taalonderwijs
Uitgangspunten van interactief taalonderwijs zijn sociaal leren, betekenisvol leren en strategisch leren
(Verhallen, M. en Walst, R. 2011). Het leren van taal wordt opgevat als een sociaal leerproces, het leren vindt
plaats in contexten die voor kinderen belangrijk zijn en kinderen verwerven strategieën die hen leren hoe ze
bepaalde taalproblemen op een efficiënte manier kunnen oplossen.
Effectief taalonderwijs
We leggen ons nadrukkelijk toe op het geven van effectief taalonderwijs met veel aandacht voor
gestructureerd onderwijs, maximale benutting van de leertijd, effectieve instructie, zelfstandig (ver-)werken,
een leerlingvolgsysteem dat alle taaldomeinen dekt en een adequate leerling-zorg met ruimte voor zowel preteaching als re-teaching. De resultaten in het leerlingvolgsysteem zullen niet alleen gebruikt worden voor
aanpassing van het onderwijs op leerling-niveau, maar ook voor het bijsturen op groeps- en schoolniveau.
Wat heeft de werkgroep en de school gerealiseerd in de afgelopen jaren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De taalwanden in de klassen worden vormgegeven volgens de gezamenlijk gemaakte afspraken en
daarop gecontroleerd
Tijdens de bouwvergaderingen is het borgen van de methodes Estafette en Taalactief een vast
agendapunt
Het taalbeleidsplan 2018-2022 is voltooid en geactiveerd
Er staan voor ieder leerjaar voor elk thema een aanbiedingsverhaal en consolideeropdrachten m.b.t.
de CITO-woordenschat-woordkaarten op de server.
Woordenschat extra van Taal Actief 4 is vervangen door de zelfgemaakte opdrachten en verhalen
behorende bij de CITO-woordenschat-woordkaarten
De huidige boekencollectie in de klassen zijn uitgebreid met boeken die passen bij de interesses van
de kinderen.
Alle leerkrachten en kinderen weten vanuit verschillende invalshoeken boeken te promoten om de
leesmotivatie bij ( andere ) kinderen te vergroten.
Alle teamleden zijn geïnformeerd door een gastspreker over het belang van leesmotivatie en het
verband met technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat.
De leesmotivatie bij de kinderen is vergroot
Er is een effectieve didactische aanpak voor het aanbieden van de woordenschatkaarten van de
thema’s en Cito Woordenschat
Er is een effectieve didactische aanpak voor het aanbieden van de lessen begrijpend lezen
(Nieuwsbegrip)
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VERVOLG BIJLAGE: WAT IS ER DE AFGELOPEN JAREN GEREALISEERD OP O.B.S.
PRINS WILLEM ALEXANDER
Werkgroep ICT:
Visie beleid ICT
We streven naar het bevorderen van het gebruik van ICT als integraal onderdeel van het
leer- en communicatieproces binnen onze school.
ICT is binnen ons onderwijs geen doel op zich, maar een onderdeel van de schoolvisie en het schoolbeleid. ICT
kan bij de uitvoering van de schoolvisie als middel fungeren om doelen te bereiken. Wij streven naar het
bevorderen van het gebruik van ICT als integraal onderdeel van het leerproces.
Kernpunten zijn:
- Het gebruik van de computer en digitaal schoolbord als onderwijsmiddel om een les voor te bereiden en
daadwerkelijk te geven.
- Het gebruik van de computer ter verdieping en remediëring van oefenstof, door middel van bijvoorbeeld
educatieve software of educatieve websites;
- Het gebruik van de computer bij de verwerking van de lesstof;
- Het gebruik van de computer als tekstverwerker bij onder andere het maken van boekverslagen, presentaties
en werkstukken;
- De inzet van software gerelateerd aan de gebruikte onderwijsmethodes;
- De inzet van software ter verbetering van de zorgstructuur op school;
- Het gebruik van de computer ter verbetering van de leerling-administratie;
- Het gebruik van de computer binnen het taal-, reken en leesonderwijs met als doel om kwaliteitsverbetering
te realiseren.
Wat heeft de werkgroep en de school gerealiseerd in de afgelopen jaren:
•

•

•

•
•
•

Alle leerkrachten gebruiken ICT bij het onderwijs in taal en rekenen. Dit doen ze met behulp van
drdigi.nl, basispoort en met behulp van software behorende bij de methodes of/ en programma’s
als Momento
Wij maken voor de communicatie met ouders gebruik van mijnschoolinfo. (Vanuit de Haagse
scholen mag er alleen gebruik worden gemaakt van Mijnschoolinfo) Dit is in het schooljaar 20182019 gerealiseerd
De leerkrachten worden toegerust met kennis en zijn bekend met de afspraken die nodig zijn om de
werkgroep te voorzien van informatie over hun groep, zodat de werkgroep de website ten alle
tijden tijdens het schooljaar up to date kan houden. Hierbij maken we duidelijke afspraken over
wat er op de website komt en wat er op mijnschoolinfo komt.
Er is een nieuwe lay-out en opzet voor de website gepresenteerd aan het team en deze is door het
team goedgekeurd. In het schooljaar 2019-2020 kan deze website in gebruik genomen worden.
Het beleidsplan is opgesteld en aan het team gepresenteerd. Team heeft het beleidsplan
goedgekeurd
Digihelden: pilot voor team en leerlingen
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VERVOLG BIJLAGE: WAT IS ER DE AFGELOPEN JAREN GEREALISEERD OP O.B.S.
PRINS WILLEM ALEXANDER
Werkgroep Cultuur:
Visie beleid Cultuur
De kerndoelen voor het basisonderwijs bepalen de belangrijkste dingen die kinderen moeten leren. De doelen
vatten samen waarop scholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van leerlingen.
Cultuuronderwijs valt onder de “kerndoelen kunstzinnige oriëntatie”:
Kerndoel 54: de leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en bewegingen te gebruiken om er gevoelens en
ervaringen mee uit te drukken en er mee te communiceren.
Kerndoel 55: de leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. Bij het werk van anderen kan
het gaan om het werk van kinderen en van professionele kunstenaars.
Kerndoel 56: de leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering
•
•
•

Bijeenkomsten met het team met als doelstelling: Hoe gaan wij op o.b.s. Prins Willem Alexander
invulling geven aan cultuuronderwijs
Er is een pilot geweest met de Haagse Ladekast vanuit CultuurSchakel
De pilot is geëvalueerd en hieruit zijn de volgende afspraken met team vastgelegd:
1. voor aspecten van cultureel erfgoed.2 projecten schooljaar 2019-2020
2. 1 project van start schooljaar tot half november, 1 project van begin februari tot eind maart
3. Projecten afsluiten met gezamenlijk afsluit-uur door hele school, samenwerking MKMO
4. Thema ligt vast: project 1 Identiteit, project 2 De stad
5. Discipline naar eigen keuze
6. De groepen 1 en 2 gebruiken het schooljaar om 2 projecten te verweven in het aanbod van
Piramide.
7. Werkgroep Cultuur heeft deze invulling opgenomen in het cultuur-beleidsplan. In juni weer
evalueren
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